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”Særlige omstændigheder” ved generationsskifte af fast ejendom© 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen, Advotax Advokatfirma 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
En ny dom fra Vestre Landsret af 23. juni 2021, ref. i SKM2021.345.VLR, 
bidrager til at fundamentere begrebet ”særlige omstændigheder”, som kan 
føre til, at værdiansættelsescirkulæret (´+/-15 pct.´-reglen) ikke kan anven-
des. 
 
Bølgerne er rullet frem og tilbage vedrørende gennemslagskraften af +/- 15 pct.-reglen i 

det såkaldte værdiansættelsescirkulære.  
 
Som tidligere beskrevet i disse spalter fik værdiansættelsescirkulæret efter udstedelsen i 

1982 et meget bredt anvendelsesområde. F.eks. kan nævnes, at selv om cirkulæret efter 

sin ordlyd kun omfatter overdragelser mellem nærtstående fysiske personer og arveud-

læg, anvendte skattemyndighederne fra 1982 og frem også cirkulæret ved overdragelser 

mellem selskab og aktionærer. Denne praksis blev dog modificeret i 1987.  

 

Som ligeledes tidligere beskrevet kom værdiansættelsescirkulæret ret hurtigt under pres. 

I første omgang fra Retssikkerhedsudvalget, hvor vi anførte(1), at værdiansættelsescirku-

læret ikke kunne anvendes, hvis parterne havde kendskab til den faktisk handelsværdi.  

 

For overdragelser af fast ejendom fra dødsboer til arvinger førte det siden til, at skatte-

myndighederne begyndte at undersøge, om der under behandlingen af dødsboer var fo-

retaget uformelle vurderinger til brug for overdragelse af boets ejendomme til arvinger. 

 
1) Skattepolitisk Redegørelse med bl.a. Retssikkerhedsudvalgets redegørelse, juni 1994, afsnit VI, Vær-

diansættelse af aktiver og passiver, s. 154 ff. 

http://www.v.dk/
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I bekræftede fald afviste skattemyndighederne, at værdiansættelsescirkulæret kunne 

anvendes ved overgang til arvingerne. Ved en principiel afgørelse fra Højesteret fra 

2016 fundamenterede Højesteret denne udvikling(2), jf. nærmere nedenfor.  

 

Endelig afviste vi i Skatterådet i 2018, at værdiansættelsescirkulæret kunne anvendes, 

hvis der var tale om næringsejendomme.(3) 

 

 

Landsskatteretten praksis 

Særligt for gaveoverdragelser indenfor den nære familie valgte Landsskatteretten at gå 

den modsatte vej. Landsskatteretten fundamenterede således værdiansættelsescirkulæret 

i en sådan grad, at skatteyderens kendskab til de korrekte handelsværdier, herunder 

kendskab til umiddelbart forudgående eller efterfølgende handelspriser for den konkrete 

ejendom, ikke var til hinder for at anvende værdiansættelsescirkulæret.  

 

Særligt kan fremhæves flere afgørelser fra 2007(4), hvor Landsskatteretten accepterede, 

at en fader kunne anvende +/- 15 pct.´-reglen ved overdragelse af en lejlighed til et barn, 

selv om faderen kort forinden havde erhvervet lejligheden fra tredjemand henholdsvis 

fra sit eget selskab til væsentlig højere priser.   

 

En afgørelse fra Landsskatteretten fra 2018(5) vakte endnu større opsigt. I denne sag 

havde en person købt en ejendom for 61,5 mio. kr. den 16. september 2015, og videre-

overdraget ejendommen til sine børn og børnebørn 3 måneder senere til 32,3 mio. kr., 

svarende til seneste ejendomsvurdering minus 15 pct. 

 

 
2)  SKM2016.279.HR 
3) Med afgørelserne ref. i SKM2018.375.SR og SKM2018.378.SR traf vi i Skatterådet i en konkret sag 

afgørelse om, at næringsejendomme ikke er omfattet af værdiansættelsescirkulæret. Ved gaveoverdra-
gelse eller arveudlæg af næringsejendomme kan parterne følgelig ikke forvente, at principperne i vær-
diansættelsescirkulæret vil blive lagt til grund. 

4)  SKM2007.431.LSR. En anden afgørelse fra Landsskatteretten er ikke offentliggjort. 
5)  SKM2018.551.LSR 
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Ikke alene blev der ved denne transaktion sparet gaveafgift som følge af den lave værdi-

ansættelse. Men der blev også skabt et kunstigt fradrag hos gavegiver i form af et tab på 

den faste ejendom (32,3 mio. kr. minus 61,5 mio. kr.), som kunne fradrages i skatteplig-

tige avancer ved salg af andre ejendomme tilhørende gavegiver. 

