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Summary 

The subject of this thesis is taxation of gains realized by selling depreciable real estate under the 

Danish Act on Amortisation and Depreciation (AL) as well as the Danish Act on Taxation of Profit 

from Sale of Real Property (EBL). The main focus of the thesis within the subject is the distribution 

among asset types agreed by seller and buyer and the consequences for the taxation of the seller 

as well as the future deductible depreciations for the buyer.  

 

In the thesis we account for the regulations in the two laws that are applicable when the taxation 

is calculated for the seller and have not included special laws regarding situations apart from trade 

that triggers taxation as well as the numerous regulations that only concern farms and agriculture. 

Furthermore we have chosen a practical approach to the describing parts of the thesis rather than 

a theoretical discussion of the laws. The purpose of this is to make the thesis as useful to a tax 

subject or advisor using the laws as possible instead of an extensive theoretical analysis with little 

practical application. 

 

The thesis is split into chapters.  

The first chapter of the actual thesis, chapter two, contains a description of the applicable laws in 

AL with a focus on the right of the owner to deduct depreciations from the taxable income and the 

calculation of these. Furthermore the chapter describes the rules on taxation of regained 

deducted depreciations upon a sale. 

The third chapter describes the situations in which EBL is used and account for the somewhat 

complicated rules in calculating gains or losses in accordance with that law. This entails regulations 

on how to assess the taxable sales price as well as the taxable acquisition price and additions and 

deductions to those as well as the possibility to delay taxation by replacing a gain in another 

property.  

 

The fourth chapter compares AL to EBL and highlights the differences and similarities in the 

taxation of gains entailed in the two laws. Furthermore the chapter contains a description of the 

implications on the calculation on real property gains taxes from gains or losses in accordance with 

AL. 
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The fifth chapter contains examples of calculation of taxation upon a sale and an evaluation of the 

consequences to the seller of alterations to the distribution of the sales sum to the assets. 

 

The sixth chapter deals with the distribution of the sales price to the assets involved in the trade 

that the seller and the buyer have to agree on in accordance with AL. We have described the 

consequences of this distribution to both the buyer and the seller and evaluated their interests in 

connection with this distribution. The conclusion of this evaluation is that in most instances the 

seller and the buyer have clear and contradicting interests thus making the agreed distribution an 

effective instrument to ensure that taxation is assessed on basis of the real trade values of the 

assets.  

The chapter also describes the applicable rules for this distribution with a special focus on the 

Danish tax authorities’ right to correct the distribution and thereby the taxation. In doing this we 

have analyzed the decisions reached by the Danish courts on this subject in order to assess in what 

situations there is a risk to the parties in an agreement that this will be corrected by the tax 

authorities. We reached the conclusion that the risk of corrections is higher if there are no clear 

contradicting interests between the buyer and the seller but that the decision is down to the 

estimate of whether the agreed distribution is obviously incorrect. Although this is not a clearly 

defined rule there is a general margin of judgment of +/- 15 % in the distribution which highlights 

the fact that the valuation of these assets is not very exact and contain large estimates. 

 

In the conclusion we have ascertained that the two laws calculate taxation differently and that 

their interconnectedness means that buyer and seller have opposing interests in the distribution 

of the sales price. A change in the distribution favoring the buyer will lead to increased taxation of 

the seller.  This conclusion indicates that both buyer and seller should pay close attention to the 

distribution in the agreement. Furthermore they should ensure that this is quite close to the real 

values of the assets in order to decrease the risk of correction by the Danish tax authorities.  

This means that the intention of the laws namely to ensure that assets are sold using the real 

values is upheld by the laws and that the interests of the seller and buyer means that they will be 

regulating the taxable and deductible values for each other when selling depreciable real property.  
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1 Indledning 

1.1 Problemfelt 

Erhvervsdrivende vil som led i deres virksomhedsførelse opleve at skulle købe eller sælge 

ejendomme, blandt andet i forbindelse med udvidelse eller flytning af virksomheden.  

Når der sker salg af en ejendom, herunder afskrivningsberettiget ejendom, skal beskatningen ske 

efter reglerne i afskrivningsloven (AL) og ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Særligt 

opgørelsen af fortjeneste eller tab efter ejendomsavancebeskatningsreglerne er relativt 

komplicerede og indeholder mange bestemmelser.  

Der er eksempler på, at mange har svært ved at anskue, hvad resultatet af en 

ejendomsavanceberegning ender ud med. I denne forbindelse foreligger der en for nyligt afsagt 

dom (2011), hvor en revisor blev idømt 10.000 kr. i bøde for at have vist grov uagtsomhed efter 

skattekontrolloven ved opgørelse af ejendomsavance for en selvangivelse for 2007. Revisor havde 

med sine 37 egenkontrolpunkter gennemgået personens opgørelse af ejendomsavancen, men 

havde ikke kunnet gennemskue resultatet af beregningerne og havde derfor ikke stillet 

spørgsmålstegn ved resultatet, der viste sig at være mere end 1 mio. kr. forkert, idet beregningen 

havde givet et tab på ca. 0,5 mio. kr., mens der reelt var tale om en avance på ca. 0,5 mio. 

(SKM2011.526.BR., se bilag 1).  

 

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom opgøres som omtalt ovenfor 

efter to forskellige love, afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Afskrivningsloven 

beskatter avance på bygninger og installationer ved opgørelsen af genvundne afskrivninger, som 

beskattes som personlig indkomst. Ejendomsavancebeskatningsloven inkluderer også grunde ved 

beskatning af avancen, og ejendomsavancen beskattes som kapitalindkomst. Derfor skal der tages 

højde for de ikke genvundne afskrivninger i opgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven, 

således der ikke både opnås fradrag i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven.   

 

Fordelingen af købesummen på bygning og grund vil ofte være baseret på skøn. Der vil ofte blive 

argumenteret for meget forskellige fordelinger, som har store skattemæssige forskelle.  
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Opgaven henvender sig til personer, der skal handle afskrivningsberettiget ejendom eller fungere 

som rådgiver i forbindelse med dette. Formålet er således at redegøre for reglerne ved afståelse af 

afskrivningsberettiget ejendom og konkludere på de skattemæssige konsekvenser for køber og 

sælger i forbindelse med fordelingen af overdragelsessummen. 

 

Opgaven vil tage udgangspunkt i behandlingen for fuldt skattepligtige fysiske personer i Danmark, 

der ikke anses for næringsskattepligtige. 

 

1.2 Problemformulering 

Vi ønsker at gøre rede for reglerne i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, der 

har relevans for handel med afskrivningsberettiget ejendom og samspillet imellem dem samt 

foretage en analyse af de skattemæssige konsekvenser for køber og sælger ved handel med 

afskrivningsberettiget ejendom. 

 

Til afdækning af problemformuleringen besvares nedenstående underspørgsmål. 

1.2.1 Underspørgsmål: 

1. Hvordan opgøres genvundne afskrivninger og ejendomsavance? 

For at besvare underspørgsmål 1 vil vi foretage en redegørelse af reglerne i 

afskrivningsloven med fokus på genvundne afskrivninger samt af reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven. Herudover vil vi gennem eksempler vise beregningen af 

genvundne afskrivninger samt ejendomsavance. 

2. Hvordan er samspillet mellem reglerne for avanceopgørelse efter afskrivningsloven 

(genvundne afskrivninger) og ejendomsavancebeskatningsloven (ejendomsavancen)? 

For at besvare underspørgsmål 2 vil redegøre for, hvordan genvundne afskrivninger efter 

afskrivningsloven påvirker ejendomsavanceopgørelsen efter 

ejendomsavancebeskatningsloven. 

3. Efter hvilke regler fordeles overdragelsessummen på afskrivningsberettiget ejendom hos 

køber og sælger? 
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For at besvare underspørgsmål 3 vil vi redegøre for reglerne i forbindelse med fordelingen 

af overdragelsessummen mellem grund, bygning og installationer hos køber og sælger, 

herunder vil vi anvende afgørelser til afdækning af fordelingen i praksis.  

4. Hvilke skattemæssige konsekvenser vil fordelingen af overdragelsessummen få for køber 

og sælger? 

For at besvare underspørgsmål 4 vil vi foretage en analyse af hvad fordelingen af 

overdragelsessummen betyder for henholdsvis køber og sælger, herunder vil vi 

gennemføre en række beregninger til illustrationen heraf. 

1.3 Afgrænsning 

Afgrænsningen har til formål at begrænse opgaven til udelukkende at omhandle de mest centrale 

forhold i relation til problemfeltet.   

Opgaven tager udgangspunkt i afståelse af afskrivningsberettiget ejendom (bygninger og 

installationer), og vi vil derfor ikke komme ind på ikke-afskrivningsberettigede bygninger og 

installationer, beskrivelse af disse vil kun forekomme, så det giver en bedre forståelse af, hvornår 

der er tale om afskrivningsberettiget ejendom.  

 

Redegørelsen for afskrivningsloven er begrænset til regler med direkte betydning for 

afskrivningsberettiget ejendom og således er blandt andet regler vedrørende afskrivning af 

driftsmidler kun overfladisk omtalt i forbindelse med betydningen for fordelingen af 

overdragelsessummen hvor dette er fundet nødvendigt for forståelsen. Vi beskæftiger os ligeledes 

ikke med bygninger opført på lejet grund. 

 

Det primære fokus i opgaven vil være på beskatning af genvundne afskrivninger og 

ejendomsavance. Forlods- og forskudsafskrivninger, der behandles i EBL § 5 stk. 4 og i AL kapitel 4 

behandles ikke i opgaven til trods for, at de skal indgå i skatteberegningen. Efter begge 

lovgrundlag er de ikke efter vores opfattelse vigtige for emnet idet deres behandling ikke afviger 

fra almindelige foretagne afskrivninger.   
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Vi vil kun kort beskrive blandet benyttede anvendelse af ejendomme i relation til, hvordan den 

afskrivningsberettigede andel skal behandles og fx i forhold til bundfradrag, der kan fratrækkes 

ved blandet benyttelse i EBL.  

I forbindelse med beskatning af afskrivningsberettiget ejendom skal det fastslås om skatteyderen 

er underlagt næringsbegrebet, da næring ikke beskattes efter 

ejendomsavancebeskatningsreglerne, jf. EBL § 1, stk.2. Næring foreligger når den skattepligtige 

flere gange har erhvervet fast ejendom med henblik på videresalg for at opnå en gevinst1. For at 

adskille næring fra spekulation, som beskattes efter EBL, kigger man blandt andet på antallet af 

salg og køb, sammenhæng med erhverv og uddannelse og dispositionernes vægt i skatteyderens 

samlede økonomi2. Den næringsdrivendes fortjeneste eller tab beskattes som almindelig personlig 

indkomst efter statsskatteloven. Vi vil ikke behandle begrebet næring ved afståelse af 

afskrivningsberettiget ejendom.  

 

Vi har afgrænset os fra andre former for afståelse af afskrivningsberettiget ejendom end 

almindeligt salg i Danmark, som eksempelvis overdragelse i forbindelse med erstatnings- og 

forsikringssummer, arv eller gave samt nedrivningsfradrag efter de specielle regler i AL §§ 22 – 26 

og EBL § 5 stk. 4 nr. 2. Og vi vil derfor heller ikke komme ind på regler i forbindelse med afståelse 

af afskrivningsberettiget ejendom beliggende i udlandet. 

Vi vil endvidere ikke behandle successionsreglerne eller udlejningsejendomme i forbindelse med 

overdragelse af fast ejendom. 

 

Vi har endvidere valgt ikke at komme ind på udstykning, hvor et areal udskilles fra en fast 

ejendom. Vi har fra udstykningsloven anvendt definitionen af ”fast ejendom”, men vi vil ikke 

komme nærmere ind på reglerne i forbindelse med beskatning ved udstykning. Ligeledes vil vi ikke 

komme ind på delafståelser. 

 

Ved beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom er der også en række 

særregler, som forholder sig til nogle specifikke problemstillinger. Vi vil ikke komme ind på 

reglerne for afståelse af landbrugsejendomme, herunder mælkekvoter efter blandt andet EBL § 5 

                                                      
1
 Den juridiske vejledning 2011-2, C.B.2.4.1.1 vedr. definition af handelsnæring. 

2
 http://skt.magnus.dk/~/media/SKT/kap60.aspx 
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stk. 3 samt drænings- og markvandingsanlæg efter blandt andet AL § 27. Desuden vil vi ikke 

behandle reglerne for eventuel skattefrihed i forbindelse med privat beboelse, ”parcelhusreglen”, 

som er beskrevet i EBL § 8. Andels- og aktielejligheder er i ABL § 15 omfattet af tilsvarende regler 

om skattefrihed, som vi heller ikke vil behandle. Idet ”parcelhusreglen” kan have stor betydning i 

købers og sælgers interesser ved fordelingen af overdragelsessummen, vil beboelse indgå i nogle 

af analyseeksemplerne, men vi vil ikke behandle reglerne i redegørelsen. 

 

I forbindelse med reglerne om genanbringelse vil vi ikke forholde os til muligheden for, at en 

ejendom kan ændre status, da dette ikke er centralt for problemfeltet. 

 

Vi beskæftiger os i opgaven med gældende lovgivning, og tidligere regler vil kun blive inddraget, 

hvis de har indflydelse på opgørelsen af beskatningen såsom pristalsreguleringen i 

afskrivningsgrundlaget. 

1.4 Metode 

Idet opgavens hovedformål er at redegøre for og vurdere de gældende love og regler for afståelse 

af afskrivningsberettigede ejendomme vil det primære fokus i opgaven blive lagt på at indsamle og 

vurdere oplysninger fra relevante kilder. Dette indebærer informationssøgning i retskilder med 

relevans for området. Dette vil primært være ved gennemgang af afskrivningsloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven samt ligningsvejledningen og den juridiske vejledning. 

Herudover vil domme med relevans for opgavens problemstillinger blive læst og vurderet i forhold 

til de øvrige kilder. Endvidere indgår faglitteratur, herunder lærebøger, på området samt 

cirkulærer. De direkte retskilder i form af lovene vil blive vægtet højest, da øvrige kilder fungerer 

som fortolkningsbidrag. 

I processen udgøres en væsentlig del af at indsamle og prioritere informationen således, at det 

endelige produkt indeholder redegørelser med høj relevans for brugeren. Herudover vil der i 

opgaven blive foretaget analyse og vurdering af de foreliggende retskilder og fortolkninger. Dette 

vil primært foregå ved at sammenholde bidragene i relation til hvordan de understøtter eller 

modsiger hinanden. På baggrund af den redegørende del af opgaven vil der med fokus på 

praktiske problemstillinger blive foretaget en analyse af sælgers og købers interesser ved handel 
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med afskrivningsberettiget ejendom og vi vil vurdere hvordan disse mest hensigtsmæssigt 

tilgodeses ved fordelingen af overdragelsessummen. 

1.5 Opgavens opbygning 

Formålet med opgaven er at redegøre for de relativt komplicerede regler i afskrivningsloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven, der gælder ved køb og salg af afskrivningsberettiget ejendom 

med et praktisk fokus. Denne tilgang er valgt, idet vi ønsker, at opgaven skal være anvendelig som 

et opslagsværk for folk, der som skattepligtige eller rådgivere skal anvende disse regler. Af samme 

grund er der i opgaven valgt en tilgang med størst fokus på reglernes anvendelighed og indvirkning 

på praksis frem for deres teoretiske baggrund. 

Opgaven er foruden de indledende afsnit opdelt i 5 afsnit. 

Afsnit 2 indeholder en kort redegørelse for de regler i afskrivningsloven der har indvirkning på 

skatteberegningen ved et salg herunder specielt opgørelsen af genvundne afskrivninger. 

Afsnit 3 indeholder en redegørelse for ejendomsavancebeskatningsloven. Herunder bliver der 

gjort rede for under hvilke omstændigheder reglerne finder anvendelse samt hvordan avance eller 

tab efter loven opgøres. Således redegøres der for opgørelsen af afståelsessummen og fradrag til 

denne såvel som anskaffelsessummen samt tillæg og fradrag, der foretages i denne. 

Afsnit 4 indeholder en redegørelse for samspillet imellem afskrivningsloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelsen af beskatningen. Afsnittet behandler således 

ikke genbeskattede afskrivninger ligesom der redegøres for forskellene i hvordan avance og tab 

opgøres efter de to regelsæt samt hvilken beskatning dette medfører. 

Afsnit 5 indeholder eksempler på beregninger af beskatning ved salg af afskrivningsberettiget 

ejendom og de skattemæssige konsekvenser af ændringer i købesummens fordeling.  

Afsnit 6 indeholder en redegørelse for overdragelsessummens fordeling samt en analyse og 

vurdering af sælgers og købers interesser ved handel med afskrivningsberettiget ejendom. 

Afsnittet indeholder yderligere en analyse og en vurdering af domspraksis på dette område. 
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2 Afskrivningsloven 

Denne beskrivelse af afskrivningsloven gælder for afskrivningsberettigede bygninger og 

installationer som omtalt i indledningen. Afskrivningsloven er i sin nuværende form indført i 1998 

med virkning fra indkomståret 1999 i forbindelse med den såkaldte pinsepakke.  

2.1 Betingelser for afskrivning på bygninger 

Retten til afskrivning fastsættes i AL § 1 hvoraf det fremgår, at der kan afskrives på udgifter, der 

afholdes til at anskaffe og forbedre aktiver, der anvendes erhvervsmæssigt samt visse andre 

udgifter forbundet hermed. Paragraffen stiller således to krav op. Først og fremmest skal aktiverne 

anvendes erhvervsmæssigt. Herudover skal de være anskaffet og dermed ejet af den 

skattepligtige, der ønsker at foretage skattemæssige afskrivninger på aktiverne. Yderligere 

regulering finder sted i disse paragrafer: 

• § 14:  

- Stk. 1: Afskrivning af bygninger 

- Stk. 2: Ikke afskrivningsberettigede bygninger 

- Stk. 3: Accessoriske bygninger 

• § 15: Afskrivning af installationer 

• § 16: Anskaffelse af en ejendom 

• § 17:  

- Stk. 1: Afskrivningssats 

- Stk. 2: Forhøjet afskrivningssats  

• § 20: Ophør af afskrivningsret 

• § 56: Pristalsregulering 

2.1.1 Erhvervsmæssig anvendelse 

Erhvervsmæssig anvendelse kendetegnes ved, at ejeren af aktiverne driver virksomhed for egen 

regning og risiko med det formål at opnå et overskud på en økonomisk og driftsmæssigt forsvarlig 

måde med en tilstrækkelig rentabilitet til følge3. Dette skal baseres på en konkret vurdering af 

virksomheden og herunder vil omfanget af den skattepligtiges arbejde blive taget i betragtning.  

                                                      
3
 Dam, Henrik m.fl: Grundlæggende Skatteret, s. 296 
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En bygning kan afskrives fra den er anskaffet. Efter AL § 16 anses en bygning for anskaffet i det 

indkomstår, hvori den erhverves efter de civilretlige regler eller opføres fuldt ud og anvendes 

erhvervsmæssigt.  

2.1.2 Afskrivning 

Jf. AL § 17 stk. 1 kan bygninger og installationer afskrives med 4 % om året. I perioden 1999 til 

2007 var den tilladte afskrivningsprocent 5 %. AL § 17 stk. 2 giver mulighed for at afskrive på 

bygninger med en højere sats, såfremt bygningens levetid må forventes at være kortere end 25 år, 

for eksempel drivhuse. Denne sats fastsættes som afskrivningsprocenten fordelt ligeligt over den 

forventede levetid tillagt en fast sats på 3 %.  

Afskrivninger af såvel bygninger som installationer er lineære, hvilket betyder, at der afskrives 

med den samme procentsats af afskrivningsgrundlaget i hele aktivets levetid eller indtil det er 

afskrevet 100 % eller overdrages. 

