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Summary 
This thesis deals with the tax guidelines on profit on sale of farms as well as the complaint system. 

At some point, all farms will be subject to a sale of the property like all other properties.  

In connection with the transfer, properties must be divided in to what is related to operating buildings 

as well as the attendant installations and machinery and also private residence and ground. 

The principles about renunciation of business properties with a specific ruleset regarding farms can 

often be hard to see through including the consequences that is related to the agreements seller and 

buyer chooses in connection with the sale. 

Buyer and seller will often have contradicting interests in relation to the transfer amount and hereby 

will it mean the transfer is made with the actual market price on arm’s length. However, there will be 

instances where buyer and seller either have a common interest or where one or both of the parties 

don’t have an interest about how the transfer sum is split.  

In these cases it is still matters how the transfer sum is split. The transfer sum must still be on arm’s 

length and to ensure this SKAT (the Danish Tax department) can change both the transfer sum and the 

split. This can have significant tax-based consequences for specifically the seller who has calculated 

profit on sale of property based on the split made when the property was transferred. If this split 

suddenly is changed the profit on sale of the property will be entirely different than seller had 

expected, it is in question if he would have made this agreement with buyer had it been on principles 

laid out from SKAT.       

In the event of disagreements, the taxed party must submit a complaint to Skatteankestyrelsen (Danish 

secretariat for the regional appeals boards and the National Tax Tribunal), and then 

Skatteankestyrelsen will direct the complaint to either Vurderingsankenævnet (regional appeals board 

for assessments) or Landsskatteretten (the National Tax Tribunal).  

History shows many cases end in the National Tax Tribunal. There may be multiple explanations for 

this sort of redirection, but it indicates errors in the appeals board for assessments. This indicates that 

the appeals board for assessments does not have the necessary knowledge or skills for the appropriate 

assessment of properties, resulting in the necessity for professionals to make these assessments 

instead. Alternatively the appeals board for assessments could be excluded to maintain a high degree 

of professionally justified property assessment, and instead only make use of the National Tax 

Tribunal. Possibly with additional competent assessors. 

This would greatly contribute to a more independent and professionally competent assessment of the 

cases. 
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Forord 
Denne opgave er skrevet som et kandidatspeciale ved CBS.  

Jeg håber, at jeg med dette speciale kan give læseren et overskueligt og let læseligt overblik over 

relevante problemstillinger inden for beskatning af fast ejendom. 

En stor tak til min vejleder Christen Amby for at yde god vejledning i forbindelse med udarbejdelsen 

af denne opgave. 

Med ønsket om fortsat god læsning. 

Roskilde, maj 2018 

Tina Kinch Knudsholt 
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Kapitel 1 Forkortelser 
AL – Afskrivningsloven 

EVL – Ejendomsvurderingsloven 

EBL – Ejendomsavancebeskatningsloven 

PSL – Personskatteloven  

SKL – Skatteforvaltningsloven 

SL – Statsskatteloven  

TfS – Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

SKM – Skatteministeriets meddelelser 

LSR – Kendelse fra Landsskatteretten 
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Kapitel 2 Indledning 

 Problemfelt 

Dette speciale omhandler de skattemæssige retningslinjer ved salg af landbrugsejendomme herunder 

klagesystemet.  

Landbrugsejendomme vil som alle andre ejendomme på et eller andet tidspunkt stå over for et salg. 

Reglerne om afståelse af erhvervsejendomme med særlige regler inden for landbrugsejendomme er 

ofte svære at gennemskue, herunder hvilke konsekvenser, der er forbundet med de aftaler sælger og 

køber træffer i forbindelse med salget. Det er skattemæssigt meget vigtigt hvilken fordeling af 

overdragelsessummen, der foretages til de forskellige dele af landbrugsejendommen. Det er relevant 

og skattemæssigt vigtigt for både sælger og køber, hvor meget af overdragelsessummen, der fordeles 

til driftsbygninger, maskiner, jord og stuehus, da de skattemæssige regler for disse dele er meget 

forskellige. Det handler for køber om, hvor stort et afskrivningsgrundlag, han står med, og hvor stor 

anskaffelsessum han får på de erhvervsmæssige dele, som ved en senere afståelse bliver omfattet af 

beskatning. Sælger er interesseret i hvor stor en beskatning, han vil stå over for i forbindelse med 

salget. I beskatningen indgår de afskrivningsberettiget dele af salget i den personlige indkomst, som 

har den højeste marginalskatteprocent, mens hele den erhvervsmæssige andel af ejendommen 

beskattes med en lavere marginalskatteprocent i kapitalindkomsten. På denne måde kan køber og 

sælger altså spekulere i, hvordan man opnår den bedst tænkelige situation for sig selv. Dette er der 

som udgangspunkt ikke noget i vejen for, hvis der er tale om en overdragelse indgået på 

markedsvilkår.  

Køber og sælger vil ofte have modstående interesser i forhold til overdragelsessummen, og derved vil 

der i så fald være tale om en overdragelse indgået med de faktiske handelspriser på markedsvilkår. 

Men der vil være tilfælde, hvor køber og sælger er enten interesseforbundne eller hvor en af parterne 

eller begge parter ikke har interesse for, hvordan overdragelsessummen fordeles. I disse situationer er 

det dog stadig ikke ligegyldigt, hvordan overdragelsessummen fordeles. Overdragelsessummen skal 

stadig handles på markedsvilkår, og for at sikre dette kan både den totale overdragelsessum samt 

fordelingen heraf ændres af SKAT. Det kan have store skattemæssige konsekvenser for især sælger, 

som har beregnet en ejendomsavance som følge af den fordeling, der blev foretaget ved overdragelsen. 

Hvis denne fordeling pludselig ændres, så ejendomsavancen bliver en helt anden end det sælger havde 

regnet med, er det spørgsmålet om han havde indgået aftalen med køber på de af SKAT forelagte 

vilkår. Det kan selvfølgelig også være køber, der føler sig snydt, hvis fordelingen af overdragelsen 

ændres til ugunst for ham.  
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For at imødekomme denne tvivl om, hvorvidt overdragelsessummen bliver accepteret, er det muligt at 

anmode SKAT om bindende svar om en påtænkt disposition. I praksis foregår det typisk gennem 

Skatterådet, som har de fornødne kompetencer og viden om ejendomsvurderinger.   

I de fleste tilfælde vil der blive foretaget overdragelser uden på forhånd at involvere SKAT.  

Hvis SKAT herefter ikke er enig i den foretagne overdragelsessum eller fordelingen af denne skal de 

inden for tidsfristerne give sælger såvel som køber besked om, at de har tænkt sig at ændre deres 

skatteansættelse og begrundelserne herfor.  

Det er SKATs opgave at fremskaffe den dokumentation, der skal til for, at de på det rette grundlag kan 

træffe afgørelse i sagen. Dette vedrører blandt andet partshøringer fra både sælger og køber, som 

således har mulighed for at bidrage med oplysninger i sagen, som SKAT ikke er bekendt med i 

forvejen. Dette medvirker, at SKAT kan træffe en afgørelse i sagen på det korrekte grundlag.  

Hvis en af parterne er uenige i SKATs afgørelse kan det betyde, at denne klager over afgørelsen. Det 

vil ofte være gældende, hvis afgørelsen har betydet, at dennes skatteansættelse ændrer sig væsentligt, 

således at beskatningen nu er betydeligt højere end den var med den selvangivne skatteansættelse.  

Den skattepligtige skal klage til Skatteankestyrelsen, og herefter er det Skatteankestyrelsens opgave at 

visitere klagen til den rigtige enhed, dette kan enten dreje sig om vurderingsankenævnet eller 

Landsskatteretten. Historien viser, at mange sager af den ene eller anden vej er endt i 

Landsskatteretten. Enten ved at Skatteankestyrelsen har visiteret klagen dertil, eller ved at den 

skattepligtige har meddelt ønske om, at klagen skal behandles af Landsskatteretten, hvis klagen i 

stedet er sendt til vurderingsankenævnet. Dette kan der være mange årsager til, men det tyder på, at 

der er sket mange fejlvurderinger i vurderingsankenævnet, som har betydet, at Landsskatteretten har 

fået sagerne.  

 Motivation og formål 

Min motivation for at beskæftige mig med beskatning af fast ejendom er, at området er relativt 

komplekst og de mange elementer, der skal tages højde for i beregningerne af beskatningen. 

Herudover er det særligt spændende, at der foreligger forskellige valgmuligheder, hvor man skal 

afgøre, hvad der for den skattepligtige bedst kan betale sig at gøre. Herunder den komplekse situation, 

der er mellem køber og sælger, og hvor man som rådgiver skal vejlede sin part i den mest optimale 

beskatningssituation for ham.  

Formålet med gennemgangen heraf er således at give læseren et indblik i hvilke centrale elementer, 

der spiller en rolle i forbindelse med overdragelsen af erhvervsejendomme. 
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Herudover er det spændende og interessent at kigge på, hvorfor systemet ikke fungerer efter hensigten, 

hvis mange enten ikke benytter sig af vurderingsankenævnet eller hvis sagerne behandlet i 

vurderingsankenævnet alligevel ender med at blive omgjort i Landsskatteretten.  

I øjeblikket arbejder politikerne med et nyt vurderingssystem, som skal være gældende fra 2020 for 

erhvervsejendomme. Hvordan der bliver taget hensyn til de forestående problemstillinger med 

vurderingerne vides endnu ikke. Men det er væsentligt at bemærke at flere elementer i det nuværende 

system ikke synes at være optimale. 

 Problemformulering 

Jeg ønsker at foretage en analyse af de skatteretslige retningslinjer ved fordeling af 

overdragelsesvederlaget ved overdragelse af fast ejendom med særlig fokus på landbrugsejendomme. 

Herunder vil jeg undersøge klagesystemet samt vurdere om det fungerer hensigtsmæssigt. 

 Afgrænsning  

Fokus i specialet omhandler de relevante elementer, der indgår i afskrivningsloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven, i forbindelse med opgørelsen af avance ved afståelse af fast 

ejendom. 

Det er formålet med afgrænsningen at specificerer hvilke elementer, jeg har set bort fra i specialet, da 

de ikke har en afgørende betydningen for problemstillingen eller den heraf følgende konklusion.  

Forsikrings- og erstatningssummer 

Der kan ske afståelse af en ejendom på anden måde en almindelig handel mellem køber og sælger. Det 

kan nemlig også ske ved, at ejendommen udsættes for eksempelvis brand og den heraf følgende 

udbetaling fra forsikringen skal anskues som en afståelsessum. Men i denne type ”salg” er der ikke 

tale om en handel mellem køber og sælger, som på hver deres måde bliver påvirket af salget, da der 

ikke er tale om en egentlig overdragelse. Derfor vil jeg ikke behandle afskrivninger eller avance i 

forbindelse med forsikrings- og erstatningssummer. 

Gave og arveforskud 

På samme måde anses gave og arveforskud også som en afståelse og på lignende anskuelse, er der 

ikke tale om et forhold mellem køber og sælger, som jeg finder det interessant at kigge på, og derfor er 

dette forhold heller ikke medtaget.  
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Nedrivning 

På samme måde er der ikke et forhold mellem køber og sælger i forbindelse med bygninger, der bliver 

revet ned og den heraf følgende mulighed for fradrag samt påvirknings af avancen efter EBL, hvorfor 

dette forhold ikke er behandlet.  

Forlods- og forskudsafskrivninger, samt andre driftsmidler med lang levetid 

Forlods- og forskudsafskrivninger skal også indgå i både opgørelsen af genvundne afskrivninger efter 

AL og ejendomsavanceopgørelsen efter EBL. Men da disse afskrivninger ikke afviger fra de 

almindeligt foretagne afskrivninger, vil jeg ikke komme nærmere ind på disse.  

Dette skyldes, at forlods afskrivninger vedrører afskrivninger i forbindelse med etablerings- og 

iværksætterkontomidler, mens forskudsafskrivninger vedrører afskrivninger på skibe, som ikke indgår 

i specialet.  

Herudover har jeg heller ikke behandlet andre driftsmidler med lang levetid, som skal opgøres for sig, 

da afskrivningen heraf ellers ville ske for hurtigt i forhold til den reelle værdiforringelse. 

Ejendomme i udlandet 

Jeg har endvidere udelukkende behandlet ejendomme beliggende i Danmark, da der med ejendomme 

beliggende i udlandet kan opstå andre problemstillinger, såsom hvorvidt den pågældende ejer af 

ejendommen er skattepligtig til Danmark, som jeg ikke vil gå i dybden med i specialet. Det er 

forudsat, at de behandlede beskatninger tilfalder en fuldt skattepligtig person til Danmark.  

Næring 

Ved næring er der tale om hyppige køb og efterfølgende salg og denne form for handel med 

ejendomme beskattes på almindelig vis som personlig indkomst gennem statsskatteloven i stedet for 

de mere komplicerede regler efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Der foreligger næring, når det er den skattepligtiges primære indkomsterhvervelse at købe og sælge 

ejendomme, der er således ikke tale om almindelige handler. Jeg vil derfor ikke behandle handler, der 

er foretaget som næringsvej for den skattepligtige. 

Udlejning, herunder indretning af lejede lokaler samt bygninger på lejet grund 

Når der er tale om bygninger opført på lejet grund, udlejning og indretning af lejede lokaler indgår en 

række forhold blandt andet afskrivning i forhold lejeperioden, afskrivningsprocent, evt. efterfølgende 

køb,  

Andre forhold 

Der foreligger særregler til bl.a. mælkekvoter, betalingsrettigheder og salg af kontrakter, som jeg ikke 

vil komme ind på i specialet.  
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 Metode 

Datagrundlaget for specialet bygger på sekundære data i form af nedenstående kilder.  

Specialet er udarbejdet med afsæt i gældende love og regler vedrørende overdragelse af fast ejendom. 

Der vil blive lagt hovedvægt på informationssøgning i retskilder samt andre vejledende forskrifter.  

Jeg vil også fokusere på afgørelser og domme med relevans for specialets problemstilling, da det i høj 

grad bidrager til fortolkning af lovgivningen.  

Herudover vil der blive anvendt faglitteratur på området til at skabe større forståelse og uddybning af 

de anvendte retskilder. 

Den juridiske vejledning er benyttet, og den er en god vejledning til, hvordan reglerne skal anvendes i 

praksis. Dog skal man huske på, at den juridiske vejledning er SKATs fortolkning af lovgivningen, og 

der er derfor tale om et fortolkningsbidrag, som ikke kan vægtes i lige så høj grad som retskilder, 

afgørelser og domme.  

For at tydeliggøre pointerne fra lovgivningen anvender jeg egne udarbejdede eksempler, som bidrager 

til et overskueligt overblik over de komplicerede regler. Det er på denne måde nemmere at se, hvordan 

reglerne påvirker beskatningen på forskellige måder. 

Fordelen ved dette datagrundlag, er at det er lettilgængeligt og består af høj grad af validitet, da der er 

tale om gældende lovgivning. Der kan dog være svære fortolkningsspørgsmål funderet i lovningen. 

Lovgivningen bliver derfor vurderet på baggrund af domme og afgørelser på området, som i høj grad 

bidrager til fortolkningen af regelsættene.  

 Litteraturreview 

Formålet med et litteraturreview er, at afdække hvilke undersøgelser og litteratur, der i forvejen findes 

inden for det undersøgte problemfelt, så specialet, derfor kan bidrage på en anden måde end det er 

gjort tidligere i lignende sammenhænge. 