 

Landsskatteretten accepterede værdiansættelsen på de 32,3 mio. kr. med henvisning til, 

at familien efter værdiansættelsescirkulæret havde et retskrav at anvende den senest 

kendte ejendomsvurdering +/-15 pct. ved overdragelsen.  

 

Videre bemærkede Landsskatteretten, at der ikke forelå ”særlige omstændigheder” i 

denne sag. Landsskatteretten henviste herved til den principielle dom fra 2016 fra Høje-

steret, hvor Højesteret fastslog, at der skal foreligge særlige omstændigheder, hvis par-

ternes værdiansættelse efter +/- 15 pct.´-reglen skal kunne tilsidesættes af skattemyndig-

hederne.  

 

Skatteministeriet indbragte denne afgørelse for domstolene, hvor sagen skal afgøres 

slutningen af 2021.  

 

 

To spor  

Med skattemyndighedernes praksis for arveudlæg og Landsskatterettens praksis for ga-

veoverdragelser udviklede der sig således over årene to forskellige ”praksis” for værdi-

ansættelsen. Således én praksis for værdiansættelsen ved gaveoverdragelser og en prak-

sis for overdragelser til arvinger (arveudlæg).  

 

Siden Højesterets afgørelse i 2016 om værdiansættelse af fast ejendom ved arveudlæg 

har de helt store spørgsmål været, dels om der gælder samme regler for gaver og for arv. 

Og dels hvad begrebet ”særlige omstændigheder” omfatter, da +/- 15 pct.´-reglen i vær-

diansættelsescirkulæret efter Højesterets afgørelse kun kan anvendes, hvis der ikke fore-

ligger ”særlige omstændigheder”.  
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Under indtryk af Højesterets afgørelse fra 2016 nåede Landsskatteretten frem til, at også 

for gaveoverdragelser gælder +/- 15 pct.´-reglen, medmindre der foreligger ”særlige 

omstændigheder”.  

 

Men Landsskatterettens fortolkning af begrebet ”særlige omstændigheder” i relation til 

gaveoverdragelser forekom at være noget anderledes end Højesterets fortolkning af 

samme begreb i relation til arveudlæg. En praksis fra Landsskatteretten, som imidlertid 

bl.a. var stærkt funderet i de politiske tilkendegivelser vedrørende gaveoverdragelser, 

som var fremkommet over årene.  

 

 

”Særlige omstændigheder” i sager om arveudlæg  

I Højesterets afgørelse fra 2016, som vedrørte overgang af to ejendomme fra et dødsbo 

til en arving, blev lagt til grund, at arvingerne havde delt arven mellem sig på baggrund 

af ejendommenes handelsværdi, der var væsentligt højere end seneste ejendomsvurde-

ring. Men ved arveudlægget blev de to ejendomme værdiansat til den lavere, offentlige 

vurdering med en lavere avanceskat og boafgift (arveafgift) til følge. Denne lavere vær-

diansættelse i henhold til værdiansættelsescirkulæret af de to ejendomme ved arvinger-

nes egen opgørelse blev afvist af Højesteret, da det var en ”særlig omstændighed”, at der 

var sket arvedeling på grundlag af ejendommens handelsværdier og ikke den lavere of-

fentlige vurdering.  

 

 

Efterfølgende afgørelser om ”særlige omstændigheder” ved arveudlæg 

Østre Landsret har efterfølgende, henholdsvis d. 22. januar 2020(6) og den 25. januar 

2021(7) truffet to afgørelser(8) i sager om arveudlæg, hvor skattemyndighederne fik med-

hold i, at to yderligere forhold kunne udgøre ”særlige omstændigheder”.  

 
6)  SKM2020.67.ØLR (vedrørende et dødsbo).  
7)  SKM2021.127.ØLR (vedrørende et dødsbo). 
8)  I begge de nævnte afgørelser henviste Skattestyrelsen som begrundelse for anmodningen om sagkyn-

dig vurdering til salgsstatistikker for handler af samme type ejendomme i samme område samt til, at 
den konkrete beregnede afkastforrentning oversteg markedets krav til afkast for investeringsejendom-
me i området. 
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Det drejede sig dels om tilfælde, hvor den offentlige vurdering fra 2011/2012 ikke af-

spejlede den generelle prisudvikling i området. Og dels om investeringsejendomme, 

hvor afkastprocenten baseret på en værdiansættelse af ejendommen efter værdiansættel-

sescirkulæret på grundlag af den efterhånden aldrende vurdering lå over gennemsnittet 

for andre ejendomme i området. Begge holdepunkter faldt efter Østre Landsrets opfat-

telse ind under begrebet ”særlige omstændigheder”. 