Idet der er tale om såkaldte skatteårsafskrivninger kan der foretages afskrivning for hele året 

uanset hvornår i løbet af indkomståret anskaffelsen har fundet sted, til gengæld kan der ikke 

afskrives i året, hvor bygningen sælges eller nedrives jf. AL § 20 stk. 1. 

2.1.3 Ikke afskrivningsberettigede bygninger 

Den nugældende afskrivningslov indeholder i § 14 stk. 2 en oplistning af bygningstyper, der til 

trods for erhvervsmæssig anvendelse ikke kan afskrives. Det drejer sig om følgende: 

1. kontor 

2. virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, 

forsikringsselskab, værdipapircentral, fondsbørs, fondsmæglerselskab samt lignende 

virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder betalingsformidling 

3. drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt 

præg 

4. beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt 

døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes 

for et tilsvarende slid, jf. dog nr. 5 

5. hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder 

6. hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og -huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi 

samt anden virksomhed med sygdomsbehandling 
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Det betyder, at alle bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt og ikke er omfattet af AL § 14 stk. 2, 

kan afskrives skattemæssigt af deres ejer. 

2.1.4 Accessoriske bygninger 

Af AL § 14 stk. 3 fremgår retten til at afskrive på bygninger, der ellers er omfattet af forbuddet 

imod at afskrive på bygninger omfattet af AL § 14 stk. 2, nr. 1-3. Disse ikke afskrivningsberettigede 

bygninger kan afskrives, hvis de ligger i tilknytning til afskrivningsberettigede bygninger, der 

anvendes erhvervsmæssigt og tjener driften af disse. Med tilknytning skal forstås en nær 

geografisk tilknytning. Det er ikke et krav, at den accessoriske bygning er beliggende på den 

samme grund, men det er fastlagt i domspraksis, at afstanden ikke må overstige mere end nogle 

hundrede meter. Se for eksempel TfS 1996, 717 LR4, der dog er afgjort efter den dengang 

gældende afskrivningslov. 

2.1.5 Installationer 

Hovedreglen for installationer er, at de jf. AL § 15 stk. 1 skal afskrives sammen med bygningerne 

som de tjener, såfremt disse er afskrivningsberettigede efter AL § 14. Det er ikke et krav, at 

installationerne fysisk er placeret i den afskrivningsberettigede bygning. En undtagelse til dette vil 

være, hvis installationerne afskrives over en kortere periode end bygningen grundet en forventet 

lavere levetid. I dette tilfælde afskrives installationen særskilt. Ved afståelse af bygninger og 

installationer skal genvundne afskrivninger til beskatning efter loven opgøres særskilt, selvom de 

har været afskrevet samlet. 

2.1.6 Pristalsregulering 

For bygninger anskaffet i perioden 1982 til 1990 skal der på baggrund af AL § 56 stk. 3 foretages 

pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget for bygninger og installationer samt ombygnings- og 

forbedringsomkostninger afholdt i denne periode. Det vil sige, at ejeren skal regulere 

afskrivningsgrundlaget op med en fastsat procentsats og dermed forøge sine skattemæssige 

afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget reguleres op med den fastsatte procentsats fra år til år, idet 

denne tillægges værdien fra året før. I forbindelse med denne regulering ændres også værdien af 

afskrivningerne foretaget i de pågældende år således, at de foretagne afskrivninger for årene 

reguleres op i takt med, at afskrivningsgrundlaget øges. Dette øger de foretagne afskrivninger ved 

                                                      
4
 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 48 



Side 16 af 86 

 

opgørelse af genvundne afskrivninger uden, at der reelt er foretaget fradrag for disse til gengæld 

opnås der en højere anskaffelsessum ved opgørelse af genvundne afskrivninger. Dette bliver 

reguleret tilbage i opgørelsen af genvundne afskrivninger, der skal indgå i beregningen efter EBL, 

se afsnit 5.1.2 for et beregningseksempel. 

 

Pristalsregulering af 

afskrivningsgrundlag pr. 

år i % 
1982 0 
1983 8 
1984 7 
1985 5 
1986 4 
1987 3 
1988 5 
1989 5 
1990 4 

Tabel 1, pristalsregulering der kan foretages pr. år 1982 - 19905 

2.1.6.1 Eksempel 1 

I eksemplet tages udgangspunkt i en ejendom anskaffet i 1982, hvor bygningen har et 

afskrivningsgrundlag på 1.000.000 kr. Idet bygningen er anskaffet i 1982 skal 

afskrivningsgrundlaget pristalsreguleres efter AL § 56 stk. 3 med procentsatserne, der fremgår af 

tabel 1 herover. I nedenstående figur 1 illustreres det, hvordan dette påvirker 

afskrivningsgrundlaget og dermed afskrivningerne.  

                                                      
5
 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 112. 
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Figur 1 

 

Som det fremgår af figuren herover har pristalsreguleringen ingen effekt i 1982 idet dette er 

basisåret, hvor der ikke reguleres. Herefter øges afskrivningsgrundlaget hvert år med den procent, 

der fremgår af tabel 1(kolonne 3). I takt med at afskrivningsgrundlaget øges stiger de årlige 

afskrivninger også. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at de akkumulerede afskrivninger i 

perioden 1983 – 1990 stiger med mere end de faktisk foretagne afskrivninger. Dette skyldes, at de 

tidligere foretagne afskrivninger i perioden fra 1982 til 1990 også reguleres i takt med 

Med pristalsregulering

Bygning

Afskrivnings-

grundlag

Pristals-

regulering

Afskrivnings-

procent Afskrivning

Akkumulerede 

afskrivninger

afskreven 

værdi

Akkumuleret 

afskrivnings-

procent

1982 1.000.000       0 6 60.000       60.000               940.000       6

1983 1.080.000       8 6 64.800       129.600            950.400       12

1984 1.155.600       7 6 69.336       208.008            947.592       18

1985 1.213.380       5 6 72.803       291.211            922.169       24

1986 1.261.915       4 6 75.715       378.575            883.341       30

1987 1.299.773       3 6 77.986       467.918            831.854       36

1988 1.364.761       5 6 81.886       573.200            791.562       42

1989 1.432.999       5 6 85.980       687.840            745.160       48

1990 1.490.319       4 6 89.419       804.772            685.547       54

1991 1.490.319       6 89.419       894.192            596.128       60

1992 1.490.319       2 29.806       923.998            566.321       62

1993 1.490.319       2 29.806       953.804            536.515       64

1994 1.490.319       2 29.806       983.611            506.709       66

1995 1.490.319       2 29.806       1.013.417         476.902       68

1996 1.490.319       2 29.806       1.043.224         447.096       70

1997 1.490.319       2 29.806       1.073.030         417.289       72

1998 1.490.319       2 29.806       1.102.836         387.483       74

1999 1.490.319       5 74.516       1.177.352         312.967       79

2000 1.490.319       5 74.516       1.251.868         238.451       84

2001 1.490.319       5 74.516       1.326.384         163.935       89

2002 1.490.319       5 74.516       1.400.900         89.419         94

2003 1.490.319       5 74.516       1.475.416         14.903         99

2004 1.490.319       1 14.903       1.490.319         -                100

2005 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

2006 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

2007 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

2008 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

2009 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

2010 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

2011 1.490.319       0 -              1.490.319         -                100

sum 1.363.472 
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afskrivningsgrundlaget. Det bevirker som omtalt ovenfor, at de akkumulerede afskrivninger 

overstiger, de afskrivninger, der reelt er fratrukket. 

Bemærk, at bygningen i perioden 1982 – 1998 er afskrevet efter den dagældende afskrivningslovs 

§ 18 litra a, hvorefter bygningen kunne afskrives med 6 % om året de første 10 år og herefter 2 % 

om året indtil den var fuldt afskrevet. Fra perioden 1999 til 2007 kan afskrives med 5 % og herefter 

med 4 %. I eksemplet er bygningen dog fuldt afskrevet i 2004.  
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2.1.6.2 Eksempel 2 

For at tydeliggøre konsekvenserne af pristalsreguleringen er der i figur 2 herunder indsat tallene 

for den samme bygning som i eksempel 1 som dog ikke er pristalsreguleret. 

 

Figur 2 

 

Som det fremgår af ovenstående afskrives bygningen med de samme procenter alle år som 

bygningen i eksempel 1. Men idet afskrivningsgrundlaget ikke pristalsreguleres og forbliver 

1.000.000 kr. bliver de fratrukne afskrivninger også væsentligt mindre idet summen af faktisk 

foretagne afskrivninger i eksempel 2 udgør 1.000.000 kr. og de faktiske afskrivninger i eksempel 1 

Uden pristalsregulering

Bygning

Afskrivnings-

grundlag

Pristals-

regulering

Afskrivnings-

procent Afskrivning

Akkumulerede 

afskrivninger

Afskreven 

værdi

Akkumuleret 

afskrivnings-

procent

1982 1.000.000       0 6 60.000       60.000               940.000       6

1983 1.000.000       0 6 60.000       120.000            880.000       12

1984 1.000.000       0 6 60.000       180.000            820.000       18

1985 1.000.000       0 6 60.000       240.000            760.000       24

1986 1.000.000       0 6 60.000       300.000            700.000       30

1987 1.000.000       0 6 60.000       360.000            640.000       36

1988 1.000.000       0 6 60.000       420.000            580.000       42

1989 1.000.000       0 6 60.000       480.000            520.000       48

1990 1.000.000       0 6 60.000       540.000            460.000       54

1991 1.000.000       6 60.000       600.000            400.000       60

1992 1.000.000       2 20.000       620.000            380.000       62

1993 1.000.000       2 20.000       640.000            360.000       64

1994 1.000.000       2 20.000       660.000            340.000       66

1995 1.000.000       2 20.000       680.000            320.000       68

1996 1.000.000       2 20.000       700.000            300.000       70

1997 1.000.000       2 20.000       720.000            280.000       72

1998 1.000.000       2 20.000       740.000            260.000       74

1999 1.000.000       5 50.000       790.000            210.000       79

2000 1.000.000       5 50.000       840.000            160.000       84

2001 1.000.000       5 50.000       890.000            110.000       89

2002 1.000.000       5 50.000       940.000            60.000         94

2003 1.000.000       5 50.000       990.000            10.000         99

2004 1.000.000       1 10.000       1.000.000         -                100

2005 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

2006 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

2007 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

2008 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

2009 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

2010 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

2011 1.000.000       0 -              1.000.000         -                100

sum 1.000.000 
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udgør 1.363.472 kr., hvilket er en forskel på mere end 360.000 kr. eller 36 %. Dette understreger 

værdien af pristalsreguleringen for ejeren. 

2.2 Opgørelse af anskaffelsessummer 

Ved opgørelsen af ejerens afskrivningsgrundlag anvendes den faktiske anskaffelsessum tillagt 

købsomkostninger. Idet bygninger som regel overdrages sammen med en række aktiver såsom 

grund og driftsmidler, for hvilke der gælder forskellige regler om afskrivning, er det i 

udgangspunktet ikke så nemt at afgøre hvor stor en del af købesummen, der skal allokeres til hvert 

aktiv. Denne fordeling er ikke uden betydning, idet driftsmidler kan afskrives efter saldometoden 

med op til 25 % om året, jf. AL § 5 stk. 3, hvilket giver væsentligt højere afskrivninger på kort sigt 

end bygninger imens der slet ikke kan afskrives på grunde. For at lette dette er det i AL § 45 stk. 2 

bestemt, at der ved overdragelse af aktiver skal foretages en fordeling af købesummen på disse 

aktiver: 

- bygninger 

- installationer 

- kunstnerisk udsmykning  

- goodwill 

- andre immaterielle aktiver 

- grund  

- bolig  

- kvote  

- betalingsrettighed 

- beholdninger 

Hvis der ikke findes en skriftlig fordeling i overdragelsesaftalen kan SKAT efter AL § 45 stk. 3 

foretage fordelingen, desuden giver AL § 45 stk. 3 SKAT mulighed for at efterprøve en eventuel 

kontantomregning samt efterprøve selve fordelingen af overdragelsessummen. For en mere 

tilbundsgående gennemgang af købesummens fordeling ved salg af aktiver henvises der til afsnit 

6. Købsomkostninger fordeles forholdsmæssigt på de overdragne aktiver efter den foretagne 

fordeling af selve købesummen6. 

                                                      
6
 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 89. 
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2.3 Kontantomregning  

Efter AL § 45 stk. 1 omregnes anskaffelses- og afståelsessummer, som udgør 

afskrivningsgrundlaget, til kontantværdi. Denne opgøres som det kontante vederlag tillagt 

kursværdien af aktivets gældsposter.  

Kontantomregning vil ofte være relevant ved salg af bygninger, da det ikke er usædvanligt at 

prioritetsgæld overdrages sammen med ejendommen. Kontantomregningen kan have væsentlig 

betydning for beskatningen især hvis kursen ligger langt fra 100. Dette skyldes at både 

afståelsessummen for sælger og afskrivningsgrundlaget for køber påvirkes direkte af omregningen. 

Overdrages en gæld til kurs 80 vil dette fjerne 20 % af afståelsessummen og 

afskrivningsgrundlaget. 

Kontantomregningens effekt fordeles forholdsmæssigt på aktiverne omfattet af købsaftalen. Se 

eksempel 3 herunder. 

Kursfastsættelsen foretages ved at sammenholde gældens betingelser med sammenlignelige 

gældsinstrumenter, der handles på et reguleret marked. Herunder tages der stilling til løbetiden, 

forrentningen, sikkerheden og skyldners betalingsevne. Kontantomregning er behandlet i 

ligningsvejledningens afsnit E.C.1.2.1. 

Der skal kun ske en kontantomregning af lån vedrørende bygninger, der allerede eksisterer ved 

salg, idet der ikke skal ske en kontantomregning af lån optaget i nyopførte bygninger. Kontantlån 

der optages i forbindelse med en handel indgår i afskrivningsgrundlaget til pålydende værdi imens 

et kontantlån, der overtages i forbindelse med en handel vil skulle kontantomregnes til kursen for 

de underliggende obligationer. 

2.3.1.1 Eksempel 3 

Ved salg af en ejendom der indeholder grund, bygninger og driftsmidler er der aftalt en 

overdragelsessum på 3.500.000 kr., der berigtiges med 1.500.000 kr. kontant og et gældsbrev 

pålydende 2.000.000 kr. som ansættes til kurs 80. 

 

 

Figur 3 

Kontant købesum 1.500.000        
Gældsbrev pålydende 2.000.000, fastsat til kurs 80 1.600.000        

3.100.000        
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Figur 4 

Som det fremgår herover nedsættes den skattemæssige anskaffelsessum og dermed 

afskrivningsgrundlaget for bygninger og driftsmidler forholdsvist med de i alt 400.000 kr. som 

gældsbrevet taber i værdi ved kontantomregningen. 

2.4 Ombygning og forbedringer 

Ombygninger og forbedringer skal efter AL § 18 stk. 1 afskrives hver for sig, men såfremt de er 

foretaget i samme år kan de afskrives samlet. 

Efter AL § 18 stk. 2 kan der foretages straksfradrag for omkostninger til ombygninger og 

forbedringer for den del, der ikke overstiger 5 % af afskrivningsgrundlaget for det foregående 

indkomstår. Ud af afskrivningsgrundlaget trækkes dog først eventuelle omkostninger til 

vedligeholdelse, hvilket mindsker muligheden for at opnå straksfradrag. Straksfradraget foretages 

efter AL § 18 stk. 3 i det år, hvor omkostningerne er afholdt uanset om de er anvendt 

erhvervsmæssigt. Dog kan der ikke foretages afskrivninger på ombygninger og forbedringer i år, 

hvor der ikke er afskrivningsret, ligesom der ikke kan foretages afskrivning i året, hvor bygningen 

eller installationen er anskaffet, jf. AL § 18 stk. 3. Ydermere kan der ikke foretages 

straksafskrivning for ombygninger og forbedringer i bygninger, der ikke var afskrivningsberettigede 

i det foregående år idet det maksimale straksfradrag beregnes på baggrund af det foregående års 

afskrivningsgrundlag7. Ved opgørelse af genvundne afskrivninger efter AL § 21 medregnes 

foretagne straksafskrivninger ikke.  

Der er ikke hjemmel i loven til at foretage straksafskrivninger på ombygninger og forbedringer på 

accessoriske bygninger. Tilbygninger, der kan fungere selvstændigt kan ikke straksfradrages, idet 

de vil blive betragtet som en tilgang og skal afskrives særskilt. 

Der er ligeledes mulighed for at straksafskrive på ombygninger og forbedringer på installationer 

efter samme regler som bygninger. Dog skal det bemærkes, at den maksimale værdi af 

straksfradraget for installationer, 5 %, der afskrives efter AL § 15 stk. 1, beregnes ud af bygningens 

                                                      
7
 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 97. 

Købesums-
fordeling

Andel af total 
købesum

Kontant
omregning

Anskaffelses-
sum

Bygninger 1.700.000 49% 194.286 1.505.714
Grund 1.300.000 37% 148.571 1.151.429
Driftsmidler 500.000 14% 57.143 442.857

3.500.000 100% 400.000 3.100.000
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samlede værdi, imens den maksimale straksafskrivning for installationer efter AL § 15 stk. 2 eller 3 

kun baseres på afskrivningsgrundlaget for de installationer, der afskrives sammen med denne. 

Efter AL § 18 stk. 5 kan der ikke foretages straksfradrag på ombygninger og forbedringer, der 

modsvares af en erstatningssum.  

Opgørelse af straksfradrag indgår i eksemplet for bygning 1982 i afsnit 5.1. 

2.5 Blandet benyttede ejendomme 

Bygninger og installationer, der anvendes blandet til afskrivnings- og ikke afskrivningsberettigede 

formål, reguleres af AL § 19 for bygninger og AL § 15 stk. 3 for installationer. Disse kan afskrives 

forholdsmæssigt efter hvor stor en del af aktivet, der anvendes til afskrivningsberettiget formål. 

Ved opgørelse af genvundne afskrivninger holdes den nedskrevne værdi af den 

afskrivningsberettigede del af bygningen op imod afståelsessummen for denne del af bygningen. 

Endvidere vil der især ved salg af landbrugsejendomme være tale om en del af ejendommen, som 

udgøres af et stuehus, der anvendes til privat beboelse, der ud over ikke at være 

afskrivningsberettiget kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen i EBL § 8 stk. 1. 

Den afskrivningsberettigede andel skal udgøre mindst 25 % af det samlede areal eller hvis dette 

ikke er tilfældet mindst 300 m2 før der kan afskrives. 

2.6 Genvundne afskrivninger 

Ved salg af bygninger eller installationer der har været afskrevet efter reglerne i AL § 14 eller 15 

skal der opgøres genvundne afskrivninger. Ophør af dansk skattepligt, lukning af virksomhed med 

ophør af erhvervsmæssig anvendelse samt modtagelse af forsikrings- og erstatningssummer 

sidestilles med salg, hvis ikke tidsfristerne i AL § 24 stk. 1 og 2 jævnførende stk. 11 overholdes. 

Genvundne afskrivninger er behandlet i AL § 21 således: 

- Stk. 1: Beskatning af genvundne afskrivninger 

- Stk. 2: Opgørelse af fortjeneste 

- Stk. 4: Opgørelse af tab 

- Stk. 5: Fradragsbegrænsning 
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2.6.1 Beskatning af genvundne afskrivninger 

Ved salget opgøres for sælger genvundne afskrivninger efter AL § 21 og disse beskattes som 

personlig indkomst. De genvundne afskrivninger er et udtryk for de afskrivninger, der er foretaget 

ud over aktivets reelle værdi og som således ikke har været udtryk for slitage på aktiverne. Til og 

med skatteåret 2009 skulle der kun medregnes 90 % efter AL § 21 stk. 6 (ophævet) af de 

genvundne afskrivninger for personer, men fra 2010 medregnes 100 % til den personlige indkomst 

8. 

Genvundne afskrivninger kommer til beskatning i det indkomstår hvori endelig aftale om 

overdragelse af ejendommen finder sted. Dette hænger typisk sammen med underskrivelsen af 

aftalen. 

2.6.2 Opgørelse af genvundne afskrivninger 

Genvundne afskrivninger beregnes for hver bygning og installation separat. Installationer, der er 

omfattet af AL § 15 stk. 1 indgår i opgørelsen for den bygning de tjener. Disse opgøres som 

forskellen imellem den kontantomregnede afståelsessum fratrukket salgsomkostninger og 

anskaffelsessummen som er tillagt afskrivningsberettigede købsomkostninger. 

Anskaffelsessummen forøges endvidere med ikke straksfradragne forbedringer og reduceres med 

samtlige foretagne afskrivninger. Se eksempel 4 og 5 herunder samt eksemplet for bygning 1982 i 

afsnit 5.1.2 for et udvidet eksempel. 

Genvundne afskrivninger kan efter AL § 21 stk. 2 maksimalt udgøre de faktisk foretagne 

afskrivninger. Hvis gevinsten overstiger de faktisk foretagne afskrivninger begrænses beskatningen 

af genvundne afskrivninger således til de faktisk foretagne afskrivninger. 

Såfremt der er tale om pristalsregulerede afskrivninger skal såvel anskaffelsessummen som de 

foretagne afskrivninger indgå i opgørelsen med de regulerede værdier. Udregningen kan praktisk 

foretages ved at tage udgangspunkt i den pristalsregulerede anskaffelsessum og opgøre 

afskrivningerne som ikke vil være lig de faktiske afskrivninger grundet pristalsreguleringen ud fra 

afskrivningsprocenten9.  

 

                                                      
8
 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 54 

9
 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 197. 
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2.6.2.1 Eksempel 4 

En ejendom indeholdende en bygning og en grund er købt i indkomståret 2002 for 2.000.000 kr. 

fordelt med 500.000 kr. for grunden og 1.500.000 kr. for bygningen. Herefter er den afskrevet 

maksimalt indtil den er solgt i 2011 for 1.800.000 kr. fordelt med 600.000 kr. for grunden og 

1.200.000 kr. for bygningen.  

 

Figur 5 

 

Ved salget i 2011 genvindes 330.000 kr. i afskrivninger hvilket betyder, at bygningen har været 

nedskrevet til en lavere skattemæssig værdi end bygningens reelle værdi. De 330.000 kr. kommer 

herefter til beskatning som personlig indkomst for sælger i 2011 imens de 300.000 kr. i ikke 

genvundne afskrivninger vil blive fratrukket i anskaffelsessummen ved opgørelse af den 

skattemæssige ejendomsavance. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 3.3.1.3.3 om 

ejendomsavance. 

2.6.2.2 Eksempel 5 

Der tages udgangspunkt i samme bygning som eksempel 4. Anskaffelsessummen fastholdes til 

1.500.000 kr. men salgssummen ændres til 2.300.000 kr. fordelt med 600.000 kr. for grunden og 

1.700.000 kr. for bygningen. Herefter fremkommer følgende opgørelse. 

Genvundne afskrivninger bygning

Kontantomregnet afståelsessum 1.200.000

Afskrivningsgrundlag 1.500.000
Foretagne afskrivninger 5 % om året 2002 - 2007, i alt 30 % 450.000
Foretagne afskrivninger 4 % om året 2008 - 2010, i alt 12 % 180.000 630.000
Nedskreven værdi 870.000

Gevinst 330.000

Genvundne afskrivninger 330.000

Ikke genvundne afskrivninger 300.000



Side 26 af 86 

 

 

Figur 6 

 

Som det fremgår heraf har den øgede salgssum bevirket, at gevinsten er steget til 830.000 kr., som 

overstiger de faktisk foretagne afskrivninger. Konsekvensen heraf er, at alle de faktisk foretagne 

afskrivninger på 630.000 kr. genvindes, og tillægges den personlige indkomst. Den resterende 

gevinst på 200.000 kr. beskattes ikke efter AL. Beskatning af denne avance foretages derimod efter 

EBL som beskrevet i kapitel 3 idet den høje salgssum sandsynligvis vil resultere i, at der vil 

fremkomme en avance efter reglerne i EBL.  

2.7 Fradragsberettiget tab 

2.7.1 Tabsfradrag 

Hvis den kontantomregnede afståelsessum er mindre end den nedskrevne værdi af en bygning 

eller installation er der fradrag for tabet efter AL § 21 stk. 3. Formålet med dette er at kompensere 

den skattepligtige for, at værditabet ved den afskrivningsberettigede brug af bygningerne ikke har 

været tilstrækkeligt afspejlet i de foretagne afskrivninger i perioden, hvilket betyder, at de reelle 

omkostninger ved brug af bygningen ikke er fradraget i den personlige indkomst. Dette tab 

opgøres separat for hver bygning og installation hvilket kunne have væsentlig betydning før 2010, 

da genvundne afskrivninger, som tidligere nævnt, før 2010 kun skulle medregnes til den personlige 

indkomst med 90 % imens eventuelle tab skulle medregnes 100 %. Denne fordel for den 

skattepligtige er bortfaldet ved ændringen af reglerne i 201010. Tabet er i modsætning til tab efter 

EBL ikke kildeartsbegrænset, hvorfor et opgjort tab modregnes i den personlige indkomst og 

udnyttelsen af fradraget er således ikke afhængigt af, at der er anden gevinst ved salg af 

                                                      
10

 Bech, Søren m.fl. Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 54. 

Genvundne afskrivninger bygning

Kontantomregnet afståelsessum 1.700.000

Afskrivningsgrundlag 1.500.000
Foretagne afskrivninger 5 % om året 2002 - 2007, i alt 30 % 450.000
Foretagne afskrivninger 4 % om året 2008 - 2010, i alt 12 % 180.000 630.000
Nedskreven værdi 870.000

Gevinst 830.000

Genvundne afskrivninger 830.000
Begrænset til faktisk foretagne 630.000
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tilsvarende aktiver hos den skattepligtige. Denne behandling gør, at det kun har lille betydning, 

hvis fordelingen forskubbes imellem aktiver for hvilke der skal opgøres genvundne afskrivninger. 

Det kan imidlertid have en væsentlig indflydelse på beskatningen, hvis der forskubbes i 

fordelingen imellem bygninger og installationer for hvilke der skal opgøres genvundne 

afskrivninger og en grund, hvor der ikke skal opgøres avance eller tab efter AL.  

Hvis der konstateres et tab ved opgørelse af genvundne afskrivninger bliver samtlige foretagne 

afskrivninger at betragte som ikke genvundne. 

2.7.2 Fradragsbegrænsning 

Sælges en bygning til et selskab, som sælger har bestemmende indflydelse over efter 

bestemmelserne i AL § 21 stk. 5 kan et eventuelt tab ikke fradrages i den personlige indkomst. 

Bestemmende indflydelse er defineret ved at en person eller en personkreds inklusive 

nærtstående parter direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af det købende selskab eller 

stemmerettighederne heri. Dette har til formål at forhindre, at der kan opnås fradrag med en 

værdi helt op til topskattegrænsen ved salg til en juridisk enhed som kontrolleres af den 

skattepligtige. 

2.7.2.1 Eksempel 6 

Der tages udgangspunkt i samme bygning som eksempel 4. Anskaffelsessummen fastholdes til 

1.500.000 kr. men afståelsessummen ændres til 1.300.000 kr. fordelt med 600.000 kr. for grunden 

og 700.000 kr. for bygningen. 

Herefter fremkommer følgende opgørelse. 

 

Figur 7 

 

Genvundne afskrivninger bygning

Kontantomregnet afståelsessum 700.000

Afskrivningsgrundlag 1.500.000
Foretagne afskrivninger 5 % om året 2002 - 2007, i alt 30 % 450.000
Foretagne afskrivninger 4 % om året 2008 - 2010, i alt 12 % 180.000 630.000
Nedskreven værdi 870.000

Tab -170.000

Tabsfradrag -170.000

Ikke genvundne afskrivninger 630.000
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Dette fører til, at der i stedet for genvundne afskrivninger fremkommer et tab som modregnes i 

den personlige indkomst idet de efter AL § 21 stk. 4 ikke er kildeartsbegrænset. 

Ikke genvundne afskrivninger og tabsfradraget fratrækkes i anskaffelsessummen i 

ejendomsavanceopgørelsen efter EBL, se nærmere herom i afsnit 3. 
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3 Ejendomsavancebeskatning 

3.1 Anvendelse af ejendomsavancebeskatningsloven 

3.1.1 Baggrund og formål med EBL 

Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) blev indført i 1982 og udspringer af statsskattelovens § 5, 

som stadig behandler beskatning ved næring, der ikke er omfattet af EBL. Ved indførelsen af EBL 

dannedes reglerne om beskatning af ejendomsavancer selvstændigt og hertil hører også diverse 

undtagelser og særregler. EBL gælder for fysiske og juridiske personer med fast ejendom, som er 

skattepligtige i og til Danmark uanset om ejendommen er beliggende i eller udenfor Danmark. 

3.1.2 Definition af ”fast ejendom” 

Ejendomsavanceloven gælder for alle former for afståelse af fast ejendom. Begrebet ”fast 

ejendom” er ikke defineret i loven, men begrebet kan i stedet afgrænses med udgangspunkt i 

begrebets anvendelse i udstykningsloven.  

Udstykningslovens § 2 definerer ”fast ejendom” som ét eller flere matrikelnumre, hvor disse ifølge 

noteringen i matriklen skal holdes forenet. Afstås flere ejendomme skal opgørelsen af 

ejendomsavance ske særskilt for hver ejendom. Efter praksis er et areal med flere bygninger, der 

har samme matrikelnummer defineret som én ejendom, mens ejendomme med hver sit 

matrikelnummer skal opgøres hver for sig med mindre det er noteret i matriklerne, at disse er 

forenet11.  

Fast ejendom kan både bestå af ubebyggede og bebyggede grunde. Den offentlige 

ejendomsvurdering omfatter grunde, bygninger, installationer, beplantning, skov, 

jordbeholdninger samt rettigheder over fast ejendom12. 

3.1.3 Definition af ”afståelse” 

For at der kan være tale om beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven skal der være 

afstået fast ejendom.  Afståelse foreligger når ejendomsretten til ejendommen overgår fra en 

skattepligtig til en anden, hvilket typisk vil ske i forbindelse med salg af ejendommen13. Herudover 

                                                      
11

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 240. 
12

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 238. 
13

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 243. 
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kan der være tale om modtagelse af erstatnings- og forsikringssummer, arv eller gave, som alle 

sidestilles med salg, jf. EBL § 2, som vi ikke vil uddybe nærmere i henhold til afgrænsningen.  

Overdragelsestidspunktet foreligger på det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale om 

overdragelsen af ejendommen mellem de to parter. Der er indgået em bindende aftale mellem to 

parter, når sælgeren har afgivet et tilbud, som køberen rettidigt accepterer, jf. aftaleloven. Ved 

overdragelse af fast ejendom vil dette typisk hænge sammen med en fysisk underskrift af 

overdragelsesdokumenter. 

3.2 Ejendomstyper 

3.2.1 Erhvervsejendomme 

Erhvervsejendomme er ejendomme eller dele heraf, der anvendes 100 % erhvervsmæssigt. 

Det er vigtigt at sondre imellem afskrivningsberettigede og ikke-afskrivningsberettigede 

ejendomme, da den skattemæssige opgørelse af disse er forskellig, se betingelserne for afskrivning 

i afsnit 2.1. 

I den skattemæssige avanceopgørelse ved salg af afskrivningsberettigede ejendomme skal der 

tages højde for genvundne afskrivninger efter AL (se afsnit 2.6) samt fortjeneste eller tab efter 

EBL.  

For ikke-afskrivningsberettigede ejendomme skal der kun tages højde for beskatning af fortjeneste 

eller tab efter EBL, da afskrivninger ikke forekommer, med mindre der er afskrivningsberettigede 

installationer i ejendommen, som ligeledes skal opgøres med genvundne afskrivninger.  

3.3 Opgørelse af avancen 

Når der ikke er tale om næring skal den skattepligtiges fortjeneste eller tab ved afståelse af fast 

ejendom beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Spekulation i forbindelse med 

afståelse af afskrivningsberettiget ejendom beskattes efter reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven. 

Spekulation foreligger efter samme kriterier som næring, men forskellen beror i at spekulation har 

karakter af enkeltstående salg, mens næring sker gentagne gange som led i den skattepligtiges 

indkomsterhvervelse.  

Ved opgørelsen af en eventuel avance skal de genvundne afskrivninger efter AL § 21 beregnes 

først, da ikke-genvundne afskrivninger har indflydelse på beregningen af ejendomsavancen, da 
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disse bliver fratrukket i anskaffelsessummen jf. EBL § 5 stk. 4 nr. 1, idet der allerede er opnået 

fradrag for de ikke genvundne afskrivninger løbende efter afskrivningsloven. 

Hvis der er genvundne afskrivninger, skal disse beskattes efter AL, da der er afskrevet for meget i 

forhold til den reelle værdiforringelse, mens der er fradrag for tab opstået ved, at der er afskrevet 

for lidt i forhold til den reelle værdiforringelse. De ikke-genvundne afskrivninger beregnes som 

forskellen mellem de faktisk foretagne afskrivninger og de genvundne afskrivninger.  

 

Fortjeneste/tab opgøres som forskellen mellem den kontantomregnede afståelsessum og den 

regulerede kontantomregnede anskaffelsessum på ejendommen, jf. EBL § 4.  

Ved opgørelse af fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven skal beskatningen ske som 

kapitalindkomst efter PSL § 4 stk. 1 nr. 15. 

3.3.1 Anskaffelsessummen 

Regulering af anskaffelsessummen sker efter nedenstående hovedpunkter i 

ejendomsavancebeskatningsloven. 

• § 4:  

Opgørelsen sker med forskellen mellem den kontantomregnede afståelsessum og den 

regulerede anskaffelsessum.   

• § 4A:  

Pristalsregulering af anskaffelsessummen for ejendomme anskaffet før 19. maj 1993. 

• § 5:  

- Stk. 1: Tillæg på 10.000 kr. 

- Stk. 2: Tillæg af forbedringer over 10.000 kr. 

- Stk. 4: Nedsættelsen med bl.a. foretagne afskrivninger, ikke genvundne 

afskrivninger og tabsfradrag efter AL § 21. 

 

• § 5A: Afgrænsning 

Regulering af langbrugsejendomme mv. 

3.3.1.1 Anskaffelsestidspunkt før 19. maj 1993 

Hvis ejendommen er anskaffet før 19. maj 1993 opgøres anskaffelsessummen efter én af 3 første 

nedenstående beregningsmuligheder for indgangsværdier, hvis den faktiske anskaffelsessum er 
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lavere end disse. Er den faktiske anskaffelsessum højere kan denne anvendes, beskrevet i 

mulighed nr. 4 nedenfor, jf. EBL § 4, stk. 3.  

3.3.1.1.1 Den første mulighed, 10 %-reglen  

Den offentlige ejendomsvurdering d. 1/1 1993 + 10 %. 

 

Figur 8 

Til denne værdi skal ikke tillægges eventuelle udgifter til forbedringer indtil 1/1-1993, da dette 

allerede er indregnet i den offentlige vurdering. Der skal heller ikke kontantomregnes, da den 

offentlige ejendomsvurdering er opgjort som den kontante værdi. 

3.3.1.1.2 Den anden mulighed, halvdelsreglen 

Den offentlige ejendomsvurdering d. 1/1 1993 + 10 % tillagt halvdelen af forskellen mellem den 

offentlige ejendomsvurdering d. 1/1 1996 og den offentlige ejendomsvurdering d. 1/1 1993 + 10 

%. 

 

Figur 9 

 

I lighed med den første mulighed skal der ikke tillægges eventuelle udgifter til forbedringer indtil 

1/1-1993, da dette allerede er indregnet i den offentlige vurdering for 1993. Udgifter til forbedring 

mellem 1993 og 1996 kan således godt tillægges, selvom ejendomsvurderingen for 1996 kan være 

påvirket af disse14. 

Der skal heller ikke kontantomregnes, da den offentlige ejendomsvurdering er opgjort som den 

kontante værdi.  

3.3.1.1.3 Den tredje mulighed, konkret vurdering 

                                                      
14

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 358. 

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 3.500.000
+ 10 % 350.000
Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 % 3.850.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1996 3.900.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 % 3.850.000

½ (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1996 - Offentlig 
ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 %) = ½ (3.900.000 - 3.850.000) 25.000

3.875.000
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En konkret vurdering af ejendomsværdien pr. 19/5 1993 foretaget efter den skattepligtiges 

opfordring inden udløbet af 1993, § 4B vurdering i den dagældende vurderingslov (ophævet). 

Muligheden for en § 4B vurdering blev indført i forbindelse med reformen af beskatningen ved 

pinsepakken i 1993, da mulighed nr. 1 og 2 ovenfor tager udgangspunkt i den offentlige 

ejendomsvurdering pr. 1. januar 1993, og derved ikke tager højde for den eventuelle værdistigning 

mellem 1. januar og 19. maj 199315.  

 

 

Figur 10 

Til denne værdi skal ikke tillægges eventuelle udgifter til forbedringer indtil 19/5-1993, da dette 

allerede er indregnet i vurderingen. Der skal heller ikke kontantomregnes, da værdien er opgjort 

kontant. 

3.3.1.1.4 Den fjerde mulighed, den faktiske anskaffelsessum 

Den faktiske anskaffelsessum omregnet til kontantværdi efter kursen på købstidspunktet samt 

pristalsreguleret (1975 eller tidligere til 1993), EBL § 4A, herefter med tillæg af afholdte udgifter til 

forbedringer før d. 1/1 1993 og afholdte købsomkostninger, som også indgår i 

pristalsreguleringen. Denne værdi kan kun anvendes, hvis den har den højeste værdi af disse fire 

mulige beregninger.  

Anskaffelsessummen skal kontantomregnes på samme måde som beskrevet under afsnit 2.3, 

således at den kontante del af anskaffelsessummen lægges sammen med kursværdien af 

ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet, jf. EBL § 4, stk. 2.  

 

Figur 11 

 

Nedenfor ses en oversigt over procenterne for pristalsregulering af den kontantomregnede 

anskaffelsessum for ejendomme handlet før 19. maj 1993. 

                                                      
15

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 342. 

Konkret ejendomsvurdering pr. 19/5-1993 3.500.000

Faktisk anskaffelsessum 1990 (kontantværdi) 3.450.000
Købsomkostninger 20.000

3.470.000
Pristalsregulering 1990, 7,7 % 267.190
Udgifter til forbedringer fra 1990-1993 100.000

3.837.190
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Anskaffelsesår Reguleringsprocent 

1975 eller tidligere 182,4 

1976 158,6 

1977 140,0 

1978 120,2 

1979 108,0 

1980 93,5 

1981 79,9 

1982 62,6 

1983 49,3 

1984 40,2 

1985 32,5 

1986 27,7 

1987 23,6 

1988 18,1 

1989 12,5 

1990 7,7 

1991 5,6 

1992 3,5 

1993 0,0 

Tabel 2: Reguleringsprocenter for perioden 1975 eller tidligere til 1993
16

. 

3.3.1.1.5 Sammenfatning af beregning af anskaffelsessummerne 

Af de ovenstående beregninger af anskaffelsessummen efter de 4 muligheder kan det ses, at 

halvdelsreglen giver den højeste anskaffelsessum.  

Dette vil ofte være således, da denne værdi både er tillagt 10 % for 1993 vurderingen og bliver 

tillagt halvdelen af værdistigningen mellem 1993 + 10 % og 1996 vurderingen.  

Den faktiske anskaffelsessum kan ikke anvendes, da den ikke har den højeste værdi. Sælger har 

desuden interesse i at anvende den højeste anskaffelsessum, da denne udløser den mindste 

beskatning. 

Derfor anvendes anskaffelsessummen opgjort efter halvdelsreglen i ejendomsavanceopgørelsen. 

  

3.3.1.2 Anskaffelsestidspunkt efter 19. maj 1993 

Hvis ejendommen er anskaffet efter den 19. maj 1993 er der kun én beregningsmulighed, som 

minder meget om den fjerde mulighed ovenfor. Der anvendes den faktiske anskaffelsessum 

                                                      
16

 Ejendomsavancebeskatningsloven § 4A 
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omregnet til kontantværdi efter kursen på købstidspunktet med tillæg af afholdte 

købsomkostninger. 

Købsomkostninger kan for eksempel vedrøre afholdte udgifter til tinglysning og advokat. 

 

Figur 12 

3.3.1.3 Reguleringer til anskaffelsessummen 

3.3.1.3.1 10.000 kr.’s tillæg 

For at tilgodese afholdte udgifter til små forbedringer gives et fast tillæg til ejendommen på 

10.000 kr. pr. ejerår fra købsåret (dog tidligst fra 1993) og salgsåret undtaget, jf. EBL § 5 stk. 1. 

Man har valgt at give dette faste tillæg for alle uanset mængden af små forbedringer for at undgå 

dokumentationskrav for de små beløb vedrørende vedligeholdelse og forbedringer. Hvis 

ejendommen købes og sælges samme år opretholdes det faste tillæg for året.  

10.000 kroners tillægget bliver lagt til anskaffelsessummen uanset hvilken indgangsværdi, der er 

anvendt. 

Eksempelvis vil en ejendom anskaffet i år 2000 og afstået i år 2005 give et tillæg på 50.000 kr. (år 

2000-2004 inklusiv begge år). 

3.3.1.3.2 Tillæg af udgifter til forbedringer 

Der gives desuden også tillæg til udgifter afholdt til forbedringer efter den 1. januar 1993, eller 

efter den 19. maj 1993 såfremt ejendommen er vurderet efter § 4B, tredje beregningsmulighed, 

der overstiger 10.000 kr. jf. EBL § 5 stk. 2. Dette betyder, at det overskydende beløb over 10.000 

kr. tillægges anskaffelsessummen, da skatteyderen allerede har fået fradrag for de første 10.000 

kr. i kraft at det faste tillæg som gives til alle. De første 10.000 kr. skal ligeledes fratrækkes i 

summen af forbedringsudgifter i salgsåret, selvom der ikke opnås fradrag for de 10.000 i 

salgsåret.17  

                                                      
17

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 356. 

Faktisk anskaffelsessum 1995 (kontantværdi) 3.450.000
Købsomkostninger 20.000
10.000 kr. tillæg, 2 år 20.000
Udgifter til forbedringer fra 1996 90.000

3.580.000
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Det er kun udgifter til forbedringer, som kan tillægges anskaffelsessummen og ikke udgifter til 

vedligeholdelse. Vedligeholdelsesudgifter kan i stedet fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. 

SL § 6 litra a og e. 

I tilfælde af at forbedringsudgifter er straksfradraget i året, jf. AL § 18, kan de ikke også tillægges 

anskaffelsessummen, jf. EBL § 5 stk. 2.  

Overordnet set kan vedligeholdelse defineres som udgifter, der afholdes til dækning af slidtage, 

som bringer ejendommen i samme stand som ved anskaffelsestidspunktet, mens forbedringer er 

udgifter som bringer ejendommen i bedre stand end ved anskaffelsestidspunktet.  

3.3.1.3.3 Nedsættelse med ikke genvundne afskrivninger 

Efter EBL § 5 stk. 4 nr. 1 skal anskaffelsessummen i afståelsesåret på samme ejendom nedsættes 

med ikke genvundne afskrivninger på bygninger og installationer (foretagne afskrivninger 

fratrukket genvundne afskrivninger).  

I henhold til afskrivningslovens § 21 behandlet i afsnit 2, fremkommer genvundne afskrivninger, 

når aktivets nedskrevne værdi er lavere end afståelsessummen, og der derved opstår fortjeneste 

som genvundne afskrivninger. Genvundne afskrivninger, maksimalt faktisk foretagne afskrivninger, 

beskattes i den personlige indkomst, da den skattepligtige har fået et højere fradrag i afskrivninger 

end der reelt var tale om.  

Forskellen mellem de faktisk foretagne afskrivninger og de genvundne afskrivninger er benævnt 

ikke genvundne afskrivninger, som udgør de afskrivninger der reelt har været, og som der er 

opnået fradrag for i afskrivningsloven. For at fradraget ikke også skal ske igennem 

ejendomsavancebeskatningsloven, skal de ikke genvundne afskrivninger fratrækkes i 

anskaffelsessummen for ejendommen.  

Såfremt opgørelsen af genvundne afskrivninger efter AL giver et tab, vil der ikke være genvundne 

afskrivninger, og alle faktisk foretagne afskrivninger er ikke genvundne, som skal fratrækkes i 

anskaffelsessummen ved opgørelsen af ejendomsavancebeskatningen. 

 

For ejendomme anskaffet før 19. maj 1993, hvor der er anvendt en anden indgangsværdi end den 

faktiske anskaffelsessum, er det kun ikke genvundne afskrivninger fra 1993 eller senere, som skal 

fratrækkes, jf. EBL § 5 stk. 8. 
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Den del af de ikke genvundne afskrivninger, der vedrører afskrivninger foretaget før 1993, kan 

opgøres på 3 metoder18. 

- Metode 1: Alle ikke genvundne afskrivninger allokeres til før 1993 i det omfang disse ikke 

overstiger de faktisk foretagne afskrivninger før 1993. I det omfang de ikke genvundne 

afskrivninger overstiger de faktisk foretagne afskrivninger før 1993 allokeres det 

overstigende til efter 1993. 

- Metode 2: Ikke genvundne afskrivninger fordeles imellem perioderne før og efter 1993 

efter samme forhold som de faktisk foretagne afskrivninger. 

- Metode 3: Alle ikke genvundne afskrivninger allokeres til efter 1993 i det omfang disse ikke 

overstiger de faktisk foretagne afskrivninger efter 1993. I det omfang de ikke genvundne 

afskrivninger overstiger de faktisk foretagne afskrivninger efter 1993 allokeres det 

overstigende til før 1993. 

 

Metode 1 er den mest fordelagtige, da denne allokerer samtlige ikke genvundne afskrivninger til 

perioden før 1993. Herved skal anskaffelsessummen efter EBL ikke nedsættes med ikke 

genvundne afskrivninger, da de er foretaget før 1993. Og ikke genvundne afskrivninger bliver ikke 

beskattet efter AL. 

3.3.1.3.4 Pristalsregulerede afskrivninger 

Efter EBL § 5 stk. 4 nr. 1 skal anskaffelsessummen i afståelsesåret på samme ejendom nedsættes 

med ikke genvundne afskrivninger på bygninger og installationer (foretagne afskrivninger 

fratrukket genvundne afskrivninger).  

Afskrivninger som efter AL er blevet pristalsreguleret i perioden 1982-1990, skal tilbagereguleres 

efter EBL, således at ikke genvundne afskrivninger bliver opgjort eksklusiv pristalsregulering, 

hvorefter ikke genvundne afskrivninger får en mindre værdi.  

  

                                                      
18

 Aagesen, Ole, m.fl.: Skattevejledning – Eksempler og oversigter, s. 244 
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3.3.1.4 Eksempel 7 

I eksemplet tages samme udgangspunkt som i eksempel 1, hvor en ejendom er anskaffet i 1982, 

hvor bygningen har et afskrivningsgrundlag på 1.000.000 kr. Afskrivningsgrundlaget på bygningen 

er pristalsreguleret efter AL § 56 stk. 3. I nedenstående figur 13 illustreres det, hvordan der skal 

tages højde for pristalsreguleringen i opgørelsen af genvundne afskrivninger.  

 

Figur 13: Opgjort efter princippet i TFS 2004-866 LR/SKM2004.433.LSR og Porsfelt, Helle: ”Ejendomsbeskatning” side 

411 ff. 

 

Af ovenstående eksempel ses det, at ikke genvundne afskrivninger udgør 90.319 kr., når der ikke 

tages højde for pristalsreguleringen efter AL. Ikke genvundne afskrivninger reguleres ved at tage 

andelen af de ikke genvundne afskrivninger på 90.319 kr. af de faktisk foretagne afskrivninger på 

1.490.319 kr., som i eksemplet ovenfor giver 6,06 %. Denne andel beregnes af den oprindelige 

anskaffelsessum, det vil sige uden pristalsregulering, hvorefter ikke genvundne afskrivninger udgør 

60.604 kr., når der er tages højde for pristalsreguleringen i AL. Det er værdien på 60.604 kr., der 

skal trækkes fra anskaffelsessummen ved avanceopgørelsen efter EBL. 

 

Ligeledes gælder, at ejendomme anskaffet før 19. maj 1993, hvortil der er anvendt en anden 

indgangsværdi end den faktiske anskaffelsessum, er det kun ikke genvundne afskrivninger fra 1993 

eller senere, som skal fratrækkes, jf. EBL § 5 stk. 8. 

  

Genvundne afskrivninger bygning

Kontantomregnet afståelsessum 1.400.000

Afskrivningsgrundlag 1.000.000
Pristalsreguleret afskrivningsgrundlag 1.490.319

Foretagne afskrivninger 1.490.319 1.490.319
Nedskreven værdi 0

Gevinst 1.400.000

Genvundne afskrivninger 1.400.000
Ikke genvundne afskrivninger 90.319

Ikke genvundne afskrivninger andel af faktisk foretagne afskrivninger 6,06%
6,06 % af anskaffelsessum, 1.000.000 60.604

Ikke genvundne afskrivninger, der indgår i EBL 60.604
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3.3.1.4.1 Tabsfradrag efter afskrivningslovens § 21 

Hvis der opstår tab efter afskrivningslovens § 21, skal dette tab fratrækkes i anskaffelsessummen 

ved opgørelsen af ejendomsavancen, jf. EBL § 5 stk. 4 nr. 3. 

3.3.2 Afståelsessum 

Afståelsessummen omregnes til kontantværdi efter kursen på salgstidspunktet.  

Salgsomkostninger, som sælgeren har haft i forbindelse med afhændelsen af ejendommen kan 

fratrækkes i afståelsessummen, såsom omkostninger til advokat og ejendomsmægler. 

3.3.3 Fortjeneste eller tab 

Når opgørelsen af fortjeneste eller tab er beregnet ved forskellen mellem den kontantomregnede 

afståelsessum og den regulerede kontantomregnede anskaffelsessum i henhold til ovenstående, 

skal fortjeneste beskattes og tab kan fratrækkes i andre gevinster, desuden kan der være mulighed 

for bundfradrag. Ejendomsavancebeskatningslovens paragraf 6 anvendes herfor. 

• § 6: 

- Stk. 1: Fortjeneste medregnes i den skattepligtige indkomst. 

- Stk. 2: Bundfradrag. 

- Stk. 4: Tab kan fratrækkes i gevinster på fast ejendom i ubegrænset tid. 

- Stk. 6: Overførsel af tab mellem samlevende ægtefæller. 

Herudover er der mulighed for genanbringelse af fortjenesten i henhold til EBL § 6A og § 6C. 

• § 6A: Mulighed for genanbringelse på nyerhvervet erhvervsejendom. 

• § 6C: Tilsvarende mulighed for genanbringelse ved ombygning, tilbygning eller 

nybygning af ejendom.  

Se nedenstående afsnit 3.3.4 til afsnit 3.3.6. 

3.3.4 Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme 

Ved afståelse af blandet benyttede ejendomme skal den opgjorte fortjeneste kun medregnes med 

den del, der overstiger bundfradraget, jf. EBL § 6 stk. 2.  

Betingelserne for at anvende bundfradraget er, at: 

- ejendommen skal være ejet i mindst 5 år 
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- afståelsen også skal inkludere stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen 

(beboelsesdelen) 

- ejeren eller dennes husstand skal have beboet ejendommen i hele eller dele af perioden, 

hvor ejendommen er ejet og hvor ejendommen er omfattet af vurderingsloven § 33 stk. 1 

og 5. 

Bundfradraget kan ikke anvendes, hvis der er anvendt ejertidsnedslag (stk. 3 gjaldt indtil 2008) ved 

tidligere delafståelser af ejendommen. 

Bundfradraget udgør kr. 268.600 pr. ejendom for 201119. 

3.3.5 Tabsanvendelse efter EBL 

Ejendomsavancebeskatningsloven har til hensigt at enten beskatte den eventuelle værdistigning, 

der fremkommer ved salg af fast ejendom eller give fradrag for det eventuelle tab, der måtte være 

ved værdifald, der overstiger en eventuel afskrivning ved afståelse. Der er dog kun mulighed for at 

fratrække tabet i avancer på andre ejendomme, der ligeledes beskattes efter 

ejendomsavancebeskatningsloven, da EBL er kildeartsbegrænset jf. EBL § 6 stk. 4. Kan tabet ikke 

udnyttes i det år det konstateres, kan det fremføres til modregning i senere år uden 

tidsbegrænsning, jf. EBL § 6, stk. 4. 

Samlevende ægtefæller kan overføre tab til modregning i den andens fortjeneste, såfremt 

ægtefællen med tab ikke selv kan anvende tabet til modregning i en fortjeneste ved afståelse af 

fast ejendom, jf. EBL § 6 stk. 6.   

Hvis ejendommen er anskaffet før 19. maj 1993 må et eventuelt tab opgjort efter den faktiske 

anskaffelsessum maksimalt udgøre tabets størrelse opgjort efter en af de tre alternative 

indgangsværdier, jf. EBL § 6 stk. 5, 2. pkt. Det modsatte gælder ikke, så tab opgjort efter en af 

indgangsværdierne, der er mindre end tab opgjort efter den faktiske anskaffelsessum, skal ikke 

begrænses20. 

 

Ved tab/fortjeneste i forbindelse med afståelse af blandet benyttede ejendomme skal 

beboelsesdelen ikke medregnes, jf. EBL § 9 stk. 1, med mindre reglerne om genanbringelse efter 

EBL §§ 6A og 6B har været anvendt, hvorefter boligdelen er blevet større, jf. EBL § 9 stk. 4.  

                                                      
19

 http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/Salg_af_fast_ejendom_ekstern170211.pdf 
20

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 275. 
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3.3.6 Genanbringelse af fortjeneste 

Beskatning efter EBL ved afståelse af fast ejendom kan udskydes ved at genanbringe fortjenesten i 

en nyerhvervet ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt, enten i anskaffelsessummen efter EBL § 

6A eller i en ombygning, tilbygning eller nybygning efter EBL § 6C. 

For at kunne nedsætte anskaffelsessummen i en anden erhvervsejendom skal følgende betingelser 

være opfyldt, jf. EBL § 6A stk. 1 og 2: 

Efter EBL § 6A stk. 1:  

1) Både afståelsessummen og anskaffelsessummen skal hidrøre fra erhvervsmæssig 

anvendelse i ejendommene, enten hos ejeren eller dennes samlevende ægtefælle.  

Det betyder, at en ejendom, som anvendes til udlejning, ikke er omfattet af dette regelsæt. 

Og efter EBL § 6A stk. 2 nr. 1 og nr. 2:  

2) Den nye ejendom er erhvervet enten i foregående, efterfølgende eller samme indkomstår, 

hvor afståelsen finder sted. 

3) Den skattepligtige skal bekendtgøre genanbringelsen ved indsendelse af rettidig 

selvangivelse i året for erhvervelsen eller i året for afståelsen, hvis erhvervelsen er sket i 

året forud for afståelsen. 

Genanbringelsen af fortjenesten kan også ske i en ombygning, tilbygning eller nybygning på en 

ejendom, som opfylder ovenstående betingelser, jf. EBL § 6C.  

Ved at genanbringe overføres fortjenesten i den nye ejendom, og således vil der ske en større 

beskatning senere når denne afstås.  

Genanbringelsesreglerne gælder kun for ejendomsavancen, og således ikke for eventuelle 

genvundne afskrivninger, som således skal beskattes med det samme, selvom ejendomsavancen 

udskydes ved genanbringelse. Der kan ikke genanbringes fortjeneste i ejendomme omfattet af EBL 

§ 8, ”parcelhus-reglen”.  

Den fortjeneste som genanbringes skal opgøres før eventuelt bundfradrag, da bundfradraget ikke 

kan overføres til den nye ejendom eller ombygning mv., jf. EBL § 6 stk. 2. Herved går den 

skattepligtige glip af bundfradraget på den ”gamle” ejendom ved genanbringelse. Derfor vil 

benyttelse af genanbringelse kun være attraktivt, såfremt værdien ved at udskyde skatten er 

højere end den merskat der opstår som følge af det mistede bundfradrag. 
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Hvis ejendomsavancen for den afståede ejendom overstiger anskaffelsessummen for den nye 

ejendom, skal den overskydende fortjeneste beskattes som normalt efter 

ejendomsavancebeskatningsreglerne, hvis der ikke er flere nyerhvervede ejendomme eller 

ombygninger mv., som restsummen kan genanbringes i. 

 

Ved afståelse af en ejendom, hvori der er genanbragt ejendomsavance fra en tidligere ejendom, 

skal avancen fratrækkes i anskaffelsessummen ved ejendomsavanceopgørelsen. 

3.3.7 Påvirkning fra AL 

Før Pinsepakken fra 1998 kunne ejere af afskrivningsberettiget fast ejendom både afskrive 

ejendommen og forbedringer efter AL samt medregne disse udgifter i anskaffelsessummen efter 

EBL. Med Pinsepakken blev det bestemt, at anskaffelsessummen efter EBL skal nedsættes med 

bestemte udgifter, der er opnået fradrag for efter AL. 

 

Efter AL kunne afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse og forbedring af bygninger og 

installationer anskaffet i perioden 1982 til 1990 pristalsreguleres21, se pristalsreguleringstabellen i 

tabel 1 under afsnit 2.1.6.  

Anskaffelsessummen skal nedsættes med ikke genvundne afskrivninger. I tilfælde af ejendomme 

anskaffet i perioden 1982-1990 skal der endvidere tages højde for pristalsregulerede afskrivninger 

i opgørelsen af genvundne afskrivninger. 

Ikke genvundne afskrivninger skal fratrækkes i anskaffelsessummen på ejendommen uanset, 

hvornår afskrivningerne er foretaget, det vil sige også afskrivninger foretaget før 1998, hvor reglen 

blev indført i pinsepakken. Dog skal ikke genvundne afskrivninger tidligst medregnes fra 1993, jf. 

EBL § 5 stk. 8. 

Når der er opgjort og anvendt et fradrag for tab af genvundne afskrivninger efter AL § 21, skal 

tabet fratrækkes anskaffelsessummen i ejendomsavanceopgørelsen. 

                                                      
21

 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 410. 
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3.3.7.1 Eksempel 8 

I nedenstående eksempel har vi benyttet samme udgangspunkt som eksempel 1, hvor vi 

beregnede pristalsreguleringen i afskrivningsloven. Ejendommen er anskaffet i 1982 til 1.200.000 

kr., hvoraf bygningen udgør 1.000.000 kr. 

Først skal det afgøres, hvilken anskaffelsessum der skal benyttes. Beregningerne fremgår 

nedenfor. 

 

10 %-reglen: 

 

Figur 14 

 

Halvdelsreglen: 

 

Figur 15 

 

§ 4B-vurdering: 

 

Figur 16 

 

Den faktiske anskaffelsessum for 1982:  

 

Figur 17 

 

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 1.200.000
+ 10 % 120.000
Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 % 1.320.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1996 1.400.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 % 1.320.000

½ (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1996 - Offentlig 
ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 %) = ½ (1.400.000 - 1.320.000) 40.000

1.360.000

Konkret ejendomsvurdering pr. 19/5-1993 1.200.000

Faktisk anskaffelsessum 1982 (kontantværdi) 1.200.000
Pristalsregulering 1982, 62,6 % 751.200
Udgifter til forbedringer fra 1982-1993 0

1.951.200
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Da ejendommen er anskaffet før 19. maj 1993 kan den faktiske anskaffelsessum pristalsreguleres 

efter EBL § 4A (tidligst i 1975). Procentsatsen for 1982 er 62,6 %. Reguleringen bliver da på 

751.200 kr.  

 

Af ovenstående kan det ses, at den faktiske anskaffelsessum pristalsreguleret, der giver den 

højeste værdi, hvorfor denne benyttes i beregningen af ejendomsavancen nedenfor. 

I nedenstående er anvendt en afståelsessum på 1.400.000 kr., salgsomkostninger for 20.000 kr., 

og der er ikke sket forbedringer i perioden. 

 

Figur 18 

 

Det faste tillæg er opgjort pr. ejerår for 18 år fra 1993 til 2010, da det faste tillæg ikke kan 

tillægges i salgsåret og tidligst kan medregnes fra 1993. 

Ikke genvundne afskrivninger, som er opgjort i eksempel 7, skal fratrækkes i anskaffelsessummen.  

Eksemplet giver et tab på 690.596 kr. på ejendommen, som kan fratrækkes i avancer på andre 

ejendomme eller fremføres til senere år efter EBL § 6 stk. 4. 

  

Afståelsessum

Kontantsomregnet afståelsessum 1.400.000
Salgsomkostninger -20.000
Afståelsessum i alt 1.380.000
Anskaffelsessum

Kontantsomregnet anskaffelsessum (1982) 1.951.200
Fast tillæg 10.000 kr. (1993-2010, 18 år) 180.000
Forbedringer over 10.000 kr. 0
Ikke genvundne afskrivninger -60.604
Anskaffelsessum i alt 2.070.596

Skattepligtig fortjeneste -690.596
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3.3.7.2 Eksempel 9 

I nedenstående eksempel er samme forudsætninger som ovenfor bortset fra afståelsessummen, 

som er ændret til 2.500.000 kr. 

 

Figur 19 

 

Ved den forøgede afståelsessum overstiger genvundne afskrivninger de faktisk foretagne 

afskrivninger, hvilket betyder, at ikke genvundne afskrivninger er opgjort til 0 kr.  

 

Med den højere afståelsessum beregnes nedenstående ejendomsavance. 

 

Figur 20 

 

Eksemplet viser at der nu er opgjort en skattepligtig fortjeneste, som skal beskattes som 

kapitalindkomst efter PSL § 4 stk. 1 nr. 15. 

 

Genvundne afskrivninger bygning

Kontantomregnet afståelsessum 2.500.000

Afskrivningsgrundlag 1.000.000
Pristalsreguleret afskrivningsgrundlag 1.490.319

Foretagne afskrivninger 1.490.319 1.490.319
Nedskreven værdi 0

Gevinst 2.500.000

Genvundne afskrivninger 2.500.000
Begrænset til faktisk foretagne afskrivninger 1.490.319

Ikke genvundne afskrivninger, der indgår i EBL 0

Afståelsessum

Kontantsomregnet afståelsessum 2.500.000
Salgsomkostninger -20.000
Afståelsessum i alt 2.480.000
Anskaffelsessum

Kontantsomregnet anskaffelsessum (1982) 1.951.200
Fast tillæg 10.000 kr. (1993-2010, 18 år) 180.000
Forbedringer over 10.000 kr. 0
Ikke genvundne afskrivninger 0
Anskaffelsessum i alt 2.131.200

Skattepligtig fortjeneste 348.800
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4 EBL kontra AL 

Der er i AL og EBL en række ligheder og forskelle ligesom AL yder en direkte indflydelse på 

beskatningen efter EBL igennem ikke genvundne afskrivninger. I dette kapitel vil vi redegøre for 

dette. 

4.1 Ikke genvundne afskrivninger 

Ikke genvundne afskrivninger bliver efter det nugældende regelsæt fratrukket i ejendommens 

anskaffelsessum ved opgørelse af ejendomsavance eller tab således, at der ikke opnås fradrag for 

disse to gange. Disse afskrivninger vil have reduceret den personlige indkomst ved almindelig 

afskrivning i løbet af ejerperioden og værdiforringelsen vil igen komme til udtryk ved beregningen 

af avance/tab efter EBL. Ændringer i opgørelsen af genvundne afskrivninger, for eksempel ved en 

ændret overdragelsessum, vil således direkte have indflydelse på avanceberegningen efter EBL. Se 

også afsnit 3.3.7. De genvundne afskrivningers betydning for avanceopgørelsen under EBL 

understreges af eksemplerne i afsnit 5.2, 5.3 og 5.5, hvoraf det fremgår at fordelingen af 

købesummen kan have stor betydning for den beskatning, der opgøres efter de to regelsæt. 

4.2 Købesummens fordeling 

De to love indeholder hver sin bestemmelse omkring fordelingen af en overdragelsessum ved salg. 

AL indeholder i henhold til afsnit 2.2 en bestemmelse i § 45 stk. 2 hvorefter overdragelsessummen 

skal fordeles på mange aktivtyper. Den tilsvarende paragraf i EBL er § 4 stk. 5, der kun foreskriver 

fordeling på grund, bygninger, ejerbolig herunder stuehus samt mælkekvoter. AL § 45 stk. 3 og EBL 

§ 4 stk. 6 indeholder samme bestemmelse om SKAT’s mulighed for at efterprøve 

overdragelsessummen. Bestemmelserne på dette område er således rimeligt ens dog er kravene 

efter AL mest omfattende, idet der skal foretages en fordeling på flere aktivtyper. Det vil ligeledes 

sige, at fordeling foretaget efter AL har størst konsekvenser for køber, idet der er flere forskellige 

afskrivningshorisonter i spil end ved fordeling efter EBL. 

4.3 Pristalsregulering 

Både AL og EBL indeholder bestemmelser om pristalsregulering, der dog tjener vidt forskellige 

formål. Dette kan være med til at komplicere beregningen af beskatning ved salg. Efter AL 

pristalsreguleres afskrivningsgrundlaget kun for ejendomme anskaffet i perioden 1982- 1990 med 
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det formål at give den skattepligtige højere afskrivninger. Efter EBL foretages der derimod 

pristalsregulering ved opgørelse af anskaffelsessummen for bygninger anskaffet før 1993. Når der i 

EBL i anskaffelsessummen skal fratrækkes ikke genvundne afskrivninger, beregnet for en bygning, 

der er pristalsreguleret efter AL, skal der derfor korrigeres for disse, jf. afsnit 3.3.1.3.4 og eksempel 

7.  

4.4 Avanceberegning 

Efter EBL opgøres ejendomsavancen på hele ejendommen, mens AL § 21 kun medtager 

afskrivningsberettigede bygninger og installationer. Hvis ejendommen er købt efter 19/5 1993 

opgøres anskaffelsessummen på samme måde efter henholdsvis AL og EBL, nemlig ved den 

faktiske anskaffelsessum. Hvis ejendommen er købt før 19/5 1993 kan anskaffelsessummen efter 

EBL opgøres efter 4 forskellige alternativer. De 3 første muligheder kan vælges frit, mens nr. 4 kan 

vælges, hvis denne har den største værdi, se afsnit 3.3.1.1.4. Det vil typisk også være i den 

skattepligtiges interesse at anvende den største værdi, da dette giver lavere fortjeneste og 

dermed lavere beskatning.  

Efter EBL tillægges det årlige faste tillæg på kr. 10.000 til anskaffelsessummen med undtagelse af 

salgsåret jf. EBL § 5, stk. 1., hvorimod der efter AL ikke foretages reguleringer i 

anskaffelsessummen.  

Ligeledes er en meget vigtig faktor i beregningen af gevinst eller tab efter AL de foretagne 

afskrivninger, imens disse efter EBL ikke spiller nogen rolle dog under hensyntagen til genvundne 

afskrivninger. 

4.5 Beskatning 

Et af de væsentligste punkter for den skattepligtige er den måde gevinster efter de to regelsæt 

beskattes på. Genvundne afskrivninger beregnet efter AL beskattes som personlig indkomst med 

en høj marginalskattesats imens en avance efter EBL beskattes som kapitalindkomst til en lavere 

sats. Det kan således have stor betydning for sælgeren af en ejendom efter hvilket regelsæt en 

avance kommer til beskatning. 
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4.6 Delkonklusion 

Af ovenstående fremgår det, at der er væsentlige forskelle på de to regelsæt i AL og EBL. Dette er 

med til at komplicere beregningen af de skattepligtige avancer/tab ligesom det gør det sværere at 

overskue konsekvenserne for beskatningen af købers og sælgers dispositioner. Af helt centrale 

punkter fremkommer genvundne afskrivninger efter AL og deres indflydelse på 

avanceberegningen efter EBL og forskellen i beskatningen efter de to regelsæt. Marginalskatten er 

således højere for gevinster og tab opgjort efter AL end efter EBL. 
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5 Fordeling af købesum - beregningseksempler 
I dette afsnit vil vi gennemgå beregningseksempler for opgørelsen af genvundne afskrivninger 

efter AL og ejendomsavance efter EBL.  

5.1 Bygning 1982 

Ejendommen er anskaffet i 1982 til 2.000.000 kr. kontant. I forbindelse med handlen er der afholdt 

købsomkostninger på 100.000 kr. Specielt for dette eksempel er at afskrivningsgrundlaget skal 

pristalsreguleres for indkomstårene 1982 – 1990 efter reglerne i den dagældende afskrivningslov 

jf. § 56 stk. 3 i den nugældende afskrivningslov.  

I 2001 er der afholdt forbedringsomkostninger på 500.000 kr. på bygningen. Der er foretaget 

maksimalt straksfradrag for disse, 5 % af afskrivningsgrundlaget for 2000, der var 2.034.286 kr., 

svarende til 101.714 kr., idet der ikke er afholdt vedligeholdelsesudgifter i 2001. Herefter er 

398.286 kr. aktiveret og afskrevet. 

Alle omkostninger til vedligeholdelse afholdt i perioden er fradraget skattemæssigt i det år hvori 

de er afholdt. 

Ejendommen afstås pr. 1. juni 2011 til en kontant salgssum på 2.000.000 kr. og med 

salgsomkostninger på 75.000 kr.  

Anskaffelsessummen er i 1982 fordelt således: 

  

Figur 21 

 

Ejendommen har i perioden været anvendt 100 % til afskrivningsberettigede formål og er 

afskrevet fuldt ud i alle årene. Fra 1982 til 1999 er bygningen afskrevet efter § 18 litra a i den 

dagældende afskrivningslov. Efter AL § 45 stk. 2 er salgssummen fordelt således: 

 

Figur 22 

 

Anskaffelsessum Købsomkostninger Afskrivningsgrundlag
Bygning 1.300.000               65.000                 1.365.000               
Installationer 200.000                  10.000                 210.000                  
Grund 500.000                  25.000                 525.000                  

2.000.000               100.000               2.100.000               

Salgssum Salgsomkostninger Total
Bygning 1.350.000               50.625                 1.299.375               
Installationer 50.000                   1.875                  48.125                   
Grund 600.000                  22.500                 577.500                  

2.000.000               75.000                 1.925.000               
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5.1.1 Afskrivninger 

Afskrivningerne for bygningen, forbedringer og installationer er opgjort i figur 23, figur 24 og figur 

25 herunder.

 

Figur 23 

År
Afskrivnings-
grundlag

Pristals-
regulering

Afskrivnings-
procent Afskrivning

Akkumulerede 
afskrivninger

Skattemæssig 
værdi

Akkumuleret 
afskrivningsprocent

1982 1.365.000     0 6 81.900      81.900          1.283.100       6
1983 1.474.200     8 6 88.452      176.904         1.297.296       12
1984 1.577.394     7 6 94.644      283.931         1.293.463       18
1985 1.656.264     5 6 99.376      397.503         1.258.760       24
1986 1.722.514     4 6 103.351    516.754         1.205.760       30
1987 1.774.190     3 6 106.451    638.708         1.135.481       36
1988 1.862.899     5 6 111.774    782.418         1.080.482       42
1989 1.956.044     5 6 117.363    938.901         1.017.143       48
1990 2.034.286     4 6 122.057    1.098.514      935.772         54
1991 2.034.286     6 122.057    1.220.572      813.714         60
1992 2.034.286     2 40.686      1.261.257      773.029         62
1993 2.034.286     2 40.686      1.301.943      732.343         64
1994 2.034.286     2 40.686      1.342.629      691.657         66
1995 2.034.286     2 40.686      1.383.314      650.971         68
1996 2.034.286     2 40.686      1.424.000      610.286         70
1997 2.034.286     2 40.686      1.464.686      569.600         72
1998 2.034.286     2 40.686      1.505.372      528.914         74
1999 2.034.286     5 101.714    1.607.086      427.200         79
2000 2.034.286     5 101.714    1.708.800      325.486         84
2001 2.034.286     5 101.714    1.810.514      223.771         89
2002 2.034.286     5 101.714    1.912.229      122.057         94
2003 2.034.286     5 101.714    2.013.943      20.343           99
2004 2.034.286     1 20.343      2.034.286      -                100
2005 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100
2006 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100
2007 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100
2008 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100
2009 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100
2010 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100
2011 2.034.286     0 -           2.034.286      -                100

sum 1.861.139 

Afskrivninger bygning
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Figur 24 

 

År
Afskrivnings-
grundlag

Afskrivnings-
procent Afskrivning

Akkumulerede 
afskrivninger

Skattemæssig 
værdi

Akkumuleret 
afskrivningsprocent

2001 398.286       5 19.914       19.914          378.372         5
2002 398.286       5 19.914       39.829          358.457         10
2003 398.286       5 19.914       59.743          338.543         15
2004 398.286       5 19.914       79.657          318.629         20
2005 398.286       5 19.914       99.572          298.715         25
2006 398.286       5 19.914       119.486        278.800         30
2007 398.286       5 19.914       139.400        258.886         35
2008 398.286       4 15.931       155.332        242.954         39
2009 398.286       4 15.931       171.263        227.023         43
2010 398.286       4 15.931       187.194        211.092         47
2011 398.286       0 -             187.194        211.092         47

Afskrivninger forbedring i 2001
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Figur 25 

5.1.2 Genvundne afskrivninger 

Herefter opgøres genvundne afskrivninger på baggrund af afskrivningsgrundlaget, de foretagne 

afskrivninger og afståelsessummen som fremgår af figur 21 til 25 herover. 

Afskrivninger installationer

År
Afskrivnings-
grundlag

Pristals-
regulering

Afskrivnings-
procent Afskrivning

Akkumulerede 
afskrivninger

Skattemæssig 
værdi

Akkumuleret 
afskrivningsprocent

1982 210.000       0 6 12.600      12.600          197.400         6
1983 226.800       8 6 13.608      27.216          199.584         12
1984 242.676       7 6 14.561      43.682          198.994         18
1985 254.810       5 6 15.289      61.154          193.655         24
1986 265.002       4 6 15.900      79.501          185.502         30
1987 272.952       3 6 16.377      98.263          174.689         36
1988 286.600       5 6 17.196      120.372         166.228         42
1989 300.930       5 6 18.056      144.446         156.484         48
1990 312.967       4 6 18.778      169.002         143.965         54
1991 312.967       6 18.778      187.780         125.187         60
1992 312.967       2 6.259       194.040         118.927         62
1993 312.967       2 6.259       200.299         112.668         64
1994 312.967       2 6.259       206.558         106.409         66
1995 312.967       2 6.259       212.818         100.149         68
1996 312.967       2 6.259       219.077         93.890           70
1997 312.967       2 6.259       225.336         87.631           72
1998 312.967       2 6.259       231.596         81.371           74
1999 312.967       5 15.648      247.244         65.723           79
2000 312.967       5 15.648      262.892         50.075           84
2001 312.967       5 15.648      278.541         34.426           89
2002 312.967       5 15.648      294.189         18.778           94
2003 312.967       5 15.648      309.837         3.130             99
2004 312.967       1 3.130       312.967         -                100
2005 312.967       0 -           312.967         -                100
2006 312.967       0 -           312.967         -                100
2007 312.967       0 -           312.967         -                100
2008 312.967       0 -           312.967         -                100
2009 312.967       0 -           312.967         -                100
2010 312.967       0 -           312.967         -                100
2011 312.967       0 -           312.967         -                100

sum 286.329    
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Figur 26: Opgjort efter princippet i TFS 2004-866 LR/SKM2004.433.LSR og Porsfelt, Helle: ”Ejendomsbeskatning” side 

411 ff. 

 

 

Figur 27: Opgjort efter princippet i TFS 2004-866 LR/SKM2004.433.LSR og Porsfelt, Helle: ”Ejendomsbeskatning” side 

411 ff. 

 

Genvundne afskrivninger bygning

Kontantomregnet afståelsessum 1.350.000
Salgsomkostninger 50.625       
Kontantomregnet afståelsessum 1.299.375   

Afskrivningsgrundlag, bygning 1.365.000
Pristalsreguleret afskrivningsgrundlag 2.034.286
Afskrivningsgrundlag, forbedring 2001 398.286

Foretagne afskrivninger, bygning 2.034.286 2.034.286
Foretagne afskrivninger, forbedring 2001 187.194       187.194
Nedskreven værdi 211.092

Gevinst i alt 1.088.283

Genvundne afskrivninger 1.088.283
Ikke genvundne afskrivninger 1.133.197

Ikke genvundne afskrivninger andel af faktisk foretagne afskrivninger 51,01%
51,01 % af anskaffelsessum, 1.365.000 + 398.286 899.468

Ikke genvundne afskrivninger, der indgår i EBL 899.468

Genvundne afskrivninger installationer

Kontantomregnet afståelsessum 50.000
Salgsomkostninger 1.875         
Kontantomregnet afståelsessum 48.125       

Afskrivningsgrundlag 210.000
Pristalsreguleret afskrivningsgrundlag 312.967

Foretagne afskrivninger 312.967 312.967
Nedskreven værdi 0

Gevinst 48.125

Genvundne afskrivninger 48.125
Ikke genvundne afskrivninger 264.842

Ikke genvundne afskrivninger andel af faktisk foretagne afskrivninger 84,62%
84,62 % af anskaffelsessum, 210.000 177.708

Ikke genvundne afskrivninger, der indgår i EBL 177.708
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I henhold til figur 26 og figur 27 kommer 1.088.283 kr. for bygningen og 48.125 kr. for 

installationerne til beskatning som genvundne afskrivninger i den personlige indkomst i alt 

1.136.408 kr.  

Ikke genvundne afskrivninger til brug for beregning af ejendomsavance udgør 899.468 kr. for 

bygningen og 177.708 kr. for installationer i alt 1.077.176 kr. Disse er opgjort som forholdet 

imellem de ikke genvundne afskrivninger og anskaffelsessummen før pristalsregulering. Dette 

skyldes, at genvundne afskrivninger, der anvendes til at nedbringe anskaffelsessummen ved 

beregning af ejendomsavancen, ikke skal indeholde pristalsregulering. 

5.1.3 Anskaffelsessummen 

Nedenfor er de mulige indgangsværdier for anskaffelsessummen opgjort på baggrund af disse 

oplysninger: 

Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/1 1993 angav værdien til 2.500.000 kr. hvoraf 600.000 kr. 

kunne henføres til grunden. 

Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/1 1996 angav værdien til 3.000.000 kr. hvoraf 800.000 kr. 

kunne henføres til grunden. 

I forbindelse med ændringen af reglerne i 1993 blev der indhentet en vurdering af værdien pr. 

19/5 1993 hvoraf det fremgik, at ejendommen var 2.800.000 kr. værd, hvoraf 800.000 kr. kunne 

henføres til grunden. 

 

10 %-reglen: 

 

Figur 28 

 

Halvdelsreglen: 

 

Figur 29 

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 2.500.000
+ 10 % 250.000
Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 % 2.750.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1996 3.000.000

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 % 2.750.000
½ (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/1-1996 - Offentlig 
ejendomsvurdering pr. 1/1-1993 + 10 %) = ½ (3.000.000 - 
2.750.000) 125.000

2.875.000
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§ 4B-vurdering: 

 

Figur 30 

 

Den faktiske anskaffelsessum for 1982:  

 

Figur 31 

 

Idet anskaffelsessummen opgjort som den pristalsregulerede faktiske anskaffelsessum udgør den 

højeste anskaffelsessum anvendes denne til beregning af ejendomsavancen, da det vil medføre 

den laveste avance. 

5.1.4 Ejendomsavancen 

 

Figur 32 

 

Der er beregnet et tab på 980.710 kr. som kan fratrækkes i andre avancer ved salg af fast ejendom 

efter EBL eller fremføres ubegrænset til senere indkomstår. Set i forhold til, at der er opgjort 

genvundne afskrivninger på 1.136.408 kr. (48.125 kr. + 1.088.283 kr.) som er beskattet som 

personlig indkomst i 2011, er denne fordeling umiddelbart ikke fordelagtig for sælger, idet tabet 

efter EBL er kildeartsbegrænset og således ikke vil kunne realiseres før der opstår en avance på en 

anden ejendom, hvilket typisk vil ske med længere mellemrum. 

Konkret ejendomsvurdering pr. 19/5-1993 2.800.000

Faktisk anskaffelsessum 1982 (kontantværdi) 2.000.000
Købsomkostninger 100.000

2.100.000
Pristalsregulering 1982, 62,6 % 1.314.600
Udgifter til forbedringer fra 1982-1993 0

3.414.600

Ejendomsavance

Kontant afståelsessum 2.000.000   
salgsomkostninger 75.000       
Reguleret afståelsessum 1.925.000   

Anskaffelsessum 3.414.600     
Fast tillæg 10.000 kr. (1993-2010, 18 år) 180.000       
Forbedringer 2001 > 10.000 kr. (eks. straksfradrag) 388.286       
Tabsfradrag -              
Ikke genvundne afskrivninger -1.077.176    

2.905.710   

Tab -980.710    
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5.2 Bygning 2007 – alternativ 1 

Ejendommen er anskaffet i 2007 til 4.300.000 kr. kontant. I forbindelse med handlen er der afholdt 

købsomkostninger på 140.000 kr.  

Ejendommen afstås i 2011 til en kontant salgssum på 4.500.000 kr. og med salgsomkostninger på 

120.000 kr. Først opgøres efter AL § 21 de genvundne afskrivninger.  

Anskaffelsessummen er i 2007 fordelt således: 

 

Figur 33 

 

Ejendommen har i perioden været anvendt 100 % til afskrivningsberettigede formål og er 

afskrevet fuldt ud i alle årene.  

Efter AL § 45 stk. 2 er salgssummen fordelt således: 

 

Figur 34 

5.2.1 Afskrivninger 

Afskrivningerne for bygningen er opgjort i figur 35 herunder. 

 

Figur 35 

5.2.2 Genvundne afskrivninger 

Herefter opgøres genvundne afskrivninger på baggrund af afskrivningsgrundlaget, de foretagne 

afskrivninger og afståelsessummen som fremgår af figur 33, figur 34 og figur 35 herover. 

Anskaffelsessum Købsomkostninger Afskrivningsgrundlag
Bygning 3.000.000               97.674                  3.097.674                
Grund 1.300.000               42.326                  1.342.326                

4.300.000               140.000                4.440.000                

Afståelsessum Salgsomkostninger Total
Bygning 3.500.000          93.333                    3.593.333        
Grund 1.000.000          26.667                    1.026.667        

4.500.000          120.000                  4.620.000        

Afskrivninger bygning

År
Afskrivnings-
grundlag

Afskrivnings-
procent Afskrivning

Akkumulerede 
afskrivninger

Skattemæssig 
værdi

Akkumuleret 
afskrivningsprocent

2007 3.097.674    5 154.884          154.884           2.942.791          5
2008 3.097.674    4 123.907          278.791           2.818.884          9
2009 3.097.674    4 123.907          402.698           2.694.977          13
2010 3.097.674    4 123.907          526.605           2.571.070          17
2011 3.097.674    0 -                 526.605           2.571.070          17



Side 57 af 86 

 

 

Figur 36 

 

Af figur 36 ovenfor ses det, at de genvundne afskrivninger overstiger de faktisk foretagne 

afskrivninger, hvorfor beskatningen af genvundne afskrivninger for bygningen er begrænset til 

526.605 kr., som beskattes i den personlige indkomst.  

Ikke genvundne afskrivninger udgør derfor 0 kr. og påvirker ikke beregningen af 

ejendomsavancen.  

5.2.3 Ejendomsavancen 

 
Figur 37 

Der er beregnet et tab på 100.000 kr. som kan fratrækkes i andre avancer ved salg af fast ejendom 

efter EBL eller fremføres ubegrænset til senere indkomstår.  

Hvis sælger ikke forventer at få avancer ved salg af fast ejendom, kan det være svært for ham at 

udnytte sit kildeartsbegrænsede tab. 

 

Genvundne afskrivninger bygning

Afståelsessum 3.500.000               
Salgsomkostninger 93.333                    
Kontantomregnet afståelsessum 3.406.667               

Afskrivningsgrundlag 3.097.674          
Foretagne afskrivninger 526.605             
Nedskreven værdi 2.571.070               

Gevinst 835.597                  

Genvundne afskrivninger 835.597                  
Begrænset til faktisk foretagne afskrivninger 526.605                  

Ejendomsavance

Kontant afståelsessum 4.500.000               
salgsomkostninger 120.000                  
Reguleret afståelsessum 4.380.000               

Anskaffelsessum 4.300.000          
Købsomkostninger 140.000             
Fast tillæg 10.000 kr. (2007-2010, 4 år) 40.000              
Tabsfradrag -                    
Ikke genvundne afskrivninger -                    

4.480.000               

Tab -100.000                 
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Påvirkningen på sælgers skattebetaling i 2011 er illustreret i figur 38 herunder. Ved opgørelsen 

tages udgangspunkt i højeste marginalskattesats for henholdsvis personlig indkomst og positiv 

kapitalindkomst, hvoraf der ikke beregnes AM-bidrag, som er opgjort af SKAT22. 

 

Figur 38 

 

Som det fremgår herover skal sælger under de anvendte forudsætninger om marginalskattesatsen 

betale 274.888 kr. i skat i 2011 som resultat af salget idet der tages udgangspunkt i, at der ikke er 

andre ejendomsavancer, hvori tabet kan modregnes. Marginalskattesatsen for kapitalindkomst er 

anvendt under forudsætning af, at der i året for anvendelse af det fremførte underskud findes 

positiv kapitalindkomst hos sælger, hvori der kan foretages modregning ud over grundbeløbet på 

40.000 kr. Ligeledes er marginalskattegrænsen anvendt under forudsætning af at den personlige 

indkomst i forvejen overstiger topskattegrænsen.  

5.3 Bygning 2007 – alternativ 2 

Der er tale om den samme bygning som i alternativ 1, afsnit 5.2, med den undtagelse at 

fordelingen mellem grund og bygning i afståelsessummen er ændret. Herved er de foretagne 

afskrivninger uændrede. 

Bygningen er i dette eksempel ansat lavere med 800.000 kr. ved købesummens fordeling, mens 

grunden er blevet tilsvarende mere værd. 

Fordelingen kan illustreres på følgende måde: 

 

Figur 39 

 

                                                      
22

 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1292.html 

Beløb Marginalskattesats Resultat
Indvirkning på personlig indkomst 526.605 52,20% 274.888
Indvirkning på kapitalindkomst -100.000 48,20% -48.200
Total beskatning 426.605 226.688
Heraf skal fremføres -48.200
Skattebetaling i året 274.888

Afståelsessum Salgsomkostninger Total
Bygning 2.700.000            72.000                     2.772.000        
Grund 1.800.000            48.000                     1.848.000        

4.500.000            120.000                   4.620.000        
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5.3.1 Genvundne afskrivninger 

De genvundne afskrivninger opgøres efter samme forudsætninger som i alternativ 1, afsnit 5.2.2, 

og afståelsessummen som fremgår af figur 39 herover. 

 

Figur 40 

 

Af figur 40 ovenfor ses det, at de genvundne afskrivninger er faldet med lidt under 800.000 kr. i 

forhold til alternativ 1 svarende til ændringen af fordelingen mellem bygningen og grunden.  

Det kan derfor konkluderes, at et fald i bygningens værdi sænker de genvundne afskrivninger, der 

skal beskattes som personlig indkomst. Samtidig øges de ikke genvundne afskrivninger, som skal 

fratrækkes i anskaffelsessummen ved opgørelse af ejendomsavancen.  

Uden salgsomkostninger havde ændringen været nøjagtig 800.000 kr. Grunden til faldet er lidt 

under 800.000 kr. skyldes, at salgsomkostninger, der er forholdsmæssigt fordelt, allokeres med en 

mindre del til bygningen.  

5.3.2 Ejendomsavancen 

 

Figur 41 

Genvundne afskrivninger bygning

Afståelsessum 2.700.000      
Salgsomkostninger 72.000          
Kontantomregnet afståelsessum 2.628.000      

Afskrivningsgrundlag 3.097.674            
Foretagne afskrivninger 526.605              
Nedskreven værdi 2.571.069      

Gevinst 56.931          

Genvundne afskrivninger 56.931          
Ikke genvundne afskrivninger 469.674         

Ejendomsavance

Kontant afståelsessum 4.500.000      
salgsomkostninger 120.000         
Reguleret afståelsessum 4.380.000      

Anskaffelsessum 4.300.000            
Købsomkostninger 140.000              
Fast tillæg 10.000 kr. (2007-2010, 4 år) 40.000                
Tabsfradrag -                     
Ikke genvundne afskrivninger -469.674             

4.010.326      

Gevinst 369.674         
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Der er beregnet en gevinst på 369.674 kr. som skal beskattes som kapitalindkomst efter PSL § 4 

stk. 1 nr. 15.  

 

Påvirkningen på sælgers skattebetaling i 2011 er illustreret i figur 42 herunder. Ved opgørelsen 

tages udgangspunkt i højeste marginalskattesats for henholdsvis personlig indkomst og positiv 

kapitalindkomst, hvoraf der ikke beregnes AM-bidrag, som er opgjort af SKAT. 

 

Figur 42 

 

Som det fremgår herover skal sælger under de anvendte forudsætninger om marginalskattesatsen 

betale 207.900 kr. i skat i 2011 som resultat af salget. Marginalskattesatsen for kapitalindkomst er 

anvendt under forudsætning af, at der i året også uden salget findes positiv kapitalindkomst hos 

sælger ud over grundbeløbet på 40.000 kr. Såvel den samlede beskatning som årets skattebetaling 

er mindre i dette eksempel end i figur 38, der viser beskatningen for alternativ 1. Se afsnit 5.4 

herunder for forklaring af forskellen. Ligeledes er marginalskattegrænsen anvendt under 

forudsætning af at den personlige indkomst i forvejen overstiger topskattegrænsen. Hvis 

ejendomsavancen kan genanbringes i en nyerhvervet ejendom bliver en stor del af skatten 

endvidere udskudt til afståelse af denne bygning finder sted hvilket nedbringer skattebetalingen i 

året til 29.718 kr. hele 245.170 kr. mindre end i alternativ 1. 

5.4 Sammenligning af alternativ 1 og alternativ 2 

I alternativ 2 illustreres det, at der sker en mindre beskatning for sælgeren efter AL samt en højere 

beskatning efter EBL. Beskatningen efter EBL er steget idet anskaffelsessummen i opgørelsen af 

ejendomsavancen nedsættes med et højere beløb i forhold til alternativ 1. 

Endvidere beskattes de genvundne afskrivninger med en højere procentsats i den personlige 

indkomst, mens avancen efter EBL beskattes som kapitalindkomst med en lavere procentsats i 

forhold til den personlige indkomst. 

Beløb Marginalskattesats Resultat
Indvirkning på personlig indkomst 56.931 52,20% 29.718
Indvirkning på kapitalindkomst 369.674 48,20% 178.183
Total beskatning 426.605 207.901
Skattebetaling i året 207.901
Eventuel genanbringelse 178.183
Skattebetaling i året ved genanbringelse 29.718
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5.5 Bygning 2007 – alternativ 3 

Der er tale om den samme bygning som i alternativ 1 og 2, afsnit 5.2 og 5.3, men hvor fordelingen 

mellem grund og bygning i afståelsessummen er ændret igen.  

De foretagne afskrivninger er derfor fortsat uændrede. 

Bygningen er i dette eksempel sænket med yderligere 200.000 kr. ved fordelingen af 

overdragelsessummen fra alternativ 2, mens grunden er blevet tilsvarende mere værd. 

Fordelingen kan illustreres på følgende måde: 

 

 

Figur 43 

5.5.1 Genvundne afskrivninger 

De genvundne afskrivninger opgøres efter samme forudsætninger som i alternativ 1 og 2, afsnit 

5.2.2 og 5.3.1, og afståelsessummen som fremgår af figur 43 herover. 

 

Figur 44 

 

Af figur 44 ovenfor ses det, at de genvundne afskrivninger er faldet med lidt under 200.000 kr. i 

forhold til alternativ 2 svarende til ændringen af fordelingen mellem bygningen og grunden.  

Faldet i bygningens værdi giver nu et tab, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Ikke 

genvundne afskrivninger udgør samtlige faktisk foretagne afskrivninger, som skal fratrækkes i 

anskaffelsessummen ved opgørelse af ejendomsavancen.  

 

Afståelsessum Salgsomkostninger Total
Bygning 2.500.000          66.667                        2.566.667        
Grund 2.000.000          53.333                        2.053.333        

4.500.000          120.000                      4.620.000        

Genvundne afskrivninger bygning

Afståelsessum 2.500.000                   
Salgsomkostninger 66.667                        
Kontantomregnet afståelsessum 2.433.333                   

Afskrivningsgrundlag 3.097.674          
Foretagne afskrivninger 526.605            
Nedskreven værdi 2.571.070                   

Tab -137.736                     

Tabsfradrag -137.736                     

Ikke genvundne afskrivninger 526.605                      
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Figur 45 

 

Der er beregnet en gevinst på 564.341 kr. som skal beskattes som kapitalindkomst efter PSL § 4 

stk. 1 nr. 15.  

 

Påvirkningen på sælgers skattebetaling i 2011 er illustreret i figur 46 herunder. Ved opgørelsen 

tages udgangspunkt i højeste marginalskattesats for henholdsvis personlig indkomst og positiv 

kapitalindkomst, hvoraf der ikke beregnes AM-bidrag, som er opgjort af SKAT. 

 

Figur 46 

 

Som det fremgår herover skal sælger under de anvendte forudsætninger om marginalskattesatsen 

betale 200.114 kr. i skat i 2011 som resultat af salget. Marginalskattesatsen for kapitalindkomst er 

anvendt under forudsætning af, at der i året også uden salget findes positiv kapitalindkomst hos 

sælger ud over grundbeløbet på 40.000 kr. Såvel den samlede beskatning som årets skattebetaling 

er mindre i dette eksempel end i figur 42, der viser beskatningen for alternativ 2. Se afsnit 5.6 

herunder for forklaring af forskellen. Ligeledes er marginalskattegrænsen anvendt under 

forudsætning af at hele tabet kan fratrækkes i personlig indkomst, som i alt overstiger 

topskattegrænsen. Såfremt ejendomsavancen kan genanbringes i en nyanskaffet bygning vil 

Ejendomsavance

Kontant afståelsessum 4.500.000                   
salgsomkostninger 120.000                      
Reguleret afståelsessum 4.380.000                   

Anskaffelsessum 4.300.000          
Købsomkostninger 140.000            
Fast tillæg 10.000 kr. (2007-2010, 4 år) 40.000              
Tabsfradrag -137.736           
Ikke genvundne afskrivninger -526.605           

3.815.659                   

Gevinst 564.341                      

Beløb Marginalskattesats Resultat
Indvirkning på personlig indkomst -137.736 52,20% -71.898
Indvirkning på kapitalindkomst 564.341 48,20% 272.012
Total beskatning 426.605 200.114
Skattebetaling i året 200.114
Eventuel genanbringelse 272.012
Skattebetaling i året ved genanbringelse -71.898
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denne beskatning først blive relevant ved salg af denne bygning. I dette eksempel betyder det, at 

der for sælger i 2011 udelukkende vil blive et fradrag for tab opgjort efter AL, hvilket giver en 

positiv effekt i betalingen på 346.786 kr. fra alternativ 1 til alternativ 3. 

5.6 Sammenligning af alternativ 1, alternativ 2 og alternativ 3 

I alternativ 3 illustreres det, at der ikke sker beskatning for sælgeren efter AL, mens der sker en 

højere beskatning efter EBL i forhold til de andre alternativer. Beskatningen efter EBL er steget 

idet anskaffelsessummen i opgørelsen af ejendomsavancen nedsættes med et højere beløb i 

forhold til alternativ 2, idet genvundne afskrivninger udgør en større andel samt at der er opstået 

tab. 

Avancen efter EBL beskattes som kapitalindkomst med en lavere procentsats i forhold til den 

personlige indkomst.  

Herved falder beskatningen for sælger, når der udelukkende beskattes efter EBL, og der samtidig 

foretages tabsfradrag i den personlige indkomst efter AL. 

 

Som omtalt ovenfor vil salget have en positiv effekt på sælgers skattebetaling i 2011, hvis 

ejendomsavancen kan genanbringes.  

I forhold til alternativ 2 er alternativ 3 en stor yderligere forbedring af sælgers forhold afledt af, at 

avancen flyttes fra AL til EBL. 

Forskellene i beskatningen på totalniveau er opsummeret i figur 47 herunder for en situation uden 

genanbringelse og i en situation, hvor der kan genanbringes. 

 

 

Figur 47 

 

Påvirkning af 
beskatning

Uden 
genanbringelse

Forskel ved ændring 
af fordeling

Med 
genanbringelse

Forskel ved 
ændring af fordeling

Alternativ 1 274.888 274.888
Alternativ 2 207.901 -66.987 29.718 -245.170
Alternativ 3 200.114 -7.787 -71.898 -101.616
I alt -74.774 -346.786
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5.7 Delkonklusion 

Af de tre alternative beregninger ovenfor kan vi konkludere, at en ændring af fordelingen af 

afståelsessummen med en mindre værdi for bygningen giver en lavere værdi i opgørelsen af de 

genvundne afskrivninger samt en højere værdi i ejendomsavancen. 

For sælger vil det derfor være en fordel at så stor en del som mulig af afståelsessummen ligger på 

grunden og så lille en del på bygningen, så sælger bliver beskattet så lidt som muligt. 

Af eksemplerne ses det, at ændringen i skattebetalingen for sælger i 2011 er 74.774 kr. mindre i 

alternativ 3 end i alternativ 1, hvilket dog er påvirket af, at der skal fremføres tab efter EBL i 

alternativ 1. I praksis vil marginalskatteprocenten på kapitalindkomst ligge længere fra den 

personlige indkomst, idet der i eksemplerne er anvendt den højeste marginalsats, hvilket sjældent 

vil være tilfældet. Havde der været anvendt en lavere marginalsats for kapitalindkomst havde 

forskellene været større. 

Endvidere bliver sælgers fordel ved beskatning efter EBL væsentligt større, hvis ejendomsavancen 

kan genanbringes i en nyanskaffet ejendom og dermed udskydes fra år 2011. Der kan således 

fremgå en situation, hvor der i 2011 netto opnås et fradrag som konsekvens af salget, der ellers 

har betydet en avance. Tages dette forhold med er forskellen på skattebetalingen i 2011 imellem 

alternativ 1 og 3 opgjort til 346.786 kr. 

Køber vil derimod have den modsatte interesse, da en så stor andel som mulig, der ligger på 

bygningen vil give større afskrivninger, som kan fradrages.  
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6 Fordeling af købesum 
Som tidligere omtalt fastslår AL § 45 stk. 2, at parterne i en handel med afskrivningsberettigede 

aktiver skal foretage en fordeling af handelsprisen på disse. Dette har til formål at sikre at såvel 

sælgers afståelsessummer til beregning af gevinst eller tab som købers afskrivningsgrundlag 

baseres på de reelle handelsværdier. Dette må forventes at kunne opnås ved at 

overdragelsessummens fordeling skal aftales imellem parter, der har skattemæssigt modstående 

interesser. Som det illustreres herunder i afsnit 6.1.1 og 6.1.2 vil sælger og køber typisk have 

skattemæssigt modstående interesser dog under hensyntagen til undtagelserne nævnt i afsnit 6.4. 

Idet denne vurdering kan have væsentlige skattemæssige konsekvenser og bygger på en høj grad 

af skøn er der afsagt et relativt stort antal domme på området. Herunder vil vi igennem analyse af 

domspraksis redegøre for reglerne for købesummens fordeling samt analysere købers og sælgers 

interesser i købesummens fordeling på baggrund af reglerne gennemgået i afsnit 2 til 4. 

6.1 Parternes skattemæssige interesser 

Køber og sælger har typisk ved overdragelse af afskrivningsberettiget fast ejendom modstående 

interesser, som et resultat ved opbygningen af reglerne beskrevet i afsnit 2 om afskrivningsloven 

og afsnit 3 om ejendomsavancebeskatningsloven. Således skal sælger både beskattes af 

genvundne afskrivninger efter AL § 21 som beskrevet i afsnit 2.6 samt af en eventuel 

ejendomsavance efter EBL §§ 4 – 6 som beskrevet i afsnit 3.3. Som det beskrives i disse afsnit har 

den aftalte kontantomregnede afståelsessum direkte indflydelse på opgørelsen af begge former 

for beskatning idet denne er udgangspunktet for beregning af genvundne afskrivninger som 

opgøres aktiv for aktiv med udgangspunkt i den kontantomregnede afståelsessum og resultatet af 

denne opgørelse indgår i opgørelsen af ejendomsavancebeskatningen.  

Køberens primære interesse omhandler anskaffelsessummerne, der udgør dennes 

afskrivningsgrundlag, jf. afsnit 2.2, da disse kan betyde store skattemæssige fordele for køber, 

grundet de forskellige satser, hvorefter der kan afskrives. I udgangspunktet vil køberen have 

interesse i at have så høje skattemæssige afskrivninger som muligt på kort sigt. 

 

I nedenstående tages der udgangspunkt i en situation, hvor sælger ønsker at minimere sin 

beskatning af genvundne afskrivninger, idet disse beskattes som personlig indkomst, som har en 

højere beskatningsprocent i forhold til ejendomsavance, der beskattes som kapitalindkomst. 
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Endvidere er antagelsen, at køber har interesse i at have så høje skattemæssige afskrivninger som 

muligt og i at disse placeres så tidligt tidsmæssigt som muligt som omtalt herover. 

6.1.1 Sælgers interesser 

Som beskrevet ovenfor skal salgsprisen for ejendommen anvendes ved opgørelse af beskatningen 

for sælger. Det betyder, at sælger har følgende interesser ved fordelingen af 

overdragelsessummen. 

6.1.1.1 Bygninger og installationer samt grund 

Da bygninger og installationer i udgangspunktet behandles ens ved salg og i forhold til 

skattemæssige afskrivninger gennemgås de samlet. Ved salg af bygninger og installationer skal 

sælger efter AL § 21 opgøre genvundne afskrivninger. Idet eventuelt genvundne afskrivninger 

beskattes som personlig indkomst, er det ikke i sælgers interesse, at disse opstår ved at 

afståelsessummen allokeres til bygninger og installationer. Hvis der i stedet allokeres til grunden, 

hvorpå der ikke kan foretages afskrivninger, skal der ikke opgøres genvundne afskrivninger og en 

eventuel avance vil blive opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven, hvilket udløser 

beskatning som kapitalindkomst, som er til en lavere marginal sats end personlig indkomst. Hvis 

der opstår et tab efter afskrivningsloven vil dette ligeledes kunne fradrages i den personlige 

indkomst. Et tab efter ejendomsavancebeskatningsloven er kildeartsbegrænset til fradrag i andre 

ejendomsavancer og har en lavere skatteværdi, idet der er tale om kapitalindkomst. Det er således 

i sælgers interesse at overdragelsessummen fordeles til grund forud for bygninger og 

installationer. Se også sammenfattende vurdering i delkonklusionen i afsnit 5.7 herover. 

6.1.1.2 Bolig 

Såfremt, der i ejendommen indgår en boligdel, der har tjent til bolig for sælger eller dennes 

husstand i en del eller hele ejerperioden kan denne sælges skattefrit efter ”parcelhusreglen” i EBL 

§ 8. Idet denne ikke vil have været afskrivningsberettiget efter AL § 14 stk. 2 skal der ikke opgøres 

genvundne afskrivninger. Det vil sige, at sælger har en stor interesse i at så stor en del af 

salgssummen allokeres til boligdelen, der altså ikke vil udløse beskatning imens allokering til de 

andre elementer af ejendommen vil udløse beskatning.  
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6.1.1.3 Driftsmidler 

I tilfælde hvor der indgår driftsmidler i overdragelsessummen vil disse grundet den korte 

afskrivningshorisont ofte betyde, at der opstår en skattemæssig avance hos sælger. Der skal ikke 

opgøres genvundne afskrivninger ligesom disse ikke indgår i avanceopgørelsen efter EBL. Et 

eventuelt tab kan fradrages i den personlige indkomst, imens en avance vil betyde, at saldoen 

hvorpå der skal afskrives, nedbringes med avancen, hvilket resulterer i at værdien af fradraget på 

25 % af avancen pr. år forsvinder. Kun hvis den samlede saldo bliver negativ kommer avancen reelt 

til beskatning og dette først året efter. Idet en ejendomsavance for en person beskattes som 

kapitalindkomst og idet der er en række fradrag og mulige alternative anskaffelsessummer, der 

kan anvendes afhænger sælgers interesse af den konkrete situation. Således kan der være fordele 

for sælger ved den udskudte effekt af avance på driftsmidler, imens det også under hensyntagen 

til, at tab efter ejendomsavancebeskatningsloven er kildeartsbegrænsede, og at der kan være flere 

fradrag forbundet med disse regler kan være en fordel for sælger at flytte salgsprisen fra 

driftsmidler til øvrige aktiver. Dette skal ligeledes ses i lyset af at et tab på driftsmidler i salgsåret 

kan fradrages i den personlige indkomst. 

6.1.1.4 Sammenfatning 

Sælger har i situationen beskrevet ovenfor interesse i at så stor en del af købesummen som muligt 

henledes til en eventuel boligdel, såfremt denne kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen. 

Herefter vil en fordeling til grunden, hvor der ikke skal opgøres genvundne afskrivninger der 

beskattes efter personskatteloven, foretrækkes før fordeling til bygninger og installationer, hvor 

der skal opgøres genvundne afskrivninger. Vurderingen af fordeling af salgssummen til driftsmidler 

vil skulle vurderes ud fra de faktiske forhold idet der spiller mange variable ind for disse.  

6.1.2 Købers interesser 

Som det beskrives i indledningen i dette afsnit er køberens primære interesse ved fordelingen af 

overdragelsessummen at skaffe sig så høje afskrivninger som muligt på et så tidligt tidspunkt som 

muligt hvorefter køber har følgende interesser: 

6.1.2.1 Bygninger og installationer samt grund 

Det blev ovenfor fastslået, at sælger har interesse i at fordele overdragelsessummen til grund 

forud for bygninger og installationer. Køberen vil for afskrivningsberettigede bygninger og 

installationer kunne opnå fradrag i den personlige indkomst for afskrivningerne. For grunden der 
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ikke er afskrivningsberettiget opnås der intet fradrag løbende i ejerperioden og hvis den sælges 

med et tab vil fradraget være kildeartsbegrænset til modregning i andre ejendomsavancer. Det er 

således i købers interesse, at købesummen allokeres til afskrivningsberettigede bygninger og 

installationer frem for, at der allokeres til grund, hvilket konstituerer en modstående skattemæssig 

interesse med sælger. 

6.1.2.2 Bolig 

Som beskrevet ovenfor er det i sælgers interesse at så stor en del af købesummen som muligt 

allokeres til en eventuel boligdel. Køber vil typisk ikke anvende boligdelen til afskrivningsberettiget 

formål, hvorfor den del af købesummen, der allokeres hertil ikke vil give adgang for køber til at 

fradrage afskrivninger i den personlige indkomst. Køber har interesse i at så stor en del af 

købesummen allokeres på den erhvervsmæssige del at bygningen, da der således vil kunne 

afskrives på en højere anskaffelsessum efter AL og avancen efter EBL vil blive mindre ved en 

højere anskaffelsessum.   

I denne udgangsposition, som er beskrevet ovenfor har sælger og køber altså klart modstående 

skattemæssige interesser.  

 

I eksempel nummer 4 fra den juridiske vejledning gengivet i afsnit 6.4.1 herunder er nævnt et 

eksempel specifikt for boligdelen af en ejendom, hvor køber og sælger ikke har modstående 

interesser, idet køber ikke skal anvende denne som bolig til sig selv. I situationen vil salget af 

boligdelen derfor ikke blive skattefri for køber, når denne sælges videre og der vil ikke være 

afskrivningsadgang, jf. AL § 14 stk. 2, da ejendommen heller ikke anvendes til 

afskrivningsberettiget formål. Det vil sige, at der for denne ligesom for de øvrige dele af 

ejendommen skal opgøres en ejendomsavance efter EBL. Ved salg er der for køber meget lille 

interesse i fordelingen i forhold til de øvrige dele af ejendommen, imens sælger har meget stor 

interesse i denne del af fordelingen, der er skattefri for denne. Dette øger incitamentet for 

parterne til at aftale en fordeling af overdragelsessummen, der ikke afspejler de reelle 

handelsværdier. Dette skyldes, at der kan skabes en situation, hvor sælger kan kompensere køber 

for at sætte overdragelsessummen på boligdelen højt til gengæld for at give køberen en fordel i 

den øvrige fordeling, ved for eksempel at lade driftsmidler, der afskrives hurtigt, indgå med en 

relativt høj værdi. Altså har parterne ikke nødvendigvis modstående skattemæssige interesser. 
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6.1.2.3 Driftsmidler 

Når der indgår driftsmidler i handlen blev det ovenfor fastslået, at sælgers interesseafhænger af 

de konkrete omstændigheder. Allokering af overdragelsessummen til driftsmidler betyder for 

køber, at denne opnår afskrivninger på op til 25 % af saldoværdien årligt, hvilket er meget højt 

sammenholdt med afskrivninger på bygninger og installationer. Dette kan på kort sigt nedbringe 

den personlige indkomst meget, hvilket typisk er i købers klare interesse. Det er således i købers 

interesse at så stor en del af købesummen allokeres til driftsmidler, og der kan dermed opstå et 

modsætningsforhold i sælgers og købers skattemæssige interesser. 

6.1.2.4 Sammenfatning 

Købers interesser er som ovenfor beskrevet nærmest modsatte af sælgers. Idet køberen kan opnå 

høje afskrivninger på kort sigt for driftsmidler har køber interesse i at så stor en del af 

overdragelsessummen fordeles hertil som muligt. Herefter følger bygninger og installationer der 

afskrives over en længere periode. Disse er at foretrække frem for en grund, der ikke kan afskrives. 

Hvis sælger forventer at anvende en eventuel boligdel på en måde, der gør det muligt at sælge 

den videre skattefrit har køberen interesse i, at der fordeles så lidt af overdragelsessummen til 

denne, idet den skattefrie avance ved et videresalg vil blive større jo lavere anskaffelsessummen 

for boligen har været. Fordeles derimod et større beløb fra grunden til boligen vil dette påvirke 

den skattefrie avance negativt imens en skattepligtig avance på grunden efter EBL vil blive større. 

6.2 Korrektion af overdragelsessummens fordeling 

SKAT kan korrigere den efter AL § 45 stk. 2 foretagne fordeling samt de anvendte kurser i 

kontantomregningen jf. AL § 45 stk. 3. Dette vil jf. den juridiske vejledning 2011-2 afsnit 

C.H.2.1.9.2 ske såfremt den foretagne fordeling findes at være åbenlyst forkert. Såfremt SKAT 

efterprøver og efterfølgende korrigerer overdragelsessummen er dette bindende for både køber 

og sælger, der dog kan klage over dette igennem de normale instanser. En korrektion i 

overdragelsessummen har en spejleffekt således at den ændrede fordeling vil være gældende for 

både sælger og køber. Det er ikke opgjort konkret i hverken love eller vejledninger hvad der må 

anses for åbenlyst forkert. Det fremgår af ligningsvejledningen afsnit E.C.1.2.2.1, at køber og 

sælger kan forvente, at SKAT vil lægge den foretagne fordeling til grund, hvis den er foretaget 

imellem uafhængige parter med modstående skattemæssige interesser. Det fremgår dog af 

domspraksis, at dette ikke er ensbetydende med at en aftale indgået imellem parter med 
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modstående interesser vil blive accepteret. I følgende eksempler er der sket korrektion til trods 

for, at fordelingerne overholdt den juridiske vejlednings beskrivelse. 

6.3 Korrektion ved modstående skattemæssig interesse 

6.3.1 SKM2009.610.VLR 

SKAT har således flere gange foretaget ændringer af fordelinger aftalt imellem parter med 

modstående skattemæssige interesser. Af SKM2009.610.VLR23 fremgår følgende: 

”Køber og sælger havde aftalt at ejendommen skulle overdrages for 9.109.000 kr. fordelt således: 

 

Denne fordeling blev taget til prøvelse af skat. Der indhentedes en vurdering fra syns og 

skønsmand, der vurderede, at stuehuset var værdiansat for højt, idet han anslog værdien til 

1.026.000 kr. og han vurderede, at der i forbindelse med denne værdiansættelse var en 

skønsmargen på 10 – 15 %. Idet den faktiske afvigelse var på 26,7 % fandtes det, at fordelingen var 

åbenlyst forkert. På baggrund heraf fastholdtes SKAT’s ændrede fordeling i SKM2008.993.BR. 

Dette blev anket til Vestre Landsret. Her stadfæstedes dommen, hvorefter fordelingen blev ændret, 

hvilket begrundedes med at den oprindelige fordeling havde været åbenlyst forkert.” 

Denne praksis er fortsat i SKM2011.504.BR24: 

6.3.2 SKM2011.504.BR 

”Sælger havde i længere tid forsøgt at sælge en landbrugsejendom han ikke var i stand til at 

fortsætte driften af grundet helbredsproblemer. Ejendommen indeholdt følgende: 

Stuehus 

                                                      
23

 Oprindelig sag: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1841434&vId=0&i=1#i1841434 og appelsag: 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1841433&vId=0 
24

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1950466&vId=0 og 

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?docId=dom-lsr-08-00773-full&q=08-00773 

Besætning (dyr) 1.111.900

Stuehus 1.400.000

Driftsbygninger 2.930.000

Jord (grund) 3.667.100

9.109.000
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Driftsbygninger 

Medhjælperbolig 

Sælger havde en interesse i at så stor en del af overdragelsessummen som muligt blev allokeret til 

stuehuset, der kunne sælges skattefrit i medfør af EBL § 8, idet det havde været anvendt til 

beboelse for sælgers husstand. Køber havde en direkte modstående interesse, idet han ønskede at 

fordele købesummen således, at den gav et afskrivningsgrundlag, der var så stort som muligt. Som 

et resultat heraf aftalte køber og sælger denne fordeling: 

 

Den samlede salgssum på 6.900.000 kr. er lavere end den oprindelige udbudspris på 8.050.000 som 

også skal ses i forhold til, at den seneste offentlige ejendomsvurdering havde fastsat værdien af 

ejendommen til 7.550.000. Til gengæld var værdien af stuehuset sat relativt højt i fordelingen set i 

forhold til tidligere ejendomsvurderinger fra samme ejendom. SKAT ønskede på baggrund af 

vurdering fra syns- og skønsmand at ændre fordelingen til: 

 

Resultatet blev efter byrettens afgørelse, at fordelingen blev ændret til nedenstående, da syns- og 

skønsmandens fordeling ikke var korrekt: 

Stuehus inkl. grund 2.000.000

Driftsbygninger 2.400.000

Jord 1.900.000

Maskiner og inventar 500.000

Betalingsrettigheder 100.000

6.900.000

Stuehus inkl. grund 900.000

Driftsbygninger 750.000

Jord 5.110.000

Maskiner og inventar 40.000

Betalingsrettigheder 100.000

6.900.000
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Ændringen var ufordelagtig for såvel køber som sælger og blev foretaget med den begrundelse at 

fordelingen havde været åbenlyst forkert. Byretten så således bort fra købers og sælgers påstand 

om at fordelingen ikke kunne ændres når de havde modstående interesser.” 

6.3.3 SKM2004.424.LSR 

Der findes dog også eksempler på, at SKAT ikke har kunnet ændre en købesumsfordeling der var 

aftalt imellem parter med modstående skattemæssige interesser. For eksempel 

SKM2004.424.LSR25: 

”Køber og sælger havde aftalt overdragelse af ejendommen pr. 27/11/2001 med følgende 

købssum: 

 

SKAT havde i første omgang omstødt denne fordeling på baggrund af konkret vurdering idet denne 

lå meget langt fra de foretagne offentlige vurderinger således at fordelingen blev: 

 

                                                      
25

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=218095&vId=0 

Stuehus inkl. grund 1.200.000

Driftsbygninger 2.300.000

Medhjælperbolig 100.000

Jord 2.700.000

Maskiner og inventar 500.000

Betalingsrettigheder 100.000

6.900.000

Stuehus 880.000

Driftsbygninger 500.000

Jord 620.000

2.000.000

Stuehus 775.000

Driftsbygninger 525.000

Jord 700.000

2.000.000
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Idet sælger havde klaget over denne nye fordeling blev fordelingen siden hen igen omstødt således 

at den oprindelige købesumsfordeling anvendtes med den begrundelse, at vurderingen fra SKAT 

kun ændrede overdragelsessummen med 12 % for stuehuset i forhold til den foretagne fordeling. 

Med henvisning til anvendt skønsmargen af vurderingsmyndigheder på 15 % samt til, på det 

tidspunkt, allerede ophævede regler der fastsatte en skønsmargen på 20 % for vurdering af 

afskrivningsgrundlaget på landbrugsbygninger fandtes det at den foretagne købesumsfordeling 

ikke var åbenlyst forkert, hvorfor SKAT ikke kunne korrigere denne, idet køber og sælger i øvrigt 

havde umiddelbart modstående interesser.” 

Ligeledes fandtes det i SKM2002.530.VLR26, at fordelingen foretaget af sælger og køber efter § AL 

45 stk. 2 ikke var åbenlyst forkert hvorfor denne fordeling fastholdtes. 

6.4 Korrektion uden skattemæssigt modstående interesse 

Ovenstående vedrører handler imellem uafhængige parter. For afhængige og interesseforbundne 

parter har der tidligere i cirkulære nr. 5 af 15. marts 2000 eksisteret regler for hvordan opgørelse 

af overdragelsessummen bør foregå imellem interesseforbundne parter. Dette cirkulære 

fastlagde, at som udgangspunkt skulle ejendommen overdrages til en pris, der svarer til, hvad en 

uafhængig tredjemand ville have betalt på tidspunktet for aftalens indgåelse27. 

Cirkulæret er dog imidlertid ophævet pr. 2. januar 2008, hvorefter reglerne nu fremgår af den 

juridiske vejledning afsnit C.H.2.1.9.2. Heraf fremgår det, at SKAT har mulighed for at efterprøve 

såvel den kontantomregnede salgssum såvel som fordelingen af overdragelsessummen. Afsnittet 

opdeler handler med afskrivningsberettiget fast ejendom i tre kategorier: 

1. Sælger og køber er ikke interesseforbundne og har konkret modstående skattemæssige 

interesser. 

2. Sælger og køber er ikke interesseforbundne, men har ikke konkret modstående 

skattemæssige interesser. 

3. Sælger og køber er interesseforbundne. 

                                                      
26

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=157883&vId=0 
27

 Cirkulære nr. 5 af 15. marts 2000, se bilag 2 
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I den første situation er det som omtalt ovenfor udgangspunktet, at der vil blive taget 

udgangspunkt i den imellem parterne foretagne vurdering, men det er altså ikke altid resultatet. 

I den anden situation må det antages, at SKAT vil foretage en mere kritisk prøvning af 

overdragelsessummen, ligesom det må forventes, at SKAT vil have nemmere ved at få medhold 

hvis køber eller sælger klager over en eventuel ændring i fordelingen. Af den juridiske vejledning 

fremgår følgende situationer hvor køber og sælger ikke anses for at have konkret modstående 

skattemæssige interesser. 

1. Køber skal ikke anvende ejendommen til afskrivningsberettiget formål 

2. Køber har i forvejen så mange egne afskrivninger at fradraget ikke kan anvendes 

3. Køber kan på grund af skattemæssige underskud ikke anvende fradrag for afskrivninger 

4. Køber skal ikke anvende ejerboligen til bolig for sig selv og dermed ikke har modstridende 

interesse med sælger i ansættelsen af den del af overdragelsessummen, der kan henføres 

til boligen. 

Herudover kan nævnes eksempler som i SKM2008.773.LSR herunder, hvor køberen var en 

kommune, der således ikke havde interesse i afskrivningsgrundlag for ejendommen. 

I den tredje situation, hvor fast ejendom overdrages imellem skattemæssigt interesseforbundne 

parter, har SKAT udvidede beføjelser i forhold til at efterprøve overdragelsessummen. SKAT har 

således både adgang til at efterprøve den kontantomregnede overdragelsessum og fordelingen af 

denne. Handler, hvor parterne vil blive anset som skattemæssigt interesseforbundne, vil være ved 

salg imellem nære familiemedlemmer eller ved en handel imellem et selskab og en part med 

bestemmende indflydelse på dette.  

6.4.1 SKM2008.773.LSR 

Som eksempel på en korrektion af en handel imellem to parter uden modstående skattemæssige 

interesser findes i SKM2008.773.LSR28: 

”Sælger som var et dødsbo havde i 2005 solgt en ejendom til den kommune hvori ejendommen var 

beliggende. Købesummen var fordelt som følger: 

                                                      
28

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1782336&vId=0 
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Denne fordeling betød, at stuehuset der solgtes skattefrit efter parcelhusreglen i EBL § 8 blev ansat 

relativt højt, hvilket gav boet en stor skattemæssig fordel. 

Idet kommunen ikke havde nogen skattemæssig interesse i salget og fordelingen ovenfor var 

åbenlyst forskellig fra den seneste offentlige ejendomsvurdering foretaget i 2004, blev værdien på 

handelstidspunktet vurderet af ejendomsvurderingen foretaget d. 16. november 2006 som foretog 

denne fordeling: 

 

SKAT ændrede herefter købesummens fordeling således at den i højere grad fulgte 

ejendomsvurderingens vurdering: 

 

Dette resulterede i et øget grundlag for ejendomsavancebeskatning på 700.000 kr. for boet 

svarende til den del af overdragelsessummen som flyttedes fra den skattefrie værdi af stuehuset til 

jorden, som beskattes efter EBL.” 

Jord 1.750.000

Betalingsrettigheder 150.000

Halmhus 25.000

Driftsbygninger 180.000

Stuehus 1.800.000

3.905.000

Jord 2.600.000

Stuehus 1.200.000

3.800.000

Jord 2.450.000

Betalingsrettigheder 150.000

Halmhus 25.000

Driftsbygninger 75.000

Stuehus 1.100.000

3.800.000
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6.5 Delkonklusion 

Sammenfattende kan det fastslås, at der ikke er en klar grænse for, hvornår SKAT med hjemmel i 

AL § 45 stk. 3 kan foretage en korrektion af den, imellem parter med modstående skattemæssige 

interesser, aftalte købesumsfordeling. Domspraksis støtter sig på, at man har fundet at en 

korrektion kan foretages hvis den fordeling, der er foretaget imellem parterne er væsentligt 

forskellig fra en opgørelse af de reelle værdier på handelstidspunktet typisk anslået af en syns- og 

skønsmand. Til støtte for denne vurdering ses det som for eksempel af SKM2004.424.LSR herover, 

at der i et vist omfang kan anvendes en skønsmæssig grænse på +/- 15 % i forhold til de aftalte 

værdier, når det skal vurderes om en korrektion af fordelingen kan forekomme. Afgørelsen vil dog 

altid baseres på de faktisk gældende forhold og indeholde en stor del skønsmæssig måling af 

værdier. Som det fremgår af ovenstående er der såvel for parter med og uden modstående 

skattemæssige interesser en risiko for at den foretagne fordeling vil blive omstødt efter AL § 45 

stk. 3, såfremt det kan påvises at denne ikke er et udtryk for de reelle værdier på tidspunktet for 

handlen. Som det fremgår af SKM2011.504.BR er det springende punkt, at værdierne skal ligge så 

tæt på den reelle handelsværdi imellem uafhængige parter. Dette blev tydeligt i denne sag, idet 

vurderingen her netop var foretaget af uafhængige parter og det til trods ikke fandtes at være 

korrekt, hvorfor den blev korrigeret. Som konsekvens er det vores vurdering, at man ved salg af 

afskrivningsberettigede bygninger omfattet af AL og EBL bør foretage en fordeling, der inden for 

en rimelig margen reelt afspejler aktivernes værdi. Ved fastsættelse af denne kan der søges støtte 

i en konkret vurdering fra en sagkyndig eller i den forholdsmæssige fordeling i de offentlige 

ejendomsvurderinger idet disse to kilder også ofte danner grundlag for afgørelser på området. 

Vi kan ligeledes på baggrund af analysen foretaget i afsnit 6.1 konkludere, at reglernes 

kombinerede virkning for henholdsvis sælgers og købers beskatning betyder, at disse typisk har 

direkte modstående skattemæssige interesser. Dette underbygger intentionen om at sælger og 

køber regulerer hinandens beskatning ved at aftale en overdragelsessum der afspejler de reelle 

handelsværdier. Taleksemplerne understreger betydningen af fordelingen for sælger og køber idet 

der sker væsentlige ændringer i beskatningen hvis der ændres i fordelingen af 

overdragelsessummen.  
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7 Konklusion 
 

Af redegørelsen for regelsættene i opgaven og specielt af sammenholdningen i kapitel 4 fremgår 

det, at der er væsentlige forskelle på de to regelsæt i AL og EBL, som komplicerer beregningen af 

beskatning. 

De centrale punkter er belyst ved beregningerne af de genvundne afskrivninger efter AL samt 

deres indflydelse på avanceberegningen efter EBL og forskellen i beskatningen efter de to 

regelsæt.  

Af beregningseksempler for bygning 2007 fremgår det tydeligt, hvor stor en betydning fordelingen 

af købesummen mellem grund og bygning, har for beskatningen af henholdsvis genvundne 

afskrivninger efter AL og ejendomsavance efter EBL. En væsentlig del af forskellen kan henledes til 

marginalskatten, der er højere for gevinster og tab opgjort efter AL end efter EBL. 

 

Ved analyse af konkrete beregningseksempler har vi fastslået at det for sælger vil være en fordel 

at så stor en del som mulig af afståelsessummen ligger på grunden og så lille en del på bygningen, 

så sælger bliver beskattet så lidt som muligt igennem en lavere beskatning efter EBL. 

Køber vil derimod have den modsatte interesse, da en så stor andel som mulig, der ligger på 

bygningen vil give større afskrivninger, som kan fradrages. Det er således bekræftet og 

understreget at køber og sælger ofte har klart modstående skattemæssige interesser ved 

fordelingen af købesummen idet en fordelagtig ændring for sælger typisk vil føre til at købers 

afskrivningsgrundlag bliver mindre hvilket er ufordelagtigt for køber. På samme måde vil en 

fordeling der øger købers afskrivningsgrundlag typisk medføre større avancebeskatning for sælger. 

 

På baggrund af gennemgangen af regler og praksis for fordeling af overdragelsessummen samt 

eventuel korrektion heraf er det konstateret at der ikke er en klar grænse for, hvornår SKAT med 

hjemmel i AL § 45 stk. 3 og EBL § 4 stk. 6. kan foretage en korrektion af den, imellem parter med 

modstående skattemæssige interesser, aftalte købesumsfordeling. Det er dog i domspraksis 

konstateret at man i vidt omfang anvender en skønsmæssig grænse på +/- 15 % i forhold til de 

aftalte værdier, når det skal vurderes om en korrektion af fordelingen kan forekomme. Afvigelser 

ud over denne grænse anses for åbenlyst forkerte og vil med stor sandsynlighed blive korrigeret 
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med hjemmel i AL og EBL og på baggrund af den juridiske vejledning afsnit C.H.2.1.9.2. Afgørelsen 

vil dog altid baseres på de faktisk gældende forhold og indeholde en stor del skønsmæssig måling 

af værdier. 

Vi kan endvidere konkludere at parter der ikke har modstående skattemæssige interesser har en 

større risiko for at der foretages korrektion af den aftalte fordeling af overdragelsessummen idet 

en væsentlig del af forudsætningen for at denne kan lægges til grund er at de modstående 

interesser sikrer at fordelingen foretages til de reelle handelsværdier. 

Som konsekvens er det vores vurdering, at man ved salg af afskrivningsberettigede bygninger 

omfattet af AL og EBL bør foretage en fordeling, der inden for en rimelig margen reelt afspejler 

aktivernes værdi. Ved fastsættelse af denne kan der søges støtte i en konkret vurdering fra en 

sagkyndig eller i den forholdsmæssige fordeling i de offentlige ejendomsvurderinger idet disse to 

kilder også ofte danner grundlag for afgørelser på området. 

Vi kan på baggrund af de foretagne analyser konkludere, at sælger og køber typisk har klare 

skattemæssige interesser i fordelingen af købesummen og at disse på baggrund af reglerne i AL og 

EBL ofte vil være direkte modstående. Dette underbygger efter vores mening intentionen om, at 

overdragelsessummen for aktiverne bliver den reelle handelsværdi og gør at formodningen om at 

en aftalt overdragelsessum imellem uafhængige parter, der har modstående skattemæssige 

interesser med mindre, der er klare indikationer på det modsatte, kan anses for den reelle 

handelsværdi. Taleksemplerne understreger dette og illustrerer, hvor stor betydning fordelingen 

kan have i praksis ligesom der kan være tale om ganske betydelige beløb. 
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8 Forkortelser 
 

EBL – Ejendomsavancebeskatningsloven 

AL – Afskrivningsloven 

SL – Statsskatteloven 

PSL – Personskatteloven 

 

 

Nedenstående forkortelser er anvendt efter SKAT’s definitioner29: 

TFS – Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

SKM – Skatteministeriets meddelelser  

LSR – Kendelse fra Landsskatteretten 

VLR – Vestre Landsret Dom 

 

 

 

  

                                                      
29

 http://www.tax.dk/lv/moms/afsnit_4.htm 
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10 Bilag 
 

10.1 Bilag 1 – SKM2011.526.BR 

Dokumentets dato: 3. marts 2011 

Dato for offentliggørelse: 18. aug. 2011 11:34 

SKM-nummer: SKM2011.526.BR 

Myndighed: Byret 

Sagsnummer: SS 1-84/2011 

Dokumenttype: Dom 

Overordnede emner: Straf 

Emneord Skat, revisoransvar, revisionskontor, ejendomsavanceberegning, bøde 

Resumé T var et revisionskontor indenfor landbruget. T var tiltalt for som revisor for en skatteyder 

at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med hans selvangivelse ved at angive 1.065.013 

kr. for lidt i avance i forbindelse med salg af fast ejendom med en skatteunddragelse for 

skatteyderen på anslået 500.000 kr. til følge. 

T nægtede sig skyldig. T forklarede at sædvanlig procedure var at der blev foretaget en "2 

end opinion" således at der altid var en kollega der efterregnede ejendomsavanceberegningerne. 

Dette var konkret ikke sket på grund af travlhed hos T, som følge af, at beregningen blev foretaget 

meget tæt på fristen for indgivelse af selvangivelsen. På grund af beregningens komplicerede 

karakter, havde den pågældende revisor hos T ikke på forhånd en forventning om, hvad resultatet 

af beregningen ville blive og det forhold, at resultatet af beregningen gav en negativ avance, havde 

ikke givet ham anledning til at kontrollere beregningen nærmere. 

Byretten idømte T en bøde på 10.000 kr. for grov uagtsom overtrædelse af skattekontrollovens § 

13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 18 og dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18. stk. 1, litra a, jf. stk. 3 

(nu opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 5). Der måtte stilles høje krav til revisorers 

påpasselighed ved deres udarbejdelse af regnskaber og selvangivelser henset til deres 

uddannelsesmæssige baggrund og sagkundskab på regnskabsområdet. Karakteren af den begåede 

beregningsfejl, navnlig den væsentlige ændring i beregningens resultat som fejlen medførte, som 

medførte at T uden at foretage en nærmere kontrol af beregningen eller lade en kollega foretage 
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en sådan kontrol indførte resultatet på skatteyderens selvangivelse vurderedes som groft 

uagtsomt. 

Reference(r)  

Skattekontrolloven § 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 18 

Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18, stk. 1, litra a, jf. stk. 3 (nu opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 2, 

jf. stk. 5) 

Informationssegment Juridisk information 

Parter 

Anklagemyndigheden mod T  

Afsagt af byretsdommer 

Andreas Bøgsted-Møller 

Anklageskrift er modtaget den 3. februar 2011. 

Foreningen T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 18 og 

arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 1, litra a, jf. stk. 3. ved som revisor for JT, groft uagtsomt at 

have afgivet urigtige oplysninger i JTs selvangivelse for 2007, ved at angive 1.065.013 kr. for lidt i 

avance i forbindelse med salg af fast ejendom, med en skatteunddragelse for JT for 2007 og senere 

indkomstår på anslået 500.000 kr. til følge. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig. 

Sagens oplysninger 

Der er afgivet vidneforklaring af V.1 og V.2. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i 

dommen jf. retsplejelovens § 218a, stk. 4, jf. § 711, stk. 1. Tiltalte er ikke tidligere straffet. 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Efter det fremkomne, herunder den af vidnet revisor V.2 afgivne forklaring, må det lægges til 

grund, at tiltalte ved revisor V.2 forestod udfærdigelsen af JTs selvangivelse for 2007, samt at 

revisoren i den forbindelse ved beregningen af JTs ejendomsavance ved salg af ejendommen 

beliggende ..., anvendte en anskaffelsessum, der var 1.065.013,00 kr. for høj, hvorved den i 

selvangivelsen anførte ejendomsavance blev beregnet og opgivet til et tab på 508.654.00 kr., idet 

ejendomsavancen rettelig udegjorde et overskud på 556.359,00 kr. Vidnet centerleder V.1 har 
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forklaret, at tiltalte har en praksis hvorefter der ved beregning af en positiv ejendomsavance 

foretages en såkaldt "2nd opinion", hvorefter en kollega læser korrektur på det, der er lavet, samt 

eventuelt stiller kritiske spørgsmål. Såfremt den beregnede ejendomsavance er negativ, foretages 

der hos tiltalte sædvanligvis ikke en sådan kontrol. Vidnet mener ikke, at V.2 ved beregningen af 

avancen har haft særlig anledning til at undre sig over beregningens resultat. 

Vidnet revisor V.2 har forklaret, at der hos tiltalte anvendes en egenkontrolcheckliste på 37 

punkter, som vidnet efter beregningen gennemgik. Normalt er de hos tiltalte to, der kigger 

ejendomsavanceberegningerne igennem. Der blev imidlertid, formodentlig på grund af travlhed 

hos tiltalte, som følge af, at beregningen blev foretaget meget tæt på fristen for indgivelse af 

selvangivelse, ikke foretaget en kontrol af tiltaltes beregning i denne sag. Vidnet fandt ikke, at 

resultatet af beregningen, hvorved der fremkom en negativ avance, gav ham anledning til at 

kontrollere beregningen nærmere, idet vidnet på grund af beregningens komplicerede karakter, 

ikke på forhånd havde en forventning om, hvad resultatet af beregningen ville blive. 

Henset til revisorens uddannelsesmæssige baggrund og deres sagkundskab på regnskabsområdet, 

finder retten, at der generelt må stilles høje krav til revisorenes påpasselighed ved deres 

udarbejdelse af regnskaber og selvangivelser. Retten finder, henset til karakteren af den af revisor 

V.2 begåede beregningsfejl, samt navnlig henset til den væsentlige ændring i beregningens 

resultat, som fejlen medførte, at V.2 ved, uden at foretage en nærmere kontrol af beregningen 

eller lade en kollega foretage en sådan kontrol, at indføre resultatet af avanceberegningen i JTs 

selvangivelse, har handlet groft uagtsomt. Retten finder herved ikke, at kunne lægge vægt på det 

af tiltalte anførte om, at beregningen var af en sådan særlig kompliceret karakter, at dette 

medfører, at der alene er udvist simpel uagtsomhed.  

Retten finder på denne baggrund, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale. 

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 18, 

og dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 1, litra a, jf. stk. 3 (nu opkrævningslovens § 

17, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5). 

Retten har ved bødens udmåling lagt vægt på forholdets karakter. 

Thi kendes for ret: 

T skal betale en bøde på 10.000 kr. 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 
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10.2 Bilag 2 – cirkulære nr. 5 af 15. marts 2000 

Dokumentets dato 15. marts 2000 

Dato for offentliggørelse 15. marts 2000 

Dokumenttype TSS-cirkulære 

Cirkulærets nummer 2000-05 

Ansvarlig fagkontor Selskabsbeskatningsafdelingen; Aktionær og udbyttebeskatning 

Overordnede emner Skat 

Redaktionelle noter Ophævet. 

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20000003809- 

regl 

Overemner-emner Ejendomsavancebeskatning 

Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 531 af 25. juni 1999, §18, 

jf. §13 godkendt følgende vejledende anvisning. 

Told- og Skattestyrelsen har samtidig besluttet, at retningslinierne i anvisningen skal finde 

anvendelse ved de skatteansættende myndigheders ligning af juridiske personer bortset fra 

dødsboer. 

Anvisningen finder anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor 

overdragelsen ikke er omfattet af cirk. nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af 

aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning. 

1. Indledning Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter skal 

ejendommen overdrages til en pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt 

på tidspunktet, hvor bindende aftale er indgået. 

2. Den offentlige ejendomsvurdering 

Ved ligningsmyndighedernes vurdering af, om en overdragelse er sket på armslængdevilkår, vil 

den senest offentliggjorte ejendomsvurdering som udgangspunkt kunne anses for udtryk for 

ejendommens handelsværdi. 

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 648 af 11. august 1999 om vurdering af landets faste 

ejendomme kan omvurdering begæres til enhver tid uden for de almindelige vurderinger. 
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3. Alternativ til ejendomsvurderingen 

Er den offentlige ejendomsvurdering ikke et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi på 

tidspunktet for aftalens indgåelse, er hverken parterne eller ligningsmyndighederne bundet af 

vurderingen. 

Ejendomsvurderingen afspejler eksempelvis ikke ejendommens værdi, hvis denne må antages at 

være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. Endvidere vil ejendomsvurderingen ikke kunne 

lægges til grund, hvis der siden ejendomsvurderingen er foretaget ombygning eller modernisering 

af den pågældende ejendom, som giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi. 

Ligningsmyndigheden kan anmode den told- og skatteregion, der fører tilsyn med vurderingen af 

den overdragede ejendom, om at udtale sig om handelsprisen for den pågældende ejendom på 

tidspunktet for indgåelse af aftalen. Tilsvarende gælder, såfremt parterne henvender sig til den 

kommunale ligningsmyndighed. 

4. Virkningstidspunkt De nye retningslinjer finder anvendelse for aftaler om overdragelse indgået 

den 1. april 2000 eller senere. 

 