Lovgivning: 

Den primære datakilde er de gældende love. Der er taget udgangspunkt i reglerne, der fremgår i 

afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og skatteforvaltningsloven. Men da der ikke 

indgår fortolkningsspørgsmål i lovene, er der brug for, at lovene suppleres med yderligere data.  
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Faglitteratur: 

Der er rekvireret flere brugbare fagbøger inden for området beskatning af fast ejendom.  

I særdeleshed har bogen af Helle Porsfelt ”Ejendomsbeskatning – afskrivning og afståelse i praksis” 

bidraget til forståelse af de elementer og reguleringer, der skal foretages i forbindelse opgørelsen af 

ejendomsavance. Bogen er dog trykt i 2008, hvorfor den efterhånden indeholder datakilder, der kan 

være forældet. Nyere domme og afgørelser kan bidrage som et bedre supplement til lovgivningen, da 

der kan være både lovgivning såvel som fortolkninger heraf, der er ændret siden denne bog blev trykt.  

Artikler: 

”Fordeling af overdragelsessummen ved overdragelse af fast ejendom og afskrivningsberettigede 

aktiver” - En artikel af Bent Ramskov udgivet i revisorbladet i år 2000 lavet på baggrund af 

pinsepakken 1999. Artiklen handler om den nye afskrivningslov, der her blev indført samt ændringer 

til ejendomsavancebeskatningsloven, så der netop kom et samspil mellem de to lovgivninger. 

Herudover blev reglen om, at overdragelsessummen skulle fordeles på aktiver, samt SKAT prøvelse af 

denne, indført i begge love. Artiklen opridser primært, hvad de dengang nye regler går ud på.  

”Udvalgte emner inden for beskatning ved salg af fast ejendom” – En artikel af Helle Porsfelt udgivet 

i SR-SKAT 2017.0187, der handler om periodisering ved mageskifte af projektejendomme, opgørelse 

af salgssummen ved udtræden af kommanditselskaber samt dokumentation for forbedringsudgifter. 

”Pristalsregulering af anskaffelsessum på bygning” – En artikel af Flemming L. Bach udgivet i 

Karnov Group Ugeskrift for Skat 2009.1699. Den henviser til en afgørelse, der handler om hvorvidt, 

der kan foretages pristalsregulering af forbedringsudgifter vedr. EBL § 4 A, hvilket Højesteret slog 

fast, at der udelukkede kan ske pristalsregulering efter EBL § 4 A på anskaffelsessummen.  

”Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger” – Artiklen er udgivet af Implementeringscenter for 

Ejendomsvurderinger i oktober 2016. Den handler om hvordan de nye ejendomsvurderinger skal 

foregå rent praktisk.  

Andre specialer eller afhandlinger: 

Der er ikke fundet andre opgaver, der behandler beskatning af fast ejendom med fokus på 

landbrugsejendomme eller klagesystemet. 

2.4.1.1 Konklusion på litteraturreview 

Med de anvendte søgemetoder er der fundet undersøgelser og kilder, der indikerer, at dette speciales 

problemfelt, om overdragelse af landbrugsejendomme og det heri fungerende klagesystem, ikke er et 

gennemgående emne på kandidatniveau.  
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 Opgavestruktur 

Kapitel 3 indeholder en gennemgang af de skattemæssige regler, der har betydning ved afståelse af 

fast ejendom. Kapitlet indledes med en gennemgang af reglerne efter afskrivningsloven, som har 

indvirkning på opgørelsen af de genvundne afskrivninger. Herefter føres kapitlet videre i en 

gennemgang af reglerne efter ejendomsavancebeskatningsloven, hvor de netop opgjorte genvundne 

afskrivninger har betydning. 

Kapitel 4 indeholder en specifikation af reglerne anvendt på landbrugsejendomme, da der er særlig 

interessante problemstillinger i forbindelse med afståelse af landbrugsejendomme med de forskellige 

dele sådan en ejendom typisk består af. 

Kapitel 5 omhandler forholdet mellem køber og sælger i forbindelse med en overdragelse af fast 

ejendom. Heri indgår deres respektive skattemæssige interesser.  

Kapitel 6 omhandler hvad der sker, når SKAT ikke er enige i den totale overdragelsessum og især 

fordelingen af overdragelsessummen på de aktiver, der indgår i handlen.  

Ovenstående analyse og diskussion munder ud i en afsluttende konklusion i kapitel 7 samt en 

opfølgende perspektivering i kapitel 8. 
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 Definitioner  

 Bygning  

Bygninger er ikke defineret i afskrivningsloven. I stedet er begrebet fastslået i retspraksis ved i flere 

tilfælde at vurdere, at aktiver der ikke nemt kan flyttes, fx ved at være tilsluttet kloak, el og vand, eller 

er opført på fliser eller på anden måde stillet op, så de står fast, for at være bygninger.1   

 Fast ejendom  

Begrebet fast ejendom er ikke defineret i ejendomsavancebeskatningsloven. Tidligere har definitionen 

udelukkende fremgået af udstykningsloven. Dog har man fra 1. januar 2018 også kunne finde 

definitionen af fast ejendom i Ejendomsvurderingsloven. Heri fremgår det af § 2 stk. 1., at fast 

ejendom skal forstås som samlede faste ejendomme, jf. udstykningsloven § 2, ejerlejligheder og 

bygninger på samme grund, hvis grunden er en matrikel.  

En samlet fast ejendom er defineret som enten ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som skal 

holdes forenet, jf. udstykningsloven § 2 stk. 1. Yderligere fremgår det af udstykningsloven § 2 stk. 2, 

at såfremt der er tale om en landbrugsejendom omfatter den faste ejendom endvidere de arealer, der 

skal henregnes til langbrugsejendommen. Dette uddybes i nedenstående afsnit 2.5.3.  

 Landbrugsejendom  

Landbrugsejendomme er defineret i Lov om landbrugsejendomme. Heri fremgår det af § 1 stk. 1, at 

der er tale om en landbrugsejendom, når en ejendom er noteret som en langbrugsejendom i 

Geodatastyrelsens matrikelregister.  

I § 4 stk. 1. fremgår det, at en ejendom på ejerens begæring kan noteres som en landbrugsejendom, 

hvis ejendommen er på minimum 2 ha, anvendes til jordbrugsvirksomhed som fx landbrug, skovbrug 

eller gartneri og har en bygning til beboelse.  

  

                                                      
 

1 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 30f. med henvisning til fx TfS 1984, 119 LSR og TfS 1995, 562 V 
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Kapitel 3 De skattemæssige regler ved 
afståelse af fast ejendom efter hhv. AL og EBL 

Ved overdragelse af fast ejendom vil det ofte være meget svært at overskue, hvilke skattemæssige 

konsekvenser afståelsen vil medføre. Dette skyldes, at området er meget komplekst og indeholder 

mange forskellige regelsæt afhængigt af om der er tale om næring, som beskattes efter 

statsskatteloven, om der er tale om en skattefri afståelse eller om der er tale om ejendomme, der både 

er omfattet af afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Samspillet mellem disse to 

regelsæt er også vigtigt at have en forståelse for, når man har med afståelse af erhvervsejendomme at 

gøre. Det er vigtigt at forstå, at der hverken er tale om dobbeltbeskatning eller om dobbeltfradrag, og 

netop samspillet mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven er med til at sikre 

dette ikke sker. 

Nedenfor vil jeg gennemgå reglerne i afskrivningsloven, der har indvirkning på beskatningen, når en 

ejendom afstås. Efterfølgende vil jeg ligeledes gennemgå reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, 

hvor samspillet mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven kommer til udtryk.  

 Afskrivningsloven (AL) 

Når der er tale om erhvervsejendomme, er det vigtigt at tage højde for reglerne i afskrivningsloven, da 

afskrivningerne skal opgøres ved en afståelse.  

Det foregår på den måde, at man opgør de genvundne afskrivninger, som er et resultat af 

afståelsessummen på den ene side og den nedskrevne værdi for aktivet på den anden side. Den 

nedskrevne værdi er netop et udtryk af anskaffelsessummen fratrukket de foretagne afskrivninger. 

Forholdet mellem denne beregning udløser en avance eller et tab, som beskattes i den personlige 

indkomst.  

Der foretages skattemæssige afskrivninger af erhvervsmæssigt benyttede aktiver efter 

afskrivningsloven. Erhvervsmæssigt benyttede bygninger afskrives særskilt for hver enkel bygning 

efter reglerne i kapitel 3 i afskrivningsloven. 
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 Afskrivningsret 

Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på aktiver, der er anskaffet og benyttes 

erhvervsmæssigt af den skattepligtige.2  

En erhvervsmæssig virksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves 

virksomhed med det formål at skabe et økonomisk overskud.3 

Visse bygninger er efter AL § 14 stk. 2 ikke afskrivningsberettigede. Dette gælder eksempelvis 

bygninger, der anvendes til kontor. Dog kan bygninger eller lokaler, såkaldte accessoriske bygninger, 

der tjener driften af den virksomhed, hvortil de afskrivningsberettigede bygninger anvendes, og som 

ligger i tilknytning hertil, afskrives, jf. AL § 14 stk. 3. Det fremgår ikke af loven, hvornår en bygning 

ligger i tilknytning til en anden, men det fremgår af domspraksis, at bygningerne ikke behøver at ligge 

på samme matrikel. Dette ses bl.a. af landsskatterettens afgørelse i SKM2006.762.LSR, hvor der 

kunne afskrives på en kontorbygning, som var nabo til to af de afskrivningsberettigede bygninger, og 

som tjente driften af disse bygninger samt virksomhedens andre afskrivningsberettigede bygninger 

rundt omkring i landet. Kontorbygningen blev af landsretten godkendt som værende i tilknytning med 

de nærliggende afskrivningsberettigede bygninger. Det forhold, at virksomheden var af større størrelse 

og derfor havde flere andre bygninger fysisk længere væk gjorde ikke, at kontorbygningen kunne 

nægtes afskrivningsret. Hovedårsagen var, at landsretten fandt, at kontorbygningen tjente driften af de 

afskrivningsberettigede bygninger og kontorbygningen lå i tilknytning dertil.  

Bygninger og installationer er afskrivningsberettiget fra og med det indkomstår, hvor den erhverves 

eller opføres samt benyttes erhvervsmæssigt, jf. AL § 16. Der kan ikke afskrives i det indkomstår, 

hvor bygningen eller installationen sælges, nedtages eller ikke længere anvendes erhvervsmæssigt, jf. 

AL § 20.  

Der kan ikke afskrives på grunde, hvorfor værdien af denne ikke indgår i afskrivningsgrundlaget.4 

  

                                                      
 

2 Al § 1 
3 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.C.1.1.1 om selvstændig erhvervsvirksomhed 
4 AL § 14 stk. 3 
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 Kontantomregning 

Når man køber fast ejendom indgår der ofte en gældspost til aktivet ud over en kontant 

anskaffelsessum. Denne gældspost skal kontantomregnes til kursværdien af gældsposten for 

ejendomme erhvervet fra den 1. januar 1999. Herefter tillægges kursværdien den kontante 

anskaffelsessum, som tilsammen udgør summen af anskaffelsessummen for ejendommen, jf. AL § 45 

stk. 1 sammenholdt med AL § 61.  

Sælger og køber skal skriftligt foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede 

overdragelsessum på de aktiver, der indgår i handlen. Fordelingen skal blandt andet gælde 

driftsmidler, bygninger, installationer, goodwill og andre immaterielle aktiver, grund og bolig, jf. AL § 

45 stk. 2. 

 Pristalsregulering 

I perioden 1. januar 1982 til og med indkomståret 1990 skal der for bygninger og installationer ske 

pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget, jf. AL § 56 stk. 3.  

Pristalsreguleringen foretages med de angivne procentsatser nedenfor5. Et eksempel på hvordan 

pristalsreguleringen beregnes kan ses herunder.  

 

Som det ses af ovenstående eksempel stiger afskrivningsgrundlaget som en konsekvens af 

pristalsreguleringen. Dette betyder, at de samlede afskrivninger, og dermed fradraget, er større end de 

udgifter, man reelt har haft ved erhvervelsen af ejendommen.  

                                                      
 

5 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 112 
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 Afskrivning 

Afskrivninger af bygninger foretages lineært med 4% årligt af anskaffelsessummen (AL § 17 stk. 1) 

inkl. eventuelle forbedringer eller ombygninger i samme indkomstår (AL § 18 stk. 1). Denne 

afskrivningsprocent gælder fra og med indkomståret 2008.  

Til afskrivningsgrundlaget tillægges købsomkostninger i forbindelse med erhvervelse af ejendommen, 

fx omkostninger til advokat, tinglysning mv. Købsomkostningerne fordeles forholdsmæssigt mellem 

grund og bygning. 

Afskrivningerne er ubundne, hvilket betyder, at i det omfang den skattepligtige vælger helt eller 

delvist ikke at afskrive forlænges afskrivningsperioden tilsvarende. Således afskrivningerne ikke går 

tabt. Endvidere er afskrivningerne helårsafskrivninger, hvilket betyder, at der kan afskrives i hele 

anskaffelsesåret uanset hvornår aktivet er anskaffet. Dog kan der ikke afskrives i afståelsesåret.  

3.1.4.1 Andre afskrivningsprocenter 

Hvis ejendommen er anskaffet før 2008 gælder der for tidligere år andre afskrivningssatser.  

Driftsbygninger inden for landbrug og industri afskrives med 6% til og med indkomståret 1998 indtil 

den akkumulerede afskrivningsprocent overstiger 60%, hvorefter bygningen afskrives med 2% indtil 

den er fuldt afskrevet. Til indkomstårene 1999 og 2000 er der nogle overgangsregler til de nye 

afskrivningsregler i perioden fra 2001-2007, hvor bygninger afskrives med 5% årligt.  

Hvis den akkumulerede afskrivningsprocent oversteg 60% i indkomståret 1999, kan der afskrives med 

4% i år 1999 og 2000, men hvis den akkumulerede afskrivningsprocent først oversteg 60% i år 2000, 

kan der afskrives med 5% i år 1999 og 4% i år 2000.6 Hvis den akkumulerede afskrivningsprocent 

ikke overstiger 60% i hverken år 1999 eller år 2000, kan der afskrives med 5% i begge disse 

indkomstår.  

Hvis bygningen eller installationen har kortere levetid end 25 år, kan der benyttes en højere 

afskrivningsprocentsats. I sådanne tilfælde anvendes en afskrivningsprocent, så aktivet bliver afskrevet 

med lige store beløb over dets levetid, tillagt en fast sats på 3%, jf. AL § 17 stk. 2. 

  

                                                      
 

6 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 128f 
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3.1.4.2 Eksempel 

Nedenfor er gennemgået et eksempel, hvor man kommer igennem de forskellige afskrivningsregler. 

Dette er relevant, da mange ejendomme, især landbrugsejendomme er købt på de tidspunkter, hvor de 

tidligere afskrivningsregler gjorde sig gældende.  

Så når en ejer i dag sælger en ejendom, han har købt på daværende tidspunkt er det relevant at opgøre 

de faktiske afskrivninger, som skal anvendes i opgørelsen af den skattepligtige ejendomsavance. 