 

 

Højesterets afgørelse af 26. april 2021 

Østre Landsrets afgørelse fra 22. januar 2020 (9)  blev indbragt for Højesteret, som ved 

en afgørelse af 26. april 2021 afviste, at begrebet ”særlige omstændigheder” omfatter de 

ovennævnte to forhold.  

 

Højesteret anførte således i begrundelsen for denne afgørelse bl.a., at:  

”Værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige er 

nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav, jf. bl.a. 

TfS 1984.418. Dette gælder efter Højesterets opfattelse også, hvor de offentlige ejen-

domsvurderinger gennem en længere periode ikke er blevet ajourført. Det forhold, at 

ejendomsvurderingen er blevet videreført uændret siden 2011/2012, kan i overens-

stemmelse med skattemyndighedernes tilkendegivelser ikke i sig selv udgøre en sær-

lig omstændighed, der kan begrunde fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af 

15 %´s-reglen. At en udlejningsejendom som følge af generelle prisstigninger må an-

tages at være steget i værdi i forhold til den seneste offentlige vurdering, kan således 

ikke i sig selv udgøre særlige omstændigheder, der kan begrunde udmelding af sag-

kyndig vurdering.” 

 

Med Højesterets afgørelse af 26. april 2021 har retten afvist, at der foreligger ”særlige 

omstændigheder”, blot fordi der har været prisstigninger i det pågældende område som 

ikke er kommet til udtryk i vurderingen fra 2011/2012, henholdsvis at lejeindtægten 

overstiger markedslejen ved værdiansættelse af ejendommen til seneste, men aldrende, 

ejendomsvurdering. 
 

9)  SKM2021.267.HR 
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Uanset om det lægges til grund, at begrebet ”særlige omstændigheder” skal forstås på 

samme måde ved overgang ved gave(10) henholdsvis ved arv, må det antages, at Skatte-

styrelsen med disse præmisser fra Højesteret, der drejede sig om arveovergang, er afskå-

ret fra at tilsidesætte en prissætning efter værdiansættelsescirkulæret ved en gaveover-

dragelse med henvisning til generelle prisstigninger i området henholdsvis en overnor-

mal lejeindtægt målt ved denne prissætning. 

 

Det vil sige, at ”særlige omstændigheder” ikke omfatter disse to elementer hverken ved 

gaveoverdragelse eller arveovergang.. 
 
 
Vestre Landsrets dom af 23. juni 2021 om gaveoverdragelse 

Spørgsmålet om indholdet af begrebet ”særlige omstændigheder” forelå på ny til prøvel-

se i en sag afgjort af Vestre Landsret den 23. juni 2021 (11), men nu i en sag om en gave-

overdragelse.  

 

I denne sag solgte en moder den 10. maj 2014 sin ejendom til sine 5 døtre for 1.615.000 

kr., svarende til seneste ejendomsvurdering minus 15 pct. Kort tid herefter, den 21. maj 

2014, solgte døtrene ejendommen videre til kommunen for 5 mio. kr.  

 

Det fremgår af sagen, at familien allerede den 2. maj 2014 blev bekendt med, at kom-

munen ønskede at overtage ejendommen, og at kommunen havde afsat 5 mio. kr. til det. 

Det fremgår videre, at døtrene den 5. maj 2014 accepterede at sælge ejendommen til 

 
10) Folketingets Skatteudvalg har stillet flere spørgsmål til skatteministeren om konsekvenserne af Hø-

jesterets kendelse af 8. marts 2016 (UfR 2016.2126), herunder nedenstående spørgsmål 262 (alm. 
del) af 22. februar 2018:  
”Spørgsmål 
Hvordan vil ministeren sikre, at SKAT ikke "overfortolker" undtagelsen om "særlige omstændig-
heder" i Høj es te rets dom fra 2016 vedrørende værdiansættelsescirkulæret, så retskravet udhules 
administrativt, og hvordan vil ministeren sikre, at SKAT ikke overfører Højesterets dom, som ved-
rører dødsboer, til gaveoverdragelser?” 
Skatteministeren anførte her bl.a., at: ”Højesteret har ikke taget specifikt stilling til, hvad der gæl-
der for gaver, herunder om der i gavetilfælde foreligger en fast administrativ praksis, så der her i 
videre omfang kan støttes ret på +/- 15 pct.-reglen” 

11)   SKM2021.345.VLR 
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kommunen for 5 mio. kr. på en række nærmere angivne vilkår, herunder om indhentelse 

af et bindende svar fra skattemyndighederne. 

Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt der forelå sådanne ”særlige omstændigheder”, at 

familien var afskåret fra at anvende den offentlige vurdering, dvs. de 1.615.000 kr., ved 

overdragelsen fra moderen til døtrene.  

 

Landsretten anførte indledningsvis: ”Landsretten finder på den baggrund, at 15 %’s 

reglen i værdiansættelsescirkulærets pkt. 6, 2. afsnit, skal fortolkes på samme måde, 

uanset om der er tale om et dødsbo eller en gaveafgiftsberegning. Højesteret har ved 

kendelse af 8. marts 2016 (UfR 2016.2126) fastslået, at skattemyndighederne skal ac-

ceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, 

medmindre der foreligger særlige omstændigheder 

 

Landsretten anførte herefter følgende: 

”Landsretten finder, at der i en situation som den foreliggende, hvor døtrene, inden 

ejendommen blev overdraget til dem for 1.615.000 kr., var bekendt med kommunens 

ønske om at købe ejendommen for 5 mio. kr., havde indgået i salgsforhandlinger med 

kommunen, og havde accepteret at sælge den til kommunen for dette beløb, forelig-

ger særlige omstændigheder. Landsretten finder på den baggrund endvidere, at den 

reelle handelsværdi udgjorde 5 mio. kr.” 

 

Da der således efter landsrettens opfattelse forelå ”særlige omstændigheder”, kunne 

værdiansættelsescirkulæret følgelig ikke finde anvendelse, og værdiansættelsen på 

1.615.000 kr. blev herefter tilsidesat. 

 

Med Landsrettens indledende bemærkning: ”Landsretten finder på den baggrund, at 15 

%’s reglen i værdiansættelsescirkulærets pkt. 6, 2. afsnit, skal fortolkes på samme måde, 

uanset om der er tale om et dødsbo eller en gaveafgiftsberegning”, er det næppe for 

vidtgående at konkludere, at fortolkningen af begrebet ”særlige omstændigheder” for 

gaveoverdragelser nu er tilnærmet Højesterets fortolkning af samme begreb for arveud-

læg.  
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Og videre har Landsretten tiltrådt, at der i hvert fald i et tilfælde som ovenstående er tale 

om ”særlige omstændigheder” 

 

Afgørelsen rejser det Spørgsmålsmål, hvorvidt ethvert køb i tiden efter ejendomsvurde-

ringen 2011/2012 skal henføres til samme kategori, idet bemærkes, at Højesteret i sin 

afgørelse af 26. april 2021 har fastslået, at hvis udgangspunktet er vurderingen 

2011/2012, vil en senere prisudvikling ikke i sig selv kunne afskære skatteyderen fra at 

anvende værdiansættelsescirkulærets +/- 15 pct.´- regel. Denne forudsætning er i sagens 

natur ikke opfyldt for erhvervelser i tidsrummet efter ejendomsvurderingerne i 

2011/2012. 

 

 

En kommende dom ved årsskiftet 2021/2022 om gaveoverdragelse 

I den ovennævnte sag fra 2018(12) vedrørende køb af ejendom for 61,5 mio. kr. og salg 

til børn mv. 3 mdr. senere for 32,3 mio. kr., svarende til seneste ejendomsvurdering mi-

nus 15 pct., fik skatteyderen medhold ved Landsskatteretten i, at der ikke forelå ”særlige 

omstændigheder”. Værdiansættelsescirkulæret - og dermed værdien på de 32,3 mio. kr. 

ved overdragelse til børn og børnebørn - kunne derfor anvendes. 

 

Skatteministeriet indbragte denne afgørelse for domstolene, hvor sagen skal hovedfor-

handles den 1. november 2021. Det må forventes, at der falder dom i sagen kort tid her-

efter. 

 

Det er vor forventning, at denne sag får samme udfald som Vestre Landsrets dom af 23. 

juni 2021, således at begrebet ”særlige omstændigheder” udvides markant og forment-

ligt blandt andet vil ligge på linje med Retssikkerhedsudvalgets anbefaling.  

 
_______ o _______ 

 
 

 

 
12)  SKM2018.551.LSR 
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