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Salg fra selskab til aktionær  
af ejendom indrettet efter aktionærens særlige ønsker© 

 

 

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

www.v.dk 
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Salg af en fast ejendom fra selskab til hovedaktionær skal ske til ejendom-
mens handelsværdi. Men er ejendommen indrettet efter aktionærens særlige 
ønsker eller behov, gælder en skærpet praksis om værdiansættelsen. 
 
En af de tilbagevendende tvister mellem skattemyndigheder og borgere drejer sig om 

værdiansættelsen af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og hovedaktionær.  

 

Skattemyndighedernes interesse for værdiansættelsen i disse tilfælde har samme bag-

grund som interessen for værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte indenfor 

den nære familie. Formålet er at sikre, at skatter og afgifter afregnes på et korrekt 

grundlag.  

 

Skatter og afgifter i forbindelse med overdragelse af en fast ejendom skal beregnes på 

grundlag af ejendommens handelsværdi på overdragelsestidspunktet, dvs. den værdi, 

som ejendommen vil kunne indbringe ved et salg i fri handel. Værdiansættelsen på dette 

tidspunkt er derfor afgørende for det samlede skattetilsvar udløst ved overdragelsen.  

 

Erfaringerne viser, at interessefællesskabet mellem selskab og hovedaktionær - på 

samme måde som i familieforhold - kan føre til, at aftalen mellem selskab og aktionær 

om prisen ikke altid afspejler ejendommens handelsværdi.  

 

http://www.v.dk/
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Sælger selskabet en ejendom til aktionæren til favørpris, har aktionæren opnået en for-

del svarende til forskellen mellem den aftalte købesum og den højere handelsværdi for 

ejendommen. Udgangspunktet er herefter, at denne fordel skal beskattes hos aktionæren 

som udbytte eller løn. Endvidere skal selskabet avancebeskattes på grundlag af handels-

værdien, og ikke den aftalte, lavere salgssum.  

 

 

Hvad gælder for aktionær og selskab? 

I mange årtier var det antaget, at de grundlæggende skatteregler om skattepligt af ind-

tægter gav skattemyndighederne det fornødne retsgrundlag for at kontrollere og eventu-

elt ændre de priser og vilkår, som selskab og hovedaktionær måtte have aftalt for en 

given disposition.  

 

Ved en principiel højesteretsdom fra februar 1998 blev imidlertid sat et vist spørgsmål 

ved denne antagelse.  

 

Folketinget vedtog herefter i juni 1998 et nyt regelsæt, hvor det er præciseret, at selskab 

og aktionær ved handelsmæssige eller økonomiske transaktioner skal anvende samme 

priser og vilkår, som hvis transaktionen m.v. var indgået mellem fremmede.  

 

Det betyder bl.a., at priser og vilkår ved overdragelse af en fast ejendom mellem selskab 

og hovedaktionær skal svare til ejendommens handelsværdi ved beskatningen af parter-

ne.  

 

 

Hvordan fastsættes handelsværdien?  

Fra begyndelsen af 1980´erne og en årrække frem kunne selskab og aktionær ved over-

dragelse af en fast ejendom efter skattemyndighedernes praksis i vidt omfang basere 

værdiansættelsen på den offentlige vurdering af ejendommen. Dog med en begyndende 

reservation allerede i 1987. 

 

Adgangen til at anvende den offentlige vurdering blev imidlertid gradvist strammet, og i 

2000 blev det fastslået i et nyt cirkulære, at den senest offentliggjorte ejendomsvurde-
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ring blot ”som udgangspunkt” kunne anses som udtryk for ejendommens handelsværdi.  

Efter skattemyndighedernes egen vejledning er denne praksis siden blevet forsynet med 

den yderligere bemærkning, at ”Den senest offentliggjorte ejendomsvurdering kan kun 

anvendes som overdragelsespris, hvis den giver et retvisende udtryk for handelsværdi-

en.” 

 

Er der uenighed mellem på den ene side skattemyndighederne og på den anden side 

selskab og aktionær om, hvad der må anses som ejendommens handelsværdi, og føres 

en klagesag om dette spørgsmål, kan selskab og aktionær dokumentere ejendommens 

handelsværdi ved at indhente en sagkyndig vurdering af ejendommen efter de særlige 

regler om syn & skøn ved domstolene. Typisk vil der være tale om en vurdering fra en 

ejendomsmægler, der har kendskab til handelspriserne for den pågældende type ejen-

dom i det pågældende område.  

 

En sådan sagkyndig vurdering vil herefter almindeligvis blive lagt til grund ved sagens 

afgørelse - dvs. ved vurderingen af overdragelsens skattemæssige konsekvenser for sel-

skab og aktionær.  

 

 

Værdiansættelse af liebhaverejendomme 

I praksis har foreligget en række eksempler på, at selskabet erhverver, lader opføre eller 

ombygger m.v. en ejendom, hvor omkostningerne ved anskaffelsen ikke aflejrer sig i en 

tilsvarende værdistigning på ejendommen.  

 

I nogle tilfælde har anskaffelsen af en sådan ejendom en nær sammenhæng med hoved-

aktionærens særlige ønsker eller behov.  

 

Ved en overdragelse af en sådan ejendom fra selskab til aktionær vil en værdiansættelse 

af ejendommen til handelsværdien – dvs. værdien ved et salg i fri handel – efterlade 

selskabet med et tab på ejendommen, som er affødt af aktionærens beslutninger om an-

skaffelsen og i hans interesse.  
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Særpraksis om liebhaverejendomme 
Skattemyndighederne har på denne baggrund i en lang årrække haft den praksis, at så-

danne ejendomme ved en overdragelse fra selskab til aktionær ikke kan værdiansættes 

til handelsværdien, men i stedet skal værdiansættes til selskabets kostpris for ejendom-

men.  

 

Lovligheden af denne praksis blev forelagt for Højesteret i en sag, hvor Højesteret af-

sagde dom i 2007.1 

 

Sagen drejede sig om et byggeselskab, som i 1985 købte et grundareal på godt 9.000 m2 

med det formål at opføre huse af høj kvalitet til videresalg. I 1996 blev der foretaget 

byggemodning og grundsalget blev overgivet til en ejendomsmægler. Der var dog ingen 

interesse for grundene. Selskabet besluttede herefter at udarbejde et detailprojekt for 

opførelsen af otte boliger for at fremme købelysten hos køberne. Dette førte imidlertid 

heller ikke til et salg. Til sidst besluttede selskabet efter anbefaling fra ejendomsmægle-

ren at opføre et fremvisningshus, som skulle opføres i en lidt bedre kvalitet end de øvri-

ge planlagte huse for at stimulere køberinteressen. Hensigten var, at dette hus skulle 

sælges, når et eller flere andre huse var opført. Aktionæren havde i to tidligere projekter 

med succes opført fremvisningshuse. Fremvisningshuset tog 1½ år at opføre, og de sam-

lede opførelsesudgifter androg 3 mio. kr.  

 

Under opførelsen besluttede familien som følge af økonomiske vanskeligheder selv at 

ville bebo huset, og flyttede ind i dette, da det var færdigopført. I marts 2000 købte fa-

milien huset ud af selskabet for 1,55 mio. kr. Huset var ved den offentlige vurdering da 

vurderet til 1,5 mio. kr.    

 

Efter skattemyndighedernes opfattelse måtte differencen mellem på den ene side selska-

bets kostpris for huset på 3 mio. kr. og på den anden side den aftalte købesum på 1,55 

mio. kr. anses som en maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Myndighederne 

henviste herved til, at denne værdiansættelse kunne anvendes, når der var tale om over-

 
1)  SKM2007.153.HR 
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dragelse af særlige ejendomme, hvor hovedaktionæren har haft afgørende indflydelse på 

byggeriets udformning, og hvor overdragelsen var sket kort eller forholdsvis kort tid 

efter opførelsen. 

 

Anpartshaveren anførte heroverfor, at det afgørende kriterium efter loven var handels-

værdien ved salg til en tredjemand, uanset hvad selskabet i øvrigt måtte have afholdt af 

udgifter på ejendommen.   