 

Det ses af eksemplet, at afskrivningsrundlaget pristalsreguleres i årene 1983-1990. Det fremgår også, 

at i år 1986 overstiger de akkumulerede afskrivninger 60%, og derfor falder afskrivningsprocenten i 

årerne herefter til 2%. Da de akkumulerede afskrivninger allerede er oversteget 60% før år 1999, skal 

der ikke gøres brug af overgangsreglerne, hvorfor afskrivningssatsen falder fra 6% til 5% i år 1999 

efter afskrivningsreglerne ændredes og yderligere til 4% i år 2008 med de nuværende 

afskrivningsregler. Denne ejendom er dog fuldt ud afskrevet i år 2002.  
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3.1.4.3 Særligt om ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 

Indtil 1. januar 1999 var der i daværende afskrivningslov ikke krav om fordeling af 

overdragelsessummen på aktiver ved salg af fast ejendom. I praksis skete fordelingen på aktiverne 

derfor typisk på grundlag af fordelingen i ejendomsvurderingen på udelukkende erhvervsmæssigt 

benyttede bygninger, mens det blev opgjort efter etageareal på blandet benyttede bygninger. 7  

Før 1/1-1999 kunne ejeren ud fra det erhvervsmæssigt anvendte areal afskrive på samtlige udgifter, 

inkl. udgifter foretaget i privat bolig. Blandet benyttede installationer kunne fradrages fuldt ud.  

Efter 1/1-1999 kan der udelukkende afskrives på den erhvervsmæssige andel af bygningerne. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres efter anskaffelsesværdien. Til gengæld kan dette afskrives med 100%, 

såfremt de er anvendt udelukkende erhvervsmæssigt. På blandet benyttede installationer foretages en 

fordeling ud fra det erhvervsmæssigt anvendte areal. 

Fra 1. januar 1999 skal den skattepligtige derfor opgøre et nyt afskrivningsgrundlag, som er foretaget 

efter de nye regler. 

Det kan således forekomme, at der optil 1/1-1999 er afskrevet mere end det nye afskrivningsgrundlag 

er opgjort til. Hvis der på en afskrivningsberettiget bygning eksempelvis er afskrevet mere end det 

afskrivningsgrundlaget er gjort op til, kan der ikke foretages yderligere afskrivninger på denne 

medmindre det erhvervsmæssigt anvendte areal stiger og berettiger til yderligere afskrivninger ud over 

de allerede foretagne afskrivninger. De afskrivninger der indtil 1/1-1999 er foretaget på ombygninger 

på stuehus og privat anvendte installationer kommer til beskatning som genvundne afskrivninger, når 

ejendommen afstås.  

 Installationer 

Ifølge den juriske vejledning skal installationer forstås som aktiver, der har en fastere tilknytning til 

bygningen og tjener selve bygningen, fx opvarmning og ventilation. ”Installationer” der har med 

produktionen i bygningen at gøre opfattes som driftsmidler, fx produktionsanlæg. 

Installationer, der er anskaffet sammen med og udelukkende tjener fuldt afskrivningsberettiget 

bygning, afskrives som en del af bygningen, altså med 4% årligt fra 2008, lineært.8 

Installationer, der ikke er omfattet af § 15 stk. 1., afskrives særskilt, medmindre, der er tale om flere 

installationer, der er erhvervet til en bygning i samme indkomstår, kan disse installationer afskrives 

sammen. 

                                                      
 

7 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 104f 
8 AL § 15 stk. 1 
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Installationer der er erhvervet senere end bygningen afskrives som forbedringsudgifter.9 

Installationer, der er fysisk placeret i ikke afskrivningsberettigede bygninger, som fx kontor, afskrives 

ligeledes særskilt.10 

Afskrivningen beregnes af den totale anskaffelsessum, men ejeren kan kun fratrække den del af 

afskrivningen, som vedrører den erhvervsmæssigt benyttede andel af installationen, jf. AL § 15 stk. 3. 

Grunden til at hele summen afskrives er, fordi opgørelsen udelukkende omfatter den reelle værdi af 

installationen med de totale årlige nedskrivninger. Dette skal bruges i det tilfælde, hvor den 

erhvervsmæssige andel ændres, og der herved skal opgøres en ny forholdsmæssig fordeling på det 

resterende totale afskrivningsgrundlag. 

Ved beregningen af genvundne afskrivninger på installationer skal man inkludere de samlede 

afskrivninger, dette gælder også de ej-fradragsberettigede afskrivninger. Den nedskrevne værdi er 

således forskellen mellem anskaffelsessummen og de totale afskrivninger. Herefter fratrækkes 

salgssummen, hvorefter man har de genvundne afskrivninger.  

3.1.5.1 Delvis erhvervsmæssig benyttelse 

Der kan ikke afskrives på installationer som fysisk er placeret i beboelsesejendomme med en eller to 

selvstændige lejligheder (én- eller tofamilieshuse), jf. AL § 15 stk. 3. Dette gælder uanset om 

installationen tjener det erhvervsmæssige formål, således at afskrivningsretten på installationer er 

bestemt af deres fysiske placering i det tilfælde, hvor ejendommen inkluderer beboelse. Hvis 

installationen derimod er placeret i driftsbygningen, men også anvendes privat, foretages fuld 

afskrivning med fradrag for den erhvervsmæssigt anvendte andel bestemt ud fra areal.   

Såfremt installationer både benyttes erhvervsmæssigt og privat afskrives disse installationer særskilt.  

3.1.5.2 Andre afskrivningsprocenter 

Installationer, der er erhvervet tidligere end 2008, gælder der for årerne før 2008 andre 

afskrivningssatser. Fra indkomståret 1999 til og med 2007 afskrives installationer med 5%. For årerne 

til og med 1998 afskrives installationer med 8% indtil den akkumulerede afskrivningsprocent 

overstiger 80%, herefter er den årlige afskrivning 4% indtil installationen er fuldt afskrevet.11  

  

                                                      
 

9 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.C.2.4.4.2 om installationer i bygninger 
10 AL § 15 stk. 2 
11 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 128f 
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 Udgifter til straksfradrag kontra afskrivning 

3.1.6.1 Udgiftstyper 

Udgifter i forbindelse med udbedring af skader på et driftsmiddel anses som reparationsudgifter, 

såfremt udbedringen bringer driftsmidlet tilbage i samme stand som umiddelbart før skaden indtraf.12 

Udgifter til vedligehold er udgifter, der bringer aktivet i samme stand som det var ved erhvervelsen af 

aktivet, mens udgifter der bringer aktivet i bedre stand end på erhvervelsestidspunktet er kategoriseret 

som udgifter til ombygning eller forbedring.  

3.1.6.2 Straksfradrag 

Udgifter til vedligeholdelse kan fratrækkes i det år, de er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten.13 Reparationsudgifter kan ligeledes fratrækkes i det indkomstår, hvor reparationen er 

foretaget.14  

Udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede bygninger eller installationer kan 

fradrages straks, såfremt udgiften ikke overstiger 5% af afskrivningsgrundlaget for året før, for den 

bygning udgiften vedrører, jf. AL § 18 stk. 2. Dette gælder også selvom ombygningen eller 

forbedringen endnu ikke anvendes erhvervsmæssigt, jf. Al § 18 stk. 3. Dog skal selve bygningen være 

afskrivningsberettiget i det pågældende år. Straksafskrivning kan derfor ikke foretages i afståelsesåret. 

Endvidere kan straksafskrivning ikke foretages i anskaffelsesåret15, da der i dette tilfælde ikke er noget 

beregningsgrundlag fra året før.   

Hvis der i år med ombygnings- eller forbedringsudgifter også indgår vedligeholdelsesudgifter, vil 

disse fratrækkes forlods i 5%-beløbet inden ombygnings- eller forbedringsudgifterne fratrækkes, 

således at vedligeholdelsesudgiften ”tager” af straksfradragsbeløbet.16  

                                                      
 

12 Al § 7, stk. 3 
13 SL § 6 litra a 
14 AL § 7 stk. 1 
15 AL § 18 stk. 3, 2. pkt. 
16 AL § 18 stk. 2 
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Udgifter ud over de 5% afskrives efter nedenstående regler.  

3.1.6.3 Afskrivning 

Udgifter, der er straksfradraget, anses ikke som afskrivninger og medregnes derfor ikke i 

anskaffelsessummen, jf. AL § 18 stk. 4.  

Forbedringsudgifter ud over straksfradraget tillægges saldoværdien til driftsmidler og afskrives med 

25%, såfremt det vedrører aktiver, der er benyttet udelukkende erhvervsmæssigt.17  

Når der er tale om blandet benyttede driftsmidler afskrives disse særskilt. 

Tilbygninger behandles kun som ombygnings- eller forbedringsudgifter, såfremt tilbygningen udgør 

en naturlig del af den eksisterende bygning.18 Dette er efter praksis typisk kendetegnet ved, at 

tilbygningen udadtil har samme design som den eksisterende bygning, at bygningerne anvender flere 

fælleslokaler, samt at bygningerne generelt indgår som en helhed. 

Såfremt udgiften ikke anses som en ombygnings- eller forbedringsudgift udgør tilbygningen en 

selvstændig bygning og afskrives særskilt med 4% årligt. 

 Genvundne afskrivninger og tabsfradrag 

Opgørelsen af de genvundne afskrivninger har til formål at opgøre, hvorvidt afskrivningen, som den 

skattepligtige løbende har fået fradrag for, stemmer overens med afståelsessummen, og altså den reelle 

handelsværdi, som den nedskrevne værdi er et udtryk for.  

Opgørelsen omfatter derfor udelukkende de afskrivningsberettigede dele af ejendommen.  

Genvundne afskrivninger er de afskrivninger, der er foretaget ud over aktivets reelle værdinedgang. 

Disse skal beskattes efter afskrivningsloven, da det betyder at der reelt er afskrevet for meget. Såfremt 

                                                      
 

17 AL § 5 stk. 2 og stk. 3 
18 AL § 18 stk. 2 
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der er afskrevet for lidt i forhold til aktivets reelle værdinedgang, er der tale om et tab. Dette tab er 

fradragsberettiget i den personlige indkomst.  

Når ejeren sælger ejendommen skal genvundne afskrivninger eller tab medregnes i den skattepligtige 

indkomst i det år salget er foretaget19 og indgår 100% i den personlige indkomst. Fortjeneste eller tab 

opgøres som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi.20 Den nedskrevne værdi 

opgøres som forskellen mellem den afskrivningsberettigede anskaffelsessum kontantomregnet og de 

foretagne afskrivninger i perioden. Anskaffelsessummen består af den oprindelige købesum, 

handelsomkostninger i forbindelse med anskaffelsen samt de forbedringer, der eventuelt måtte være 

foretaget i perioden. Såfremt salgssummen er højere end den nedskrevne værdi er der tale om en 

skattepligtig fortjeneste, hvorimod der opstår et fradragsberettiget tab, såfremt salgssummen er lavere 

end den nedskrevne værdi. Fortjenesten udgør de genvundne afskrivninger, som dog højest kan udgøre 

de faktisk foretagne afskrivninger.21 Dette betyder, at der kan opstå en fortjeneste ud over de faktiske 

afskrivninger som ikke beskattes efter AL. Den høje salgssum, som har medført de genvundne 

afskrivninger, vil dog sandsynligvis betyde, at der efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) 

opgøres en avance, som bliver beskattet efter denne lov. 

Forskellen mellem de faktisk foretagne afskrivninger og de genvundne afskrivninger, benævnes de 

ikke-genvundne afskrivninger.  

Opgørelsen foretages for hver bygning særskilt. Installationer, der udelukkende tjener bygningen, 

opgøres sammen med bygningen. Ellers foretages opgørelsen på installationer også særskilt.22  

Salgsomkostninger i forbindelse med overdragelsen fratrækkes afståelsessummen. 

Hvis ejeren inden erhvervelsen af bygningen har lejet lokalerne, og har afskrevet efter reglerne i § 39 

(20%) medregnes de foretagne afskrivninger i lejeperioden til anskaffelsessummen i opgørelsen af 

genvundne afskrivninger.23 

Hvis ejendommen sælges til et selskab, som sælgeren har bestemmende indflydelse i, kan tabet ikke 

fradrages. Sælger har bestemmende indflydelse, hvis denne ejer mere end 50% af aktiekapitalen, mere 

end 50% af stemmerne eller mere end 50% af ejerandelen.24  

                                                      
 

19 AL § 21 stk. 1 
20 AL § 21 stk. 2 og stk. 3 
21 AL § 21 stk. 2 
22 AL § 15 samt § 21 
23 AL § 21 stk. 6 
24 AL § 21 stk. 5 
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3.1.7.1 Eksempler 

Nedenfor er vist 3 eksempler på opgørelsen af genvundne afskrivninger på en bygning anskaffet i år 

1996 og afstået i år 2011. 

 

 

Afskrivningerne foretages lineært med en afskrivningsprocent på 6% fra 1996-1998, som i år 1999 

falder til 5% og igen i år 2008 til 4% inden bygningen afstås i 2011, hvor der er afskrevet 75%. Der 

afskrives ikke i afståelsesåret. 

 

 

I eksempel 5 sælges bygningen til 3.500.000 kr., heraf med salgsomkostninger for 150.000 kr. 

Fortjenesten bliver derved 2.100.000 kr., som alle bliver beskattet som genvundne. Herudover vil de 
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resterende ikke genvundne afskrivninger nedsætte anskaffelsessummen i ejendomsavanceopgørelsen 

efter EBL. 

 

I eksempel 6 er bygningens salgssum steget til 7.000.000 kr., hvorefter fortjenesten udgør 5.600.000 

kr. Heraf begrænses de genvundne afskrivninger til de faktiske afskrivninger, som beskattes efter AL. 

Dette betyder, at en del af de genvundne afskrivninger ikke kommer til beskatning.  

 

 

I eksempel 7 er salgssummen for bygningen faldet til 750.000 kr., hvorefter der beregnes et tab på 

650.000 kr. Dette tab er der fradrag for i den personlige indkomst, og herudover skal tabet fratrækkes i 

anskaffelsessummen i opgørelsen af ejendomsavancen efter EBL. Endvidere er samtlige foretagne 

afskrivninger ikke genvundne som ligeledes skal fratrækkes anskaffelsessummen i opgørelsen af 

ejendomsavancen efter EBL. 
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Som det ses af eksemplerne er der afhængigt af afståelsessummen forskel på resultatet af genvundne 

afskrivninger/ikke genvundne afskrivninger, begrænsning til faktisk foretagne afskrivninger samt tab, 

som har indflydelse på ejendomsavanceopgørelsen efter EBL. 

3.1.7.2 Eksempel med pristalsregulering 

Hvis der er foretaget pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget, skal både anskaffelsessummen samt 

de foretagne afskrivninger indgå i beregningen efter AL af genvundne afskrivninger med de 

pristalsregulerede værdier.25 

Så hvis man kigger i eksemplet fra tal-eksempel 2 på side 20 kan man se, at de akkumulerede 

afskrivninger efter afskrivningsprocenten summer op til totalen på 14.903.193 kr., mens de faktiske 

afskrivninger der er fratrukket i indkomstopgørelsen summer op til 12.313.129 kr. I opgørelsen af 

genvundne afskrivninger ved et salg efter år 2002 på 13.500.000 kr. skal man således beregne de 

genvundne afskrivninger således:  

 

I dette eksempel kan man således se, at de genvundne afskrivninger, der kommer til beskatning efter 

AL er større end de reelle afskrivninger, der er fratrukket i indkomstopgørelsen på de 12.313.129 kr. 

Til gengæld har den skattepligtige kunnet afskrive på et højere afskrivningsgrundlag end den reelle 

anskaffelsessum, som den skattepligtige har haft udgifter for. I ejendomsavanceopgørelsen skal man 

nedsætte anskaffelsessummen med de ikke genvundne faktiske afskrivninger, heri skal man tage højde 

for ikke genvundne afskrivninger, der er pristalsreguleret, mere herom følger under afsnittet om 

ejendomsavance afsnit 3.2.3 om reguleringer.  

                                                      
 

25 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 197 
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 Blandet benyttelse 

Der er to former for blandet benyttelse. Det ene forhold drejer sig om hvilken aktivitet der foregår, 

hhv. afskrivningsberettiget aktivitet og ikke afskrivningsberettiget aktivitet. Mens det andet forhold 

drejer sig om de forskellige dele af en ejendom som eksempelvis jord, bygning, driftsmidler og 

beboelse.  

3.1.8.1 Blandet aktivitet 

Blandet benyttede bygninger behandles efter AL § 19. Der skal foretages en forholdsmæssig fordeling 

mellem det areal, der berettiger til afskrivning og det areal, som ikke kan afskrives, jf. AL § 19 stk. 1. 

Hvis arealet af den afskrivningsberettigede del af bygningen, inkl. evt. accessoriske bygninger, udgør 

under 25% af det samlede areal, kan der kun afskrives såfremt arealet er minimum 300 kvadratmeter, 

jf. AL § 19 stk. 4. Det vil sige, at der udelukkende afskrives på den erhvervsmæssige andel, når der er 

tale om bygninger. Mens der for installationer og driftsmidler afskrives på hele anskaffelsessummen, 

men hvor kun den erhvervsmæssigt benyttede andel kan fratrækkes.   

På blandet benyttede bygninger skal man ved salg opgøre genvundne afskrivninger ved at fordele 

anskaffelsessummen på bygningen mellem den afskrivningsberettigede aktivitet og den ikke 

afskrivningsberettigede aktivitet. Såfremt fordelingen mellem aktiviteterne har varieret i ejerperioden 

skal man beregne den gennemsnitlige andel af afskrivningsberettiget aktivitet på bygningen. Den 

samme fordeling skal også anvendes mellem afskrivningsberettiget aktivitet og ikke 

afskrivningsberettiget aktivitet på overdragelsessummen. Og her spiller kun sælgers forhold til 

bygningen en rolle, da dette har betydning for sælgers skattepligtige indkomst. Så det har ingen 

betydning, at køber ikke nødvendigvis foretager samme fordeling mellem afskrivningsberettiget 

aktivitet og ikke afskrivningsberettiget aktivitet.26  

Hvis det gennemsnitlige afskrivningsberettigede afskrivningsgrundlag er lavere end de faktisk 

foretagne afskrivninger, kan afskrivningsgrundlaget sættes til det samme beløb som de faktisk 

foretagne afskrivninger, så den nedskrevne værdi giver 0 kr. i stedet for et negativt beløb.27  

                                                      
 

26 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 200f 
27 Al § 21 stk. 2 
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3.1.8.2 Forskellige dele på ejendommen 

Fordelingen mellem køber og sælger er vigtig, når det drejer sig om de forskellige dele på 

ejendommen. Her skal overdragelsessummen fordeles mellem de aktiver, der indgår i handlen, som fx 

jord, bygninger, installationer, driftsmidler og beboelse.  

Grunden til at dette skal gøres er, at den skattemæssige behandling er forskellig afhængigt af hvilken 

del af ejendommen, der er tale om. Fortjeneste på salg af beboelsesejendommen og jord er skattefri 

under afskrivningsloven, mens fortjeneste på salg af bygninger, installationer og driftsmidler er 

skattepligtigt. 

Blandet benyttede driftsmidler afskrives særskilt, og det er derfor ikke muligt at udligne en evt. 

negativ saldo ved anskaffelse af nyt driftsmiddel. Der foretages afskrivning på hele 

anskaffelsessummen. Herefter splittes summen op mellem erhvervsmæssig benyttelse og privat 

benyttelse. Når den samlede sum er fuldt ud afskrevet, kan der ikke foretages yderligere afskrivninger. 

Det gælder uanset om den erhvervsmæssige andel ikke er afskrevet fuldt ud.28 

3.1.8.2.1 Eksempel 

1) Der kunne eksempelvis være tale om en person, der har en butik i stueetagen, mens ejeren selv 

bor på 1. sal. I dette tilfælde kan der udelukkende afskrives på butiksdelen. Hvis butiksdelen 

areal er under 25 procent af det samlede areal af ejendommen kan der kun afskrives på 

butikken, hvis denne i sig selv er større en 300 kvadratmeter.29 

2) Et andet eksempel kunne være en landbrugsejendom. En landbrugsejendom udgør ofte et stort 

grundareal med omkringliggende marker. Herudover vil ejendommen typisk indeholde 

driftsbygninger, forskellige landbrugsmaskiner samt en beboelsesejendom. Herudover kan 

ejendommen indeholde er kontor til brug for det erhvervsmæssige arbejde.  

 Driftsbygningerne evt. med tilhørende installationer kan afskrives med 4% årligt.  

 Maskinerne afskrives som driftsmidler på saldoen til driftsmidler med 25% årligt.  

 Kontoret er ikke afskrivningsberettiget, jf. AL § 14 stk. 2 nr. 1, men indgår som en del 

af det erhvervsmæssige areal. Installationer placeret i kontoret er til gengæld 

afskrivningsberettiget, og afskrives for sig med 25%.  

 Stuehuset, som det typisk kaldes, kan ikke afskrives, da det ikke anvendes til erhverv. 

Hvis der i stuehuset er placeret installationer som delvist anvendes til erhverv, kan 

disse ikke afskrives, da de fysisk er placeret i en beboelsesejendom. 

                                                      
 

28 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 82 
29 AL § 19 stk. 4 
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 Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) 

Ejendomsavancebeskatningsloven finder anvendelse ved afståelse af fast ejendom, dog anvendes 

loven ikke for afståelse af fast ejendom, der er erhvervet som den skattepligtiges næringsvej.30 Der er 

tale om næring, når den skattepligtige foretager køb og salg flere gange som led i sin 

indkomsterhvervelse.  

Formålet med beskatning efter EBL er at beskatte den eventuelle værdistigning eller værditab, som 

realiseres i ejendommen ved afståelse.  

Når sælger og køber har indgået en bindende aftale om overdragelsen, er der sket et salg, og 

beskatningen opgøres i dette indkomstår. Dette gør sig også gældende selvom, den fysiske overtagelse 

eventuelt først finder sted i efterfølgende indkomstår. Der er tale om en bindende aftale, når parterne 

mundtligt eller skriftligt rettidigt har accepteret modpartens tilbud.31 Bevisbyrden er dog langt større i 

en skriftligt indgået aftale, og derfor er det ofte datoen for den underskrevne købsaftale, der ligges til 

grund, i tilfælde hvor der er tvivl om overdragelsesdatoen.  

Avanceopgørelsen efter EBL skal omfatte hele ejendommen, inkl. grunden, som ikke er 

afskrivningsberettiget og derved ikke medtaget i opgørelsen af genvundne afskrivninger efter AL. Dog 

skal en beboelsesejendom, herunder stuehus på en landbrugsejendom, ikke medtages i opgørelsen, da 

denne er skattefri under visse betingelser. Mere herom følger i afsnit 4.1 om stuehus.  

 Kontantomregning 

Anskaffelsessummen såvel som overdragelsessummen skal kontantomregnes. Omregningen foretages 

ved kursværdien på ejendommens gældposter på henholdsvis anskaffelsestidspunktet og 

afståelsestidspunktet og tillægges herefter den kontante del af summen.32  

Som i afskrivningsloven fremgår det også af ejendomsavancebeskatningsloven, at den 

kontantomregnede overdragelsessum skal fordeles. Af ejendomsavancebeskatningsloven er 

fordelingen udspecificeret til at gælde grund, bygninger og ejerbolig herunder stuehus.33  

Der er altså ikke nær så mange aktiver nævnt, som i afskrivningsloven, men det må antages, at 

summen af de aktiver, der er nævnt i begge love, er det køber og sælger skal forholde sig til.  

                                                      
 

30 EBL § 1 stk. 2 
31 Aftaleloven 
32 EBL § 4 stk. 2 og stk. 4 
33 EBL § 4 stk. 5 
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 Særligt om ejendomme anskaffet før 19. maj 1993 

Ved kontantomregning af kursværdien på overdragne gældsposter, skal eventuelle inkonverterbare lån 

under kurs 100 omregnes til kurs 100, hvis lånet er stiftet eller overtaget til kurs 100 eller derunder.34 

Når ejendommen er erhvervet før 19. maj 1993, foreligger der forskellige muligheder til opgørelsen af 

anskaffelsessummen.35  

Anskaffelsessummen skal udgøre én af følgende indgangsværdier:  

1) Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 tillagt 10% 

a. Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt efter 1. januar 1993 tillægges. 

2) Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 tillagt 10% og tillagt halvdelen af forskellen mellem 

ejendomsværdien 1. januar 1996 og ejendomsværdien 1. januar 1993 inkl. 10% 

a. Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt efter 1. januar 1993 tillægges. 

3) Ejendomsværdien pr. 19. maj 1993 

a. Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt efter 19. maj 1993 tillægges.   

4) Den faktiske anskaffelsessum kontantomregnet, pristalsreguleret efter EBL § 4 A 

a. Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt før 1. januar 1993 tillægges. 

b. Værdien opgjort efter den faktiske anskaffelsessum kan kun benyttes, såfremt denne 

værdi, inkl. pristalsregulering og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, har den 

højeste af ovenstående fire værdier, nr. 1-4. 

 

  

                                                      
 

34 EBL § 4 stk. 4 2. pkt. 
35 EBL § 4 stk. 3 og EBL § 5 stk. 2 
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Pristalsreguleringen af anskaffelsessummen er bestemt af EBL § 4 A, og foretages på 

anskaffelsessummen på ejendomme indtil 1993 med nedenstående procentsatser: 

 

Sælger er interesseret i at benytte den højest mulige anskaffelsessum, således at beskatningen bliver så 

lille som mulig. Det vil ofte være mulighed B i ovenstående opsætning, der opgøres til den højeste 

værdi, da denne værdi både indeholder værdien for ejendommen pr. 1. januar 1993 tillagt 10% samt 

tillagt halvdelen af værdien mellem 1. januar 1993 og 1. januar 1996, under forudsætning af at 

ejendommen er steget i værdi fra 1993 til 1996. 

Indgangsværdien skal ikke omfatte ejerboligen med tilhørende grund.36  

Hvis den faktiske anskaffelsessum anvendes, skal der i ejendomsavanceopgørelsen ske nedsættelse 

med samtlige ikke genvundne afskrivninger. Er det derimod én af indgangsværdierne der anvendes, er 

det kun de ikke genvundne afskrivninger, der kan henføres til indkomståret 1993 eller senere, der skal 

medtages i ejendomsavanceopgørelsen.37  

                                                      
 

36 EBL § 9 stk. 1 
37 EBL § 5 stk. 8  
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Fordelingen af de ikke genvundne afskrivninger, før og efter 1993, kan foretages efter 3 metoder, 

teoretisk. Man kan enten fordele de ikke genvundne afskrivninger på de tidligst foretagne 

afskrivninger, på de senest foretagne afskrivninger eller ved en gennemsnitsberegning.38  

Nedenfor er gennemgået et eksempel ved de 3 beregningsmetoder.39 

Opgørelse ved afståelse    

Afskrivninger i alt  1.500.000 

Heraf genvundne afskrivninger  1.000.000 

Ikke genvundne afskrivninger  500.000 

Tal-eksempel 10 

 

I ejendomsavanceopgørelsen er det skattemæssigt mest fordelagtigt at have så få ikke genvundne 

afskrivninger med som muligt, som nedskriver anskaffelsessummen, således at anskaffelsessummen er 

så høj som mulig og derved en mulig fortjeneste så lille som mulig. Derfor vil det være mest 

fordelagtigt, at opgøre de ikke genvundne afskrivninger på de tidligst foretagne afskrivninger før 

1993, når der er anvendt en indgangsværdi til anskaffelsessummen.  

Det ville dog være en stor skattemæssig fordel, hvis man kunne foretage denne fordeling uden at tage 

hensyn til de faktisk foretagne afskrivninger før og efter 1993. Derfor skal fordelingen i praksis 

foretages efter de samme teoretiske principper, men hvor fordelingen tager hensyn hvornår de faktisk 

foretagne afskrivninger er fradraget. Hvis eksempelvis 70% af de foretagne afskrivninger er afholdt 

før 1993, skal ligeledes 70% af de ikke genvundne afskrivninger indgå i ejendomsavanceopgørelsen 

efter EBL.40 

  

                                                      
 

38 Aagesen, Ole m.fl.: Skattevejledning – Eksempler og oversigter, s. 225 
39 Eksemplet er taget fra Aagesen, Ole m.fl.: Skattevejledning – Eksempler og oversigter, s. 225 
40 EBL § 5 stk. 8 



 
Side 35 af 74 

 

 Reguleringer 

Købsomkostninger lægges til anskaffelsessummen. I opgørelsen af genvundne afskrivninger er 

købsomkostningerne allerede tillagt anskaffelsessummen, og det er således samme 

beregningsgrundlag i opgørelsen af genvundne afskrivninger efter AL som i avanceopgørelsen efter 

EBL.  

Herudover ydes et fast tillæg på 10.000 kr. på anskaffelsessummen fra og med 1993. Tillægget ydes i 

anskaffelsesåret men ikke i afståelsesåret. Såfremt disse år er sammenfaldende ydes tillægget dog i 

dette år.41  

Dette tillæg har til formål at samle alle små forbedringer, der måtte forekomme på ejendommen i årets 

løb, som der ikke enkeltvis skal reguleres for. Der skal ikke ydes dokumentation for disse afholdte små 

forbedringer. Tillægget ydes pr. år uanset om der forekommer små forbedringer eller ej i det 

pågældende år. 

Afholdte udgifter til vedligeholdelse og forbedringer ud over 10.000 kr. pr. kalenderår kan tillægges 

anskaffelsessummen.42 Det er klart, at det kun er udgifter, der overstiger 10.000 kr., der kan tillægges 

anskaffelsessummen, da udgifterne herunder allerede på forhånd er medregnet i form af det faste 

tillæg.  

I afståelsesåret nedsættes anskaffelsessummen med ikke genvundne afskrivninger og tab opgjort efter 

AL.43 De genvundne afskrivninger er allerede beskattet efter AL, og skal derfor ikke medtages igen i 

avanceopgørelsen efter EBL.  

Hvis der efter afskrivningsloven er foretaget pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget i årene 1982-

1990, skal nedsættelsen af anskaffelsessummen alene ske med de faktisk fratrukne afskrivninger, og 

man skal derfor tilbageføre pristalsreguleringen af afskrivningerne i opgørelsen efter EBL.44  

I eksemplet fra tal-eksempel 8, side 28, vil de ikke genvundne pristalsregulerede afskrivninger udgøre 

1.553.193 kr., dvs. 10,43% af de totale pristalsregulerede afskrivninger. Så de faktiske genvundne 

afskrivninger ville reelt kun udgøre 10,43% af 12.313.129 kr., dvs. 1.284.259 kr. Derved bliver 

anskaffelsessummen efter EBL nedsat med et mindre beløb, end hvis denne regulering ikke skulle 

foretages. 

                                                      
 

41 EBL § 5 stk. 1 
42 EBL § 5 stk. 2 
43 EBL § 5 stk. 4 
44 SKM2004.433.LSR 
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 Genanbringelse 

Hvis man samtidig med afståelse af fast ejendom anskaffer ny ejendom eller foretager ombygning 

eller tilbygning på en ejendom kan man udskyde beskatningen ved at modregne fortjenesten i 

anskaffelsessummen på den nye ejendom, tilbygning eller ombygning.  

Reglerne om genanbringelse gør det lettere for den skattepligtige at erhverve ny ejendom, da det kan 

være tungt likviditetsmæssigt for den skattepligtige, hvis denne både skal skaffe likvider til ny 

eventuelt dyrere ejendom og samtidig bliver beskattet af den afståede ejendom. Derfor kan reglerne 

om genanbringelse anvendes ved, at man udskyder beskatningen på den afståede ejendom til man 

engang senere afstår den nye ejendom og herfra står med disse likvider i hånden, forudsagt at der ikke 

sker genanbringelse i endnu en ny ejendom samtidig. 

I genanbringelse af fortjenesten i en ny fast ejendom skal det udelukkende være den del af den 

erhvervede nye ejendom, der er anvendt erhvervsmæssigt, der skal ske genanbringelse i. Mens det 

tilsvarende udelukkende skal ske genanbringelse fra den del af den afståede ejendom, der er anvendt 

erhvervsmæssigt. Fortjenesten skal opgøres uden bundfradraget på 293.900 kr.45, som er omtalt i 

kapitel 3 nedenfor om landbrugsejendomme, og kan ikke ske med tabsfradrag. 46 

Da man ved genanbringelse således mister retten til bundfradrag på denne afståelse, kan det være mere 

fordelagtigt ikke at udskyde beskatningen, men i stedet gøre brug af bundfradraget og lade sig beskatte 

af fortjenesten med det samme. Det må komme an på en konkret vurdering, hvad der bedst kan betale 

sig for den skattepligtige. Det vil bl.a. komme an på, hvor stor en beskatning man kan udskyde, hvor 

mange likvider man har til rådighed og hvor mange år man regner med at eje den ejendom 

genanbringelsen eventuelt finder sted i. 

Såfremt fortjenesten af den afståede ejendom er større end anskaffelsessummen for den nye 

erhvervede ejendom, kan der kun ske genanbringelse i beløbet svarende til størrelsen på 

anskaffelsessummen for den nye ejendom. Det betyder, at den resterende fortjeneste kommer til 

beskatning.  

                                                      
 

45 EBL § 6 A stk. 1 
46 Dam, Henrik m.fl.: Grundlæggende Skatteret 2018, s. 309 
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Nedsættelse af anskaffelsessummen er betinget af, at den nye ejendom er erhvervet i året før, samme 

år eller året efter afståelsen.47 Herudover skal den skattepligtige indsende rettidig selvangivelse, hvor 

man tilkendegiver at reglerne om genanbringelse ønskes anvendt.48  

Reglerne om genanbringelse finder tilsvarende anvendelse, hvis den skattepligtige foretager 

ombygning, tilbygning eller nybygning på en ejendom, som er omfattet af reglerne om 

genanbringelse.49 

Reglerne om genanbringelse finder også anvendelse, hvis den ene ægtefælle afstår fast ejendom, mens 

den anden ægtefælle erhverver fast ejendom, såfremt de er samlevende i de pågældende år.50 De kan 

således genanbringe fortjeneste hos hinanden. 

 Fortjeneste eller tab 

Ved afståelse af fast ejendom opgøres fortjenesten som forskellen mellem den kontantomregnede 

afståelsessum og den kontantomregnede anskaffelsessum.51  

Tab på ejendomme er kildeartsbegrænset, hvilket betyder at tab kun kan modregnes i fortjenester på 

andre ejendomme. Tab kan fremføres til senere år, såfremt der ikke er fortjenester i samme år, men 

man har ikke en skattemæssig fordel af tabsfradraget førend, der er en fortjeneste af modregne det i. 

Tab kan modregnes i ægtefællens eventuelle ejendomsavance det pågældende indkomstår eller det 

efterfølgende år, såfremt de er samlevende ved indkomstårets udgang.52 

Fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven beskattes som kapitalindkomst efter PSL § 4, stk. 

1., nr. 14.  

Beskatningen efter EBL er derfor lavere end beskatningen efter AL, da kapitalindkomst beskattes med 

en lavere procentsats end det er tilfældet for personlig indkomst. 

Hvis den skattepligtige anvender virksomhedsordningen, indgår fortjenesten i virksomhedens 

overskud.  

Fortjeneste for selskaber beskattes som skattepligtig selskabsindkomst, som i 2018 udgør 22%. 

                                                      
 

47 EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1 
48 EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2 
49 EBL § 6 C 
50 EBL § 6 A, stk. 3 
51 EBL § 4 stk. 1 
52 EBL § 6 stk. 5 
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 Eksempel efter EBL 

Nedenfor er gennemgået et beregningseksempel efter EBL. Der tages udgangspunkt i bygningen fra 

tal-eksempel 4, side 26, som er anskaffet i 1996 og afstået i 2011. 

Der er taget udgangspunkt i en almindelig erhvervsejendom med driftsbygning og grund for at gøre 

eksemplet enkelt og overskueligt.  

 

Bygningen er i 2011 nedskrevet til 1.250.000 kr.  
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Nedenfor er fordelt købsomkostninger og salgsomkostninger mellem grund og bygning.  

 

Grundværdien er steget, mens værdien på bygningen er faldet som følge af slitage. Der er endvidere 

ikke foretaget forbedringer på bygningen. Bygningens værdi er derfor et udtryk for værdinedgangen 

som følge af slitage, den genelle prisudvikling og den generelle efterspørgsel i det specifikke område.  

De genvundne afskrivninger indeholder udelukkende bygningens afståelsessum samt anskaffelsessum. 

Og forskellen herimellem giver i dette eksempel en fortjeneste på 2,8 mio., der skal beskattes som 

personlig indkomst. Herudover opnås ikke genvundne afskrivninger, som er et udtryk for, at 

bygningen er nedskrevet for meget i forhold til værdien på afståelsestidspunktet. Dette bliver der taget 

højde for i opgørelsen af ejendomsavance efter EBL nedenfor. 
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Ejendomsavanceopgørelsen indeholder hele ejendommens afståelsessum samt anskaffelsessum. 

Herudover er der reguleret for det faste tillæg samt de ikke genvundne afskrivninger, som er beregnet 

ovenfor.  

 

Opgørelsen viser en avance på 61.349 kr., som kommer til beskatning som kapitalindkomst efter PSL 

§ 4, stk. 1., nr. 14. 

Havde eksemplet indeholdt stuehus, skulle købs- og salgsomkostningerne selvfølgelig også havde 

været fordelt på stuehuset. Og herudover skulle stuehuset være udeladt af opgørelsen af de genvundne 

afskrivninger, da stuehuset ikke er afskrivningsberettiget. Endvidere skulle stuehuset være udeladt af 

avanceopgørelsen, da stuehuset er skattefrit efter EBL § 9 vedr. landbrugsejendomme.  

Der skulle herudover være foretaget indeksering efter EBL § 5 A medmindre, det ville have større 

værdi at anvende bundfradraget på 293.900 kr., der kan fratrækkes fortjenesten vedrørende 

landbrugsejendomme under visse betingelser efter EBL § 6 stk. 2, nærmere herom uddybes i kapitel 4. 
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 Delkonklusion 

Opgørelsen af de genvundne afskrivninger i afskrivningsloven er et udtryk for, hvorvidt de foretagne 

afskrivninger har været reelle og stemmer overens med afståelsessummen og dermed den faktiske 

handelsværdi. De foretagne afskrivninger er fratrukket den personlige indkomst, og derfor giver det 

god mening, at de eventuelle genvundne afskrivninger beskattes som personlig indkomst. På den måde 

går regnestykket op i forhold til den reelle handelsværdi.  

De ikke genvundne afskrivninger er et udtryk for de afskrivninger, der lige præcis svarer til 

værdinedgangen på bygningen og handelsværdien. Og de er således et korrekt billede af den 

skattepligtiges fradrag. For at den skattepligtige ikke skal opnå dette fradrag to gange, tager man i 

opgørelsen af ejendomsavance efter EBL højde for det opnåede reelle fradrag, så denne værdi 

fratrækkes anskaffelsessummen. Man kan sige, at den skattepligtige kun har haft udgifter for 

anskaffelsessummen fratrukket de ikke genvundne afskrivninger, og derfor er det også forskellen 

mellem denne værdi og afståelsessummen, som er den reelle fortjeneste eller tab. Fortjenesten 

beskattes som kapitalindkomst, da der er tale om værdistigning på ejendom.  

Overdragelsessummens fordeling mellem bygning, grund, driftsmidler og stuehus spiller også en stor 

rolle, da fordelingen har betydning for, hvor meget der kommer til beskatning som genvundne 

afskrivninger og hvor meget der beskattes som ejendomsavance.  

Hvis driftsbygningernes afståelsessum sættes lavere samtidig med at grundens værdi stiger, vil de 

genvundne afskrivninger falde. Samtidig vil de ikke genvundne afskrivninger være højere, som 

udløser en større beskatning efter EBL. Dette vil samlet set udløse en lavere beskatning, da den 

personlige indkomst er faldet og dermed den ”dyreste” skat, mens der er kommet et større beløb til 

beskatning i kapitalindkomst, som er en billigere beskatning. Dette er kun set ud fra sælgers synspunkt 

og dennes beskatning af salget.  
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Kapitel 4 Landbrugsejendom - hvordan 
behandles de forskellige dele ved salg 

Dette kapitel indeholder en specifikation af reglerne anvendt på landbrugsejendomme, da der er særlig 

interessante problemstillinger i forbindelse med afståelse af landbrugsejendomme med de forskellige 

dele sådan en ejendom typisk består af. 

Ved afståelse af landbrugsejendomme kan anskaffelsessummen og forbedringsudgifterne forhøjes med 

et tillæg ved en såkaldt indeksering af anskaffelsessummen inkl. forbedringsudgifter.  

Indekseringen foretages fra og med indkomståret 1993, og foretages på anskaffelsessummen uanset 

om den er opgjort efter den faktiske anskaffelsessum pristalsreguleret eller efter en af 

indgangsværdierne, i det tilfælde hvor ejendommen er anskaffet før 19. maj 1993.53  

Den procentvise ændring beregnes som forskellen mellem reguleringstallet i afståelsesåret og 

reguleringstallet i anskaffelsesåret delt med reguleringstallet i anskaffelsesåret.54 I år 2010 blev 

reguleringstallet nulstillet til 100, og derfor skal beregningen for anskaffelser fra 2009 og tidligere 

foretages i to etaper. Den procentvise ændring beregnes derfor som forskellen mellem reguleringstallet 

i 2009 og reguleringstallet i anskaffelsesåret delt med anskaffelsesåret, tillagt forskellen mellem 

reguleringstallet i afståelsesåret og reguleringstallet i 2010 delt med reguleringstallet i 2010. 

Pristalsreguleringen af det faste tillæg på 10.000 kr. sker fra og med det kalenderår tillægget vedrører, 

til det kalenderår hvori ejendommen afstås. Udregningen af pristalsreguleringen for tillægget på 

10.000 kr. for et salg i 2018 er vist nedenfor: 

 

 

                                                      
 

53 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.H.2.1.9.8.1 
54 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 403 
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Landbrugsejendomme, der på tidspunktet for afståelse har været ejet i minimum 5 år og har fungeret 

som bolig for ejeren eller dennes hustand i en del af ejerperioden, bliver ved opgørelsen af fortjeneste 

eller tabsfradrag fratrukket et bundfradrag på 293.900 kr., såfremt afståelsen gælder hele ejendommen 

med tilhørende stuehus og grund.55 Bundfradraget kan ikke fratrækkes fortjenesten, såfremt 

anskaffelsessummen er indekseret efter reglerne i EBL § 5 A.  

 

                                                      
 

55 EBL § 6 stk. 2 
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 Stuehus 

Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder er skattefrit (parcelhusreglen), når 

ejeren eller dennes hustand har beboet ejendommen i en periode. Kravet om skattefrihed gælder kun, 

såfremt ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller, at der ikke kan udstykkes 

grund til selvstændig bebyggelse eller at en eventuel udstykning vil medføre væsentlig 

værdiforringelse af restarealet eller af den bestående bebyggelse. 56 

Når der er tale om landbrugsejendomme finder EBL § 9 i stedet anvendelse. Heraf fremgår det at 

ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvist har været benyttet til landbrug, skal den del 

af fortjenesten, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerbolig ikke medregnes i 

avanceopgørelsen. Ejendommen skal være et en- eller tofamilieshus og betingelserne ovenfor 

(parcelhusreglen) i EBL § 8, stk. 1., 2. pkt. skal fortsat være opfyldt.57 

 Jord 

Der kan ikke afskrives på grunde jf. AL § 14 stk. 3.  

Værdien af grunde indgår i opgørelsen af ejendomsavance efter EBL, men kun hvad angår den 

erhvervsmæssige andel af grunden. 

Grunden fordeles mellem privat og erhverv ved arealforholdet mellem disse på grunden, hvor 

bygningerne står. Anden omkringliggende jord typisk marker, der indgår 100% i erhvervet skal 

selvfølgelig ikke inddeles, men indgår udelukkende som erhvervsgrund.  

Udgifter til opførelse af dræningsanlæg og jordfaste dele af markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter 

afskrives med indtil 20% årligt, fra det indkomstår hvori anlægget er færdiggjort og anvendes til 

erhverv, jf. AL § 27 stk. 1. Disse afskrivninger skal ikke medtages i opgørelsen af genvundne 

afskrivninger og beskattes ikke efter afskrivningsloven. 58 Til gengæld skal afskrivningerne fratrækkes 

i anskaffelsessummen ved opgørelsen af ejendomsavance.59  

Hvis anlægget er fuldt ud afskrevet og der betales et beløb for anlægget ved et salg udløser det 

beskatning hos sælger. Men hvis anlægget endnu ikke er fuldt afskrevet, vil køber indtræde i 

sælgerens skattemæssige stilling vedrørende afskrivningen.60 

                                                      
 

56 EBL § 8 stk. 1 
57 Dam, Henrik m.fl.: Grundlæggende Skatteret 2018, s. 303 
58 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 171 
59 EBL § 5 stk. 4, nr. 5 
60 AL § 27 stk. 3 



 
Side 45 af 74 

 

Både anlægget og den bedrift anlægget skal tjene, skal have samme ejer før der er mulighed for 

afskrivning, medmindre jorden er forpagtet, og det er forpagteren der afholder udgiften. Her vil 

forpagteren kunne afskrive udgiften.61 

Anlæg der ikke er jord-faste afskrives som driftsmidler.  

Hegn kan ligeledes afskrives som accessorisk, hvis det tjener driften af virksomheden og har en 

tilknytning hertil, jf. AL § 14 stk. 3. Anvendes hegnet i sig selv til afskrivningsberettiget aktivitet, kan 

hegnet afskrives selvstændigt som en bygning.62  

 Driftsbygninger 

Afskrivningsberettigede bygninger omfatter alle andre bygninger end kontor, pengeinstitutter og 

lignende, postvirksomhed, almindelig beboelse, hoteller og plejehjem opdelt i ejerlejligheder samt 

hospitaler og lægeklinikker med sygdomsbehandling, såsom tandlæge og fysioterapeut.63  

Hvis bygningens anvendelse ikke falder indenfor nogle af ovenstående kategorier, er der derfor 

afskrivningsret på bygningen. 

Det er bygningens faktiske anvendelse af den skattepligtige, der har betydning for, om der kan 

afskrives på den. Det har derfor ingen betydning, hvad bygningen blev brugt til, da den skattepligtige 

erhvervede den eller til hvilket formål bygningen blev bygget.64  

 Praksis 

Når en eksisterende bygning udbygges kan det i mange tilfælde være svært at skelne mellem om, der 

er tale om ombygninger/forbedring af en bygning eller om der er tale om en tilbygning til den 

eksisterende bygning. Det er nemlig ikke ligegyldigt om udgiften falder i den ene kategori eller i den 

anden.  

Der skelnes mellem om den nye bygningsdel udgør en naturligt del af den eksisterende bygning. I det 

tilfælde hvor den nye bygning udgør en naturlig del af den eksisterende bygning, er der nemlig 

mulighed for 5% straksfradrag af afskrivningsgrundlaget for den eksisterende bygning. Hvis det 

modsatte er tilfældet, er der tale om en tilbygning, som skal afskrives som en særskilt bygning. Dette 

fradrag giver således ikke ligeså hurtig en afskrivning, og er derfor ikke ligeså attraktivt for ejeren.  

                                                      
 

61 AL § 27 stk. 1. og stk. 2 
62 Porsfelt, Helle: ”Ejendomsbeskatning”, s. 53 med henvisning til TfS 2003, 499 LSR 
63 AL § 14 stk. 2 
64 Dam, Henrik m.fl.: Grundlæggende Skatteret 2018, s. 272 
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Ovenstående problematik kom til udtryk i nedenstående sag, SKM2006.762.LSR.  

Selskabet mente de havde krav på at foretage straksfradrag på den udbygning de foretog af den 

eksisterende bygning.  

SKAT slog fast at en naturlig del af den eksisterende bygning indebærer, at der skal være en fysisk 

sammenhæng og at bygningen fungerer som en helhed. Hvorimod en ny bygningsdel, der kan fungerer 

selvstændigt, skal behandles som en selvstændig bygning. 

SKAT mente derimod at straksfradrag ikke kunne accepteres, da der var tale om to selvstændige 

bygninger, som kunne fungere selvstændigt. De lagde vægt på, at de arealer der fungerer fælles udgør 

en lille andel af bygningernes samlede areal. 

I Landskatteretten blev det slået fast de to bygninger fremtræder med samme facader og taghældning, 

indvendige gennemgange, fælles installationer og fælleslokaler i begge bygninger. Med denne 

begrundelse afgjorde Landsskatteretten, at tilbygningen udgjorde en naturlig del af den eksisterende 

bygning, som fungerer som en helhed. Derfor blev straksfradraget godkendt. 

 Driftsmidler 

Maskiner, inventar og andre driftsmidler kan afskrives, såfremt de benyttes helt eller delvist 

erhvervsmæssigt, efter reglerne i kapitel 2 i afskrivningsloven.  

Driftsmidlerne omhandler de almindelige driftsmidler og der uddybes ikke yderligere omkring 

driftsmidlerne omtalt i AL § 5 B og 5 C.  

Driftsmidler anses for anskaffet når de er:65  

 leveret til en igangværende virksomhed,  

 bestemt til at indgå i virksomhedens drift og  

 færdiggjort så det kan indgå i driften  

Der er tale om levering i afskrivningsloven efter samme principper som i købeloven – når aktivet er 

kommet i købers besiddelse, enten direkte eller gennem tredjemand. Leveringstidspunktet er dog ikke 

nødvendigvis sammenfaldende med risikoovergangen fra sælger til køber, da risikoovergangen godt 

kan ske tidligere fx ved udskillelse af aktivet med stelnummer eller lignende.66   

Aktivet skal være færdiggjort, så det kan indgå i driften, men det behøver altså endnu ikke indgå i 

                                                      
 

65 AL § 3 
66 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 34 
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driften. Det er dog vigtigt, at aktivet er anskaffet med det formål at indgå i driften og ikke blot har 

karakter af videresalg eller lignende.  

Såfremt den skattepligtige ændrer benyttelsen af et driftsmiddel fra udelukkende privat til udelukkende 

erhvervsmæssig benyttelse eller omvendt, anses aktivet for at være hhv. købt eller solgt. I dette 

tilfælde skal handelsværdien for aktivet indgå på det tidspunkt, hvor benyttelsen ændres.67   

Hvis den procentvise fordeling af benyttelsen af aktivet blot ændrer sig, er der ikke tale om et køb eller 

salg.  

 Afskrivning  

Driftsmidler afskrives på en samlet saldo. Saldoen opgøres ved opskrivning af eventuelle anskaffelser 

(herunder forbedringsudgifter) med købesummen i årets løb og nedskrivning af eventuelle afgange 

med salgssummen i årets løb. Saldoen afskrives med op til 25% årligt, hvorefter ultimosaldoen 

overgår til primosaldo i året efter.68 Der er således tale om degressive afskrivninger, som betyder, at 

afskrivningerne bliver mindre hvert år på grund af det lavere afskrivningsgrundlag ved hver primo, når 

man ser bort fra tillæg af eventuelle nye anskaffelser. Når saldoen maksimalt udgør 13.500 kr. (2018) 

kan hele summen straksafskrives.69 

Ud over driftsmidler, der ikke overstiger 13.500 kr. (2018), er der også mulighed for at straksafskrive 

på driftsmidler med en fysisk levetid på under 3 år samt edb-software. Driftsmidler, der er bestemt til 

at indgå sammen eller som er bestemt til at indgå med i forvejen anskaffede driftsmidler, skal ses 

samlet.70 

Når man skal vurdere om aktiver skal ses samlet eller hver for sig, skal man tage udgangspunkt i den 

konstruktionsmæssige hensigt med aktivet og ikke den faktiske anvendelse. Men hvis den 

konstruktionsmæssige hensigt ikke er entydig, er det den faktiske anvendelse der bliver afgørende i 

vurderingen af, om aktiver skal ses samlet eller hver for sig.71 

Når der er tale om landbrugsejendomme vil der i nogle tilfælde også ske overdragelse af dyr. 

Domspraksis på området afspejler, at dyr ikke anses som driftsmidler, da der ikke er tale om den 

                                                      
 

67 AL § 4 stk. 1 
68 AL § 5 stk. 1-3 
69 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser-i-skattelovgivningen-der-reguleres-
efter-personskattelovens-§-20-2017-2018 
70 AL § 6 stk. 1 
71 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 41ff med henvisning til flere afgørelser, herunder 
TfS 2002, 705 LSR 
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værdiforringelse, som afskrivningen er et udtryk for. I stedet medregnes tab/fortjeneste på dyrene, når 

de udgår af driften ved salg eller død.72  

 Tabsfradrag § 5 A kontra salg efter § 5  

Det følger af AL § 5 stk. 2, 2. pkt., at salgssummen på driftsmidler, der i årets løb er afstået skal 

fradrages fuldt ud i saldoværdien. Dette betyder, at det gør ingen forskel om der reelt er tale om et tab 

eller en fortjeneste på det solgte driftsmiddel. Hvis salgssummen udløser et tab, vil der blot blive 

trukket mindre fra saldoværdien og det tilbagestående uafskrevne beløb (tabet) vil blive fradraget 

gennem afskrivningerne på saldoværdien de kommende år. Er der reelt tale om en fortjeneste bliver 

der omvendt trukket mere fra saldoværdien end der står tilbage som uafskrevet beløb på saldoværdien, 

og derved reduceres de kommende års afskrivninger med et lavere afskrivningsgrundlag på 

saldoværdien.  

Den skattepligtige kan også vælge at gøre brug af AL § 5 A på salg af udelukkende erhvervsmæssigt 

benyttede aktiver. Herved kan den skattepligtige få fradrag for et tab i tilfældet af, at salgssummen på 

et driftsmiddel er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af foretagne afskrivninger. Dette 

tabsfradrag er betinget af, at nedskrivningen af den samlede saldo ikke bliver negativ. Såfremt den 

skattepligtige fradrager et tab, kan der ikke afskrives på dette driftsmiddel i afståelsesåret.73  

  

                                                      
 

72 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 33 
73 AL § 5 A 
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Nedenfor er gennemgået to eksempler for salg af et driftsmiddel, der medfører et tab på 31.055 kr.  

Det bliver gennemgået, hvordan salget skal behandles efter hhv. AL § 5 A og AL § 5. I første 

eksempel udgør primosaldoen 75.000 kr., mens den i andet eksempel udgør 20.000 kr., hvilket udløser 

en negativ saldoværdi.  

 

 

I første eksempel efter § 5 A er der en positiv saldoværdi på 18.945 kr., efter at aktivets restværdi er 

fratrukket saldoværdien primo 2018, hvorfor hele tabet kan fradrages i 2018. Herudover kan den 

tilbageværende årlige afskrivning på restsaldoen, 4.736 kr. i 2018, også fradrages. 

Ved at lade tabet fratrækkes saldoværdien efter metoden i § 5 A bliver saldoværdien det mindre til 

kommende års afskrivninger. I stedet har den skattepligtige fået et stort fradrag med det samme. 
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Hvis første eksempel behandles efter § 5 nedskrives saldoværdien blot med afståelsessummen og den 

tilbageværende restsaldo på 37.500 kr. kan fradrages gennem de kommende års afskrivninger.  

I begge tilfælde kan der fradrages 50.000 kr. i alt, forskellen ligger i, på hvilket tidspunkt man 

udgiftsfører fradraget.    

I det andet eksempel efter § 5 A opstår en negativ saldo, og metoden efter § 5 A kan derfor ikke 

anvendes. I stedet behandles salget efter § 5, hvilket i dette tilfælde også udløser en negativ saldo. 

Værdien på de 5.000 kr. skal enten modregnes i anskaffelser i årets løb eller i det følgende år, eller 

indtægtsføres i den skattepligtige indkomst det pågældende år eller det følgende år, da de er et udtryk 

for, at der er blevet afskrevet for meget i forhold til den reelle værdiforringelse.  
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Kapitel 5 Forholdet mellem køber og sælger 

Dette kapital omhandler forholdet mellem køber og sælger i forbindelse med en overdragelse af fast 

ejendom. Heri indgår deres respektive skattemæssige interesser.  

Sælger og køber skal ved overdragelse af en ejendom foretage en skriftligt dokumenteret fordeling 

mellem de aktiver, der er omfattet af overdragelsen, herunder en fordeling mellem bygninger, 

driftsmidler, installationer, bolig og grund.74  

Der skal ikke foretages en fordeling på en eventuel ikke afskrivningsberettiget og 

afskrivningsberettiget andel af en bygning, udover det der hidrører boligen, da retten til at afskrive 

afhænger af, hvad de forskellige dele af bygningen anvendes til. Fx kan sælger have anvendt et kontor, 

der ikke er afskrivningsberettiget, men som køber bygger om til et afskrivningsberettiget formål.  

 Køber 

Køber har interesse i at have et så stort afskrivningsberettiget grundlag som muligt. Herudover må det 

være i købers interesse, at have en så stor sum som muligt på de aktiver med den største 

afskrivningsprocent, så udgifterne kan trækkes fra så tidligt som muligt. Det vil sige, at køber har 

interesse i at have overdragelsessummen placeret hovedsageligt på driftsmidler og driftsbygninger. 

Den del af overdragelsessummen der placeres på stuehuset, vil ikke skabe værdi for køber, da køber 

ikke kan trække udgifterne forbundet hermed fra. Endvidere kan prisen for stuehuset gøre 

overdragelsessummen på de erhvervsmæssige andele tilsvarende mindre.  

Grunden er ikke afskrivningsberettiget, så anskaffelsessummen på denne har køber ikke glæde af i 

form af løbende afskrivninger. Endvidere indgår grunden kun i avanceopgørelsen efter EBL. Det 

betyder, at overdragelsessummen placeret på grunden ikke bidrager til en mindre fortjeneste eller et 

tab efter AL i opgørelsen af genvundne afskrivninger. Den er til gengæld med i opgørelsen efter EBL, 

som bliver beskattet som kapitalindkomst, men det er en større skattemæssig fordel, at den største 

fortjeneste opgøres efter EBL, da kapitalindkomst har en lavere marginalskatteprocent end den 

personlige indkomst, som de genvundne afskrivninger beskattes efter.  
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 Sælger 

Sælger har derimod interesse i at have en så stor del af overdragelsessummen placeret på stuehus og 

grund. Stuehuset er skattefrit, så salget heraf vil hverken udløse beskatning efter AL eller efter EBL. 

Grunden indgår ikke i opgørelsen af genvundne afskrivninger, og bliver derfor ikke beskattet som 

personlig indkomst, som med den højere marginalskatteprocent. I stedet kommer grunden til 

beskatning sammen med resten af erhvervsejendommen efter EBL med den lavere skatteprocent på 

kapitalindkomst. 

Herudover er det ydermere en fordel for sælger, at have en lav overdragelsessum placeret på de 

afskrivningsberettigede andele, fordi dette i så fald kan udløse et tab i opgørelsen af de genvundne 

afskrivninger. Dette tab er fradragsberettiget i den personlige indkomst og dermed ikke 

kildeartsbegrænset, som et tab efter EBL er.  

Opgørelsen af driftsmidler indgår hverken i opgørelsen af de genvundne afskrivninger efter AL eller i 

avanceopgørelsen efter EBL, men bliver direkte beskattet i den personlige indkomst eller fratrukket i 

den personlige indkomst, hvis der er tale om et tab. Derfor vil sælger, modsat køber, have størst glæde 

af, at overdragelsessummen på driftsmidler er så lav som mulig, så avancen til beskatning i den 

personlige indkomst er så lille som mulig, eller så der er mulighed for at fratrække tabet i den 

personlige indkomst med det samme. 

I praksis har både køber og sælger sandsynligvis gjort sig nogle tanker om, hvilke priser de er villige 

til at indgå en aftale med for hvert aktiv. Samtidigt vil begge parter dog også kigge på den samlede 

overdragelsessum, da den har likviditetsmæssig betydning pr. dags dato uanset, hvor meget der senere 

kan fratrækkes.  

 Indbyrdes forhold 

I lovbemærkningerne til afskrivningsloven (L 102 2. samling 1997-98)75 fremgår det, at SKAT skal 

acceptere den aftalte fordeling foretaget af køber og sælger medmindre den åbenbart ikke svarer til de 

faktiske værdier. Videre bemærkes det, at de aftalte overdragelsessummer som udgangspunkt må 

antages, at svare til de faktiske handelsværdier, da køber og sælger normalt har modstående interesser. 

Men der kan også være tilfælde, hvis parterne ikke har modstående interesser, som SKAT vil forholde 

sig til i deres vurdering af, om handlen er foregået med udgangspunkt i faktiske handelsværdier.  
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Forholdet mellem køber og sælger kan deles op i tre kategorier: 

 Uafhængige parter med modstående skattemæssige interesser 

 Uafhængige parter uden modstående skattemæssige interesser 

 Interesseforbundne parter 

 Uafhængige parter med modstående interesser 

Hvis overdragelsen er sket mellem to uafhængige parter med modstående interesser vil fordelingen af 

overdragelsessummen som udgangspunkt anses for at være foregået på markedsvilkår. Derfor skal 

SKAT kunne bevise, hvis de mener fordelingen ikke er sket på markedsvilkår, herunder hvis de 

mener, at der alligevel ikke er tale om uafhængige parter. Som udgangspunkt vil SKAT dog acceptere 

den samlede overdragelsessum samt fordelingen af denne, og kan udelukkende tilsidesætte fordelingen 

på aktiver, hvis denne er åbenbart forkert.76 

5.3.1.1 Praksis 

SKM2003.520.LSR: 

I denne afgørelse ses det, at SKAT tager udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering i deres 

vurdering af de reelle handelsværdier. Som argument bruger de ydermere, at sælger ikke har klaget 

over denne vurdering. Landsskatteretten konkluderer, at forskellen mellem SKATs afgørelse og 

parternes fordeling af købesummen ligger på 10%, hvilket ikke indikerer en åbenbart forkert fordeling. 