 

Anpartshaveren anførte endvidere, at ejendommen var opført i selskabets interesse; det 

var således nødvendigt med et prøvehus, og de senere købere af grunde ville ikke have 

købt, hvis prøvehuset ikke var blevet opført.  

 

 

Domstolenes vurdering  

Både landsret og Højesteret var enig i skattemyndighedernes værdiansættelse af ejen-

dommen baseret på selskabets kostpris.  

 

Som begrundelse for denne vurdering anførte Højesteret som det første, at et aktiesel-

skabs afholdelse af udgifter i en aktionærs interesse til opfyldelse af dennes private be-

hov må anses for en udlodning, der skal beskattes som udbytte, og at dette for så vidt 

angår en hovedaktionær er i overensstemmelse med princippet om, at selskab og aktio-

nær ved handelsmæssige eller økonomiske transaktioner skal anvende samme priser og 

vilkår, som hvis transaktionen m.v. var indgået mellem fremmede 

 

Højesteret tilkendegav dernæst, at der foreligger en sådan udlodning, hvor et selskab 

opfører et hus til privat brug for en hovedaktionær under afholdelse af udgifter, som 

ikke modsvares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens markedsværdi, og hvor sel-

skabet i sammenhæng hermed sælger ejendommen til hovedaktionæren for markedspri-

sen, med mindre aktionæren godtgør, at selskabets afholdelse af udgifter ud over, hvad 

salg på markedsvilkår kan indbringe, er sket i selskabets interesse.  

 

På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Hø-

jesteret beskatningen af hovedaktionæren.  
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Landsretten havde bl.a. udtalt, at huset efter landsrettens opfattelse i realiteten måtte 

anses for opført med henblik på at tjene som bolig for hovedanpartshaveren og hans 

hustru. Den omstændighed, at huset i ejendomsselskabets interesse i et vist omfang var 

blevet benyttet til forevisning for selskabets kunder måtte efter landsrettens opfattelse - 

under hensyn til de forbundne interesser hos hovedanpartshaveren og hans selskaber - i 

denne forbindelse anses for uvæsentligt. 

 

 

Skattemyndighedernes nuværende praksis om værdiansættelse til kostpris  

På baggrund af Højesterets dom fra 2007 er skattemyndighedernes praksis ifølge myn-

dighedernes egen vejledning den, at:   

 

”Når et selskab opfører et hus til privat brug for hovedaktionæren, under afholdelse af 

udgifter, der ikke modsvares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens markedsværdi, 

og hvor selskabet i sammenhæng hermed sælger ejendommen til hovedaktionæren for 

markedsprisen, foreligger der en udlodning, medmindre hovedaktionæren kan godtgøre, 

at selskabets afholdelse af udgifter ud over hvad et salg på markedsvilkår kan indbringe, 

er sket i selskabets interesse.  

 

Det er en betingelse, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem opførelsen eller for-

bedringerne på ejendommen og selve salget af ejendommen til hovedaktionæren.” 

 

 

Aktuel praksis  

Skattemyndighederne rejser med mellemrum sager på dette område. Senest har skatte-

myndighederne offentliggjort en dom fra Vestre Landsret af 2. november 2022 om den-

ne problemstilling.(2) Ved den pågældende dom fastholdte domstolene en udbyttebe-

skatning i 2010 af en hovedanpartshaver af et udbytte på 7.595.800 kr. 

 

Af sagen fremgik tillige, at der forud for denne afgørelse havde været rejst en straffesag 

mod anpartshaveren vedrørende manglende oplysning om dette udbytte. Der er således 

 
2)  SKM2022.562.VLR 
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ikke tale om en beskatning, som skattemyndighederne tager let på.  

 

For selskab og hovedaktionær har det selvsagt væsentlig interesse, hvornår der ikke 

længere foreligger en ”tidsmæssig sammenhæng mellem opførelsen eller forbedringerne 

på ejendommen og selve salget af ejendommen til hovedaktionæren.” 

 

Om kriteriet ”tidsmæssig sammenhæng” er opfyldt, vil i sidste ende bero på en konkret 

vurdering, men ”få år” vil efter praksis typisk ikke være tilstrækkeligt til at undgå be-

skatning på grundlag af ejendommens kostpris.  

 

 
_______ o _______ 

 