Derfor blev parternes fordeling godkendt.  

5.3.1.2 Delkonklusion 

Det er konstateret i flere afgørelser, at SKAT ofte anvender den offentlige ejendomsvurdering som 

udgangspunkt for, hvordan overdragelsessummen skal fordeles.  

Det forhold, at ejeren af ejendommen ikke har klaget over ejendomsvurderingen kan ikke være et 

argument for, at denne er enig i summen eller fordelingen. Dette kan derimod ses som to forskellige 

ting.  

Overdragelsessummen er et udtryk for, hvad ejendommen kan sælges til pr. dags dato, hvori den 

gældende efterspørgsel og købers forhold spiller en stor rolle, og det gælder selvfølgelig for sælger om 

at få en så høj pris som mulig ud af handlen.  
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Men når det drejer sig om ejendomsvurderingen, herunder grundværdien, er ejeren jo ikke interesseret 

i, at prisen er så høj som mulig, da beskatningen følger af den offentlige vurdering. 

Det ses af praksis, at en ændring af kobesummens fordeling på 10% i ovenstående sag ikke blev 

godkendt. Af skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3 fremgår det, at der kan ske genoptagelse af en 

vurdering, såfremt dette vil medføre en ændret ejendomsværdi eller grundværdi på minimum 15%.  

Af lovgivningen fremgår det derfor, at der kun er grund til at ændre på en vurdering, såfremt dette 

medfører en ændring af vurderingen på minimum 15%.  

I dette tilfælde er der tale om ændringen af den samlede vurdering af ejendommen, men man kan 

alligevel godt bruge grænsen som et pejlemærke. 

Endvidere fremgår det af flere afgørelser i Landskatteretten, SKM2004.424.LSR samt 

SKM2013.236.LSR, at det ikke er muligt at fastsætte en klar grænse for, hvornår en fordeling kan 

anses for åbenbart forkert, da der bl.a. skal tages hensyn til, at skønsusikkerheden ikke er den samme i 

alle handler. Vurderingen af fordelingen af overdragelsessummen på de enkelte aktiver skal derfor 

foretaget med et samlet skøn, men det er Landsskatterettens opfattelse, at der kan hentes en vis 

vejledning i de tidligere retningslinjer om en 20%-grænse for tilsidesættelse af afskrivningsgrundlag 

for landbrugets driftsbygninger.  

 Uafhængige parter uden modstående interesser 

Hvis der er en part, der ikke har interesse i fordelingen af overdragelsessummen, kan det skabe en 

skæv fordeling i forhold til de faktiske handelsværdier på delene af ejendommen. Heri spiller SKAT 

en rolle i forhold til at vurdere om, der er tale om uafhængige parter, og om fordelingen af 

overdragelsen er sket til de faktiske handelsværdier.  

I dette tilfælde vil der oftere være tvivl, om fordelingen af overdragelsessummen er indgået til de 

faktiske handelsværdier.  

Det kan eksempelvis være tilfældet, når77 

 køber ikke skal bruge de for sælger afskrivningsberettigede bygninger til 

afskrivningsberettiget formål eller 

 køber ikke skal anvende ejerboligen til bolig for sig selv eller husstanden 
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I den juridiske vejledning fremgår yderligere 2 tilfælde på, at parterne kan være uden modstående 

interesser: 

 køber i forvejen har mange egne afskrivninger, så vedkommende ikke kan udnytte flere 

afskrivninger og 

 køber på grund af skattemæssige underskud ikke vil kunne udnytte afskrivningerne 

5.3.2.1 Delkonklusion 

Jeg vil dog påstå, at det mellem uafhængige parter meget sjældent vil forekomme, at køber på grund af 

mange afskrivninger i forvejen eller skattemæssige underskud ikke har interesse i købesummens 

fordeling. Hvis køber i dette tilfælde indvilliger, at gå med på sælgers betingelser om at have en lav 

overdragelsessum på driftsbygninger og driftsmidler, vil det stadig i fremtiden kunne betyde store 

skattemæssige avancer på disse dele, som kan komme til beskatning i både den personlige indkomst i 

form af genvundne afskrivninger samt som kapitalindkomst ved avance efter 

ejendomsavanceopgørelsen. Og da ingen kan spå om fremtidige overdragelsessummer, har jeg svært 

ved at forestille mig, at køber vil være ligeglad med fordelingen af overdragelsessummen og risikere 

senere avancer uanset sine egne fremførbare underskud. Hvis dette skulle være tilfældet, vil jeg have 

større mistanke om, at der ikke er tale om uafhængige parter. 

Til gengæld kan jeg godt forestille mig, at sælger kunne være mere ligeglad med fordelingen af 

overdragelsessummen i det tilfælde, at denne har store skattemæssige underskud. I så fald vil det 

måske ikke gøre nogen forskel for sælger, om der opgøres beskatning af genvundne afskrivninger, da 

disse vil blive modregnet i et underskud alligevel. Og hvis sælgers hensigt er ikke at fortsætte sit 

erhverv, vil det ikke spille nogen rolle skattemæssig rolle for ham, hvordan overdragelsessummen 

fordeles. Omvendt vil sælger sandsynligvis være interesseret i overdragelsessummens fordeling, hvis 

denne har tænkt sig, at købe ny ejendom til fortsættelse af sit erhverv.  

SKAT har mulighed for at tilsidesætte fordelingen, hvis den er væsentlig forkert.78  

Det vil sige, SKAT har altså større beføjelser til at sidesætte fordelingen, hvis de kan belyse, at 

overdragelsen er foretaget mellem uafhængige parter uden modstående interesser. Hvornår fordelingen 

er væsentlig forkert, må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, men da en åbenbart forkert 

fordeling forekommer ved omkring 20% anderledes fordeling, må det antages at en væsentlig forkert 

fordeling af købesummen ligger omkring 15%.  
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 Interesseforbundne parter 

Der er tale om interesseforbundne parter, når parterne er direkte involveret i hinanden. Det vil 

eksempelvis være gældende for nærtstående parter eller hvis den ene part har bestemmende 

indflydelse på den anden parts handlemåde.  

Der er tale om bestemmende indflydelse, hvis den ene part ejer mere end 50% af aktiekapitalen, mere 

end 50% af stemmerne, eller mere end 50% af ejerandelen hos et selskab, der er anden part i 

forholdet.79 

Nærtstående parter forekommer, når handlen foregår mellem ægtefæller, forældre, bedsteforældre, 

børn, svigerbørn, børnebørn, sviger børnebørn eller dødsboer efter nogle af disse.80   

Man kan også argumentere for, at anden familiær tilknytning, tætte venner eller forretningspartnere vil 

være interesseforbundne parter, som kan have interesse i den samlede beskatning hos begge parter på 

lige vilkår som familiemedlemmer, selvom de ikke falder inden for kategorien nærtstående parter. Det 

må bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om to parter med interesse for den samlede 

beskatning, eller som er uafhængige og kun har øje for deres eget skattemæssige forhold.  

Af praksis fremgår det, at det er overvejende nemt for SKAT at dokumentere, hvis parterne er 

interesseforbundne. Det viser sig eksempelvis ved en familiær tilknytning af SKM2017.428.VLR, 

eller tilknytning i form af anpartshavere og anpartsselskabet i SKM2017.441.ØLR.  

I en nylig afsat dom d. 13. april 2018 fra Højesteret (Sag 138/201781) fremgår det, at en nevø og 

dennes morbror blev betragtet som interesseforbundne. SKAT havde foretaget korrektion af den 

samlede overdragelsessum og forskellen mellem denne værdi og den aftalte overdragelsessum blev 

betragtet som gave mellem familiemedlemmer. Samme resultat var gennemgående i hele sagen, 

afgørelsen fra SKAT blev godkendt i Landskatteretten, hvorefter Højesteret stadfæstede dommen.  

Når der er tale om interesseforbundne parter, kan SKAT tilsidesætte både den samlede 

overdragelsessum samt fordelingen af overdragelsessummen på aktiver, når beløbene er væsentlig 

forkerte.82 

  

                                                      
 

79 AL § 21 stk. 5 
80 AL § 25 stk. 7 
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enogtilatberegneenpassivpost.aspx  
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5.3.3.1 Delkonklusion 

På samme måde som det gjaldt for uafhængige parter uden modstående interesser må væsentlig forkert 

antages at være omkring de 15%, men igen må det være op til en konkret vurdering og 

beløbsstørrelserne taget i betragtning at vurdere, hvorvidt den totale sum og/eller fordelingen heraf er 

væsentlig forkert.  

I de fleste sager om hvorvidt parterne er interesseforbundne eller ej, vil det være muligt at se en 

tilknytning mellem parterne fx en forretningsforbindelse, en familiær tilknytning eller anden 

tilknytning, som man må forvente gør, at parterne ikke nødvendigvis handler på markedsvilkår.  

Hvis SKAT så ydermere kan påvise, at værdier ikke afspejler de faktiske handelsværdier, taler det ofte 

for, at overdragelsessummen samt fordelingen heraf bliver ændret. 
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Kapitel 6 Hvordan forholder SKAT sig hvis 
de ikke er enige i fordelingen? 

Dette kapitel indeholder hvad der sker, når SKAT ikke er enige i den totale overdragelsessum og især 

fordelingen af overdragelsessummen på de aktiver, der indgår i handlen.  

Efter AL § 45 stk. 1 og stk. 2 skal den kontantomregnede overdragelsessum fordeles mellem de 

aktiver, der indgår i handlen, og køber og sælger skal foretage denne fordeling skriftligt. SKAT skal 

som udgangspunkt acceptere parternes fordeling af overdragelsessummen medmindre denne er 

åbenlys forkert.  Hvis SKAT mener, at fordelingen ikke afspejler markedsvilkårene, har SKAT 

mulighed for at foretage en ny fordeling samt eventuelt foretage en ny samlet overdragelsessum. Deres 

afgørelse er bindende for både sælger og køber, jf. AL § 45 stk. 3, samt EBL § 4 stk. 6.  

Hvis køber og sælger ikke selv har foretaget den fornødne fordeling, vil SKAT fastsætte 

handelsværdien på de enkelte dele i overdragelsen. Dette kan blandt andet gøres ved at tage 

udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering, hvori der er fastsat en grundværdi og en 

ejendomsværdi83. Forskellen herimellem må svarer til værdien for bygningerne.  

For landbrugsejendomme opstår der en problematik i, at fordele værdien på bygningerne mellem 

driftsbygninger og stuehus, da denne fordeling ikke er opgjort i den offentlige ejendomsvurdering. 

Herudover er grundværdien til landbrugsejendomme ofte vurderet under handelsværdien, og derfor 

kan man heller ikke sige, at forskelsværdien udgør bygningernes værdi. Derfor vil SKAT 

sandsynligvis ofte fastsætte handelsværdierne på landbrugsejendomme ved en konkret vurdering ud 

fra en besigtigelse af ejendommen.84  

 Partshøringer 

Der skal ske en høring af køber og sælger i sager om fordelingen af overdragelsessummen. Har SKAT 

ikke foretaget den fornødne høring af begge parter inden de foretager en afgørelse om ændring af 

parternes fordeling af overdragelsessummen, følger det af praksis, at SKATs skatteansættelse anses for 

ugyldig.85  

                                                      
 

83 Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom, som den ser ud på vurderingstidspunktet. 

Driftsmateriel og inventar medtages ikke til værdien på ejendommen, jf. EVL § 16 stk. 1.  

84 Bech, Søren m.fl.: Skattemæssige afskrivninger – tekstdel, s. 89f 
85 SKM2005.46.LSR 
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Dette kom til udtryk i denne afgørelse fra Landsskatteretten, SKM2005.46.LSR. Sagen vedrører en 

uenighed mellem køber og SKAT om, hvorvidt der er tale om knowhow eller goodwill, da der i 

købskontrakten udelukkende er opstillet goodwill. Køber har i selvangivelsen opgjort et beløb til 

straksafdraget knowhow. SKAT har ændret selskabets skatteansættelse og ikke godkendt 

straksfradraget for knowhow med den begrundelse, at der må være tale om goodwill, der skal 

afskrives over 7 år, som det er opgjort i købsaftalen, og ikke erhvervet knowhow som køber påstår. 

Landsskatteretten specificerer, at der ved uoverensstemmelser mellem overdragelsessummen eller 

fordelingen af denne, er det SKAT, der træffer afgørelse om såvel den samlede salgssum og 

fordelingen af denne, som er bindende for parterne, og bemærker at denne afgørelse ikke kan træffes 

uden forudgående høring. SKATs ændrede fordeling blev af Landsskatteretten erklæret ugyldig, da der 

ikke var foretaget forudgående høring af sælger. 

I denne sag havde SKATs ændrede fordeling kun konsekvens for køber, hvilket sandsynligvis var 

årsagen til, at SKAT ikke havde foretaget høring af sælger. Men Landsskatteretten fastslog her, at 

høringen skal foretages, og at det ikke kan udelukkes at en sådan høring kunne have bidraget til 

oplysninger i sagen. Det skal dog her bemærkes, at en ændret skatteansættelse ofte vil have betydning 

for både køber og sælger i forbindelse med fordeling af overdragelsessummen, men i dette tilfælde 

havde det ikke betydning for sælger, da hele overdragelsessummen var skattepligtig for ham, og 

fordelingen udelukkende var et spørgsmål om, hvornår køber kunne afskrive.  

 Agterskrivelse 

Måden hvorpå SKAT skal underrette de involverede parter i sagen inden de træffer en afgørelse, 

foregår ved en såkaldt agterskrivelse.86  

Der skal ikke udarbejdes en sagsfremstilling, da der er tale om en afgørelse, der kan klages videre til 

vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten.87 

Der skal dog under alle omstændigheder fremsendes en begrundet forklaring på, hvad SKAT agter at 

ændre i agterskrivelsen, så alle parter er bekendt med processtoffet. På denne måde bliver den 

skattepligtige bekendt med, hvad SKAT i forvejen har af informationer, og han kan således bidrage 

med eventuelle flere nyttige informationer, som SKAT ikke er bekendt med. Den skattepligtiges 

mulighed for at bidrage med oplysninger i sagen benævnes kontradiktionsprincippet.88  

                                                      
 

86 SFL § 20, stk. 1 
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SKAT er endvidere pålagt officialprincippet, og det er således deres opgave at fremskaffe den 

fornødne information det kræves for at kunne træffe en afgørelse på det korrekte grundlag. Den 

skattepligtige er dog samtidig underlagt oplysnings- samt dokumentationspligt, så de relevante 

informationer inddrages i sagsbehandlingen.89   

Den skattepligtige har minimum 15 dage til at komme med en begrundet udtalelse, der taler imod det 

SKAT agter at gøre, såfremt han er uenig i agterskrivelsen.90 Dette sikrer, at afgørelsen træffes på det 

korrekte grundlag, og at alle parter i sagen har haft mulighed for at komme med indsigelser, såfremt de 

er uenige i agterskrivelsen. 

Når SKAT har modtaget den skattepligtiges udtalelse og eventuelle andre direkte involverede parter i 

sagen, træffer de en afgørelse.  

Når der er tale om sager om overdragelsessummer samt fordelingen heraf, vil både køber og sælger 

være direkte involveret i en ændret skatteansættelse, da en ændring for den ene part samtidig vil 

betyde en ændring for den anden part, og de skal derfor begge modtage en agterskrivelse.  

 Tidsfrister 

Der kan både være tale om at SKAT ikke godkender den nuværende selvangivelse samt tidligere 

selvangivelser.  

For at SKAT overhovedet har adgang til at genoptage den skattepligtiges skatteansættelse skal 

nedenstående tidsfrister overholdes om den ordinære skatteansættelse. Tidsfristerne fremgår af 

statsforvaltningsloven, § 26 stk. 1. 

 Varsel om genoptagelse af skatteansættelse senest 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets 

udløb 

o Hvorefter den nye skatteansættelse foretages senest 1. august samme år 

Herudover kan der foreligge ekstraordinær skatteansættelse efter SFL § 27 uanset tidsfristerne af SFL 

§ 26 ovenfor, hvis betingelsen herfor er opfyldt. Dette kan blandt være, hvis der er indtrådt ændringer i 

grundlaget for skatteansættelsen.91  
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 Den skattepligtiges klagemulighed 

Hvis enten køber eller sælger ikke er enig i SKATs nye fordeling, har de mulighed for at klage til 

Skatteankestyrelsen, hvor en sagsbehandler forbereder sagen og træffer beslutning om, hvorvidt 

klagen skal behandles hos Skatteankestyrelsen, i vurderingsankenævnet eller i Landsskatteretten.92 Der 

er ikke længere mulighed for, at klage til Landsskatteretten over afgørelser, der er truffet af 

vurderingsankenævnet, som det var tidligere.93 Her havde man fordel af at kunne få sin sag behandlet 

to gange. Nu kan man blot vælge at få sin klage behandlet direkte af Landsskatteretten, hvis klagen i 

første omgang er visiteret til vurderingsankenævnet. I så fald skal klageren meddele ønske herom til 

Skatteankestyrelsen senest 4 uger efter klageren har modtaget meddelelse om, at klagen er visiteret til 

vurderingsankenævnet.94  

Historikken viser dog, at mange borgere i forvejen har fravalgt skatteankenævnene. I 37% af 

indkomstskattesagerne fra 2011 er skatteankenævnene blevet fravalg, og sagerne er i stedet gået 

direkte til Landskatteretten. Herudover er 77% af sagerne på vurderingsområdet i 2011, der er afgjort i 

vurderingsnævnet omgjort i Landsskatteretten. Disse tal er udgivet af CEPOS pr. 13. februar 2013.95 

Der er en klar indikation af, at der ikke er den fornødne kompetence i vurderingsnævnet, at der ikke 

foreligger ordentligt gennemarbejdede sager, eller at der af andre årsager i hvert fald går et eller andet 

galt i behandling af sagerne på ejendomsområdet. Statistikkerne og den generelle kritik på området var 

grunden til, at ejendomsvurderingerne blev suspenderet i 2013.96 Derfor har man siden da anvendt 

vurderingerne indtil 2012. 

  

                                                      
 

92 SFL § 4 a stk. 1 
93 LOV nr. 649 af 12/06/2013, Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, § 4 a 
94 SFL § 35 b stk. 5 
95https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/www.cepos_.dk_fileadmin_user_upload_dokumenter_
2013-02_notat_skatte-
_og_vurderingsankenaevn_boer_nedlaegges_feb13.pdf?file=1&type=node&id=366&force= 
96 http://www.skm.dk/media/1385500/Nye-og-mere-retvisende-ejendomsvurderinger.pdf 
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 Systemets opbygning 

Ejendomsskatten er en skat, der udelukkende beregnes ud fra grundværdien på ejendommen. Denne 

skat betales til den kommune, hvori ejendommen er placeret. I modsætning hertil betales 

ejendomsværdiskatten af den samlede ejendomsværdi til staten.  

Grundværdien er således interessant for kommunerne i relation til den løbende beskatningen af 

ejendommen.  

Når det vedrører beskatning af afstået fast ejendom er fordelingen af overdragelsessummen også 

meget interessant for kommunerne, da de modtager den skattepligtiges kommuneskatter fra indkomne 

avancer. Kommunen har derfor en interesse i, at der ikke opnås skattefrihed for hovedparten af 

avancen ved at fordelingen på overdragelsen tilgår bolig.  

Vurderingsankenævnet består af medlemmer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse i de 

kommuner som det respektive vurderingsankenævn omfatter. Dette betyder, at medlemmerne i 

vurderingsankenævnet som udgangspunkt ikke er sagkyndige fagfolk med en baggrund inden for 

ejendomsvurderinger. Det kan derfor være svært at forestille sig, at der er den fornødne kompetence i 

disse vurderingssager, som kan være relativt komplicerede.  

Ydermere kan kommunen have en interesse i, at vurderingerne på de skattepligtige dele bliver sat så 

højt som muligt, for at få flest mulige skattekroner ind. Det kan også være en af årsagerne til, at mange 

har valgt at få deres sag prøvet i Landsskatteretten, som måske anses for at være et mere uafhængigt 

organ. 

Landskatteretten omfatter knap 40 medlemmer, som er bestående af nogle retsformænd (jurister), 

mindst 11 dommere, 4 motorsagkyndige, samt nogle andre folketingsudvalgte og 

skatteministerudvalgte medlemmer. Landskatteretten har derfor ikke fordel eller ulempe af afgørelsens 

udfald, som det er tilfældet med vurderingsnævnet.  

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans. 

Hvis partnerne fortsat er uenige efter en afgørelse foretaget af enten vurderingsankenævnet eller 

Landsskatteretten, kan parterne anlægge sag ved domstolene.  
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 Bindende svar 

Sælger eller køber kan også benytte sig af den mulighed, der er i skatteforvaltningsloven, om bindende 

svar fra SKAT. På denne måde kan de inden underskrevet købsaftale anmode SKAT om bindende svar 

i forhold til, om overdragelsessummen og fordelingen heraf vil accepteres af SKAT.97 

Ved overdragelse af landbrugsejendomme vil der ofte være tale om større økonomiske værdier. I så 

fald skal SKAT forelægge anmodningen om det bindende svar for Skatterådet, som vil træffe en 

afgørelse.98 Det er uklart, hvornår der er tale om større økonomiske værdier, men i praksis vil SKAT 

sandsynligvis under alle omstændigheder forelægge sagen for Skatterådet, da de normalt bistår SKAT 

ved ejendomsvurderinger, og derfor har den fornødne praktiske erfaring og viden herom.  

Skatterådet er et uafhængigt organ, der generelt varetager bindende svar og bistår i de sager, hvor 

SKAT har bedt om rådgivning i forhold til, hvordan en konkret sag skal behandles. Skatterådet har en 

højere indbyrdes kompetence i forhold til både SKAT og vurderingsankenævnet. Derfor kan hverken 

SKAT eller vurderingsankenævnet træffe afgørelse i sagen, såfremt Skatterådet har taget stilling til 

sagen, forudsat der ikke kommer nye oplysninger i sagen. 

Ulempen ved denne model er, at der typisk er lang svartid på et bindende svar, og sælger eller køber 

kan derfor godt forvente op til et halvt år før de modtager bindende svar vedrørende deres påtænkte 

disposition. Under normale omstændigheder vil det ikke være muligt i forbindelse med salg af en 

ejendom, hvor man allerede har fundet en køber, at vente så længe med at foretage endelig købsaftale. 

  

                                                      
 

97 SFL § 21 stk. 1 
98 SFL § 21 stk. 4 
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 Eksempel på en konkret afgørelse 

I dette afsnit vil jeg gennemgå en nylig afsat dom, som berører de relevante problemstillinger. 

Afgørelsen er fundet i ”Afgørelsesdatabasen for Landsskatteretten og Skatterådet” med journalnr. 14-

4341181.99 

Af afgørelsen fremgår de diskuterede overdragelsessummer på de forskellige dele, der indgår i 

ejendommen. Disse vil fremgå af eksemplet herunder. Jeg har fastsat anskaffelsessummerne, så det ud 

fra afgørelsen er muligt at beregne henholdsvis genvundne afskrivninger og ejendomsavance. 

Eksemplet har til formål at vise, hvor stor en betydning det har på beskatning af ejendomsavancen om 

SKAT eller sælger/klager får medhold. 

Sagen omhandler en landbrugsejendom, erhvervet i 1964 og solgt i 2010. Den samlede 

overdragelsessum på 9.650.000 kr. blev godkendt, men fordelingen mellem aktiverne blev ikke 

godkendt af SKAT med påstand om, at denne er åbenbart forkert. 

I nedenstående oversigt ses det, hvor stor forskellen er mellem den aftalte overdragelsessum og 

SKATs fordeling af overdragelsessummen.  

 

SKAT mener endvidere, at parterne ikke har skattemæssigt modstående interesser. Efter sagens 

dokumenter er fremlagt fra køber og sælger, tilkendegiver SKAT dog, at der er tale om uafhængige 

parter med modstående interesser, hvorfor fordelingen kun kan tilsidesættes, hvis den er åbenbart 

forkert. I ovenstående skema ses det, at afvigelserne er langt over retningslinjen på 20%, og derfor er 

fordelingen åbenbart forkert, såfremt SKAT får medhold i deres fordeling af overdragelsessummen.  

  

                                                      
 

99 http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?hq=date%3a%3e%7b%24DATE%24-
3M%7d&docId=dom-lsr-14-4341181-full 
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Da SKAT bemærker, at alle de foretagne afskrivninger er selvangivet som genvundne afskrivninger, 

sættes anskaffelsessummen inkl. pristalsregulering efter AL § 56 stk. 3 på bygningerne til 1.500.000 

kr. Anskaffelsessummen på hele ejendommen sættes til 2.800.000 kr. inkl. pristalsregulering efter 

EBL § 4 A og indeksering af anskaffelsessummen efter EBL § 5 A. 

Grunden til at SKAT i første omgang ikke mener, at partnerne har skattemæssigt modstående 

interesser hvad angår driftsbygningerne, skyldes netop, at de genvundne afskrivninger præcis går ud 

med de foretagne afskrivninger. Det er også lidt tankevækkende, at dette er tilfældet, så denne 

betragtning fra SKATs side kan jeg godt forstå. Dog skal det bemærkes, at afståelsessummen på 

driftsbygningerne ligger sig op ad vurderingen fra ejendomsmægler, som parterne benyttede sig ad i 

forbindelse med forhandlingerne om overdragelsessummerne på de forskellige dele af ejendommen.  

På baggrund af de oplyste anskaffelses- og afståelsessummer opgøres de genvundne afskrivninger og 

ejendomsavancen således.  
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Sælger har som følge af overdragelsen på ejendommen opgjort en beskatning i sin personlige 

indkomst på 1,5 mio., da alle de genvundne afskrivninger kommer til beskatning. Således er der ingen 

regulering af ikke genvundne afskrivninger i ejendomsavance opgørelsen. Kapitalindkomsten udgør 

herefter 1.635.760 kr.  

Kigger man derimod på opgørelserne efter SKATs fordeling af overdragelsessummen ser det noget 

anderledes ud. Da driftsbygninger indgår med en lavere værdi, er der ikke en ligeså stor beskatning i 

den personlige indkomst. Dette perspektiv kommer egentlig sælger til gode, da der således er en lavere 

beskatning i den personlige indkomst med højere marginalskatteprocent. Men herefter er den af SKAT 

foretagne fordeling mellem jord og stuehus ikke gunstig.  

 

Afståelsessummen der indgår i avanceopgørelsen er således steget med de 2.750.000 kr., der er taget 

ud af stuehuset. Den totale ejendomsavance til beskatning i klagers kapitalindkomst udgør nu 

5.085.760 kr. 



 
Side 67 af 74 

 

Forskellen mellem de to beregningen i ejendomsavancen udgør præcis de 3,45 mio. der flyttes fra hhv. 

stuehus og driftsbygninger til jord. Omfordelingen på driftsbygninger gør ingen forskel i 

ejendomsavancen i dette tilfælde, da den samme sum ”ligges til” igen ved de ikke genvundne 

afskrivninger.  

Afhængigt af hvad anskaffelsessummen sættes til vil forskellen mellem ejendomsavance efter SKATs 

fordeling hhv. sælgers fordeling ligge mellem 2,75-3,45 mio. kr., som er den afståelsessum, der flyttes 

fra det skattefrie stuehus til den skattepligtige jord. Dette er tilnærmelsesvis korrekt i alle tilfælde, dog 

vil andelen af salgsomkostninger fordelt mellem erhverv og privat ændre sig i samme forhold, men 

dette har jeg set bort fra, da de ikke påvirker resultaterne ret meget.  

Efterfølgende henvendte SKAT sig til SKAT Ejendom, som resulterede i en ændret fordeling fra 

SKATs side. Vurderingen fra SKAT Ejendom blev foretaget gennem en besigtigelse af ejendommen 4 

år efter overdragelsen havde fundet sted, og hvor ejendommen så væsentlig anderledes ud. 

 

SKAT har foretaget den nye fordeling igennem deres interne afdeling ”SKAT Ejendom”. I første 

omgang vil jeg stille spørgsmålstegn ved at anvende en vurdering fra en intern part. Det havde været 

mere troværdigt at anvende en uafhængig ejendomsmægler eller anden uafhængig sagkyndig person til 

at foretage vurderingen af aktiverne omfattet af ejendommen. Nu er SKATs procedure at anvende 

interne fagfolk til vurderingen, og så er det op til Landsskatteretten at vurdere, hvilken fordeling der er 

korrekt.  

SKAT er herefter enige i overdragelsessummen på bygningerne, og derfor er parterne enige om, hvad 

de genvundne afskrivninger opgøres til. Herefter vil ejendomsavancen efter de to mulige fordelinger af 

overdragelsessummen være hhv. 1.635.760 kr. og 3.585.760 kr., altså med forskellen på 1.950.000 kr. 

SKAT mener derfor fortsat, at der er tale om at fordelingen af overdragelsessummen er åbenbar 

forkert.  

I sagen blev herefter anvendt en syn- og skønsmand, som foretog en vurdering af ejendommen. Dette 

resulterede i nedenstående overdragelsessummer opgjort af skønsmanden.  
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SKAT mener dog fortsat, at fordelingen er åbenbar forkert.  

 Delkonklusion 

Landskatteretten følger retningslinjen på de 20%, som de før har henvist til som pejlemærke. 

Herudover konkluderer Landsskatteretten, at parterne er uafhængige med modstående skattemæssige 

interesser, og at parterne på denne baggrund kan forvente, at den aftalte overdragelsessum lægges til 

grund. Landsskatteretten har lagt særlig vægt på syns- og skønsmandens fordeling af 

overdragelsessummen, og konkluderer at forskellen mellem denne fordeling og den aftalte 

overdragelsessum ligger inden for den normale skønsusikkerhed. Klageren får derfor medhold.  

Det ses af ovenstående eksempel, hvorfor disse sager tages op. Der er meget stor forskel på 

beskatningen afhængigt af, hvordan overdragelsessummen fordeles.  

Og det er klart, at hvis parterne forsøger at begunstige hinanden ved sådanne overdragelser, har 

beskatningen ikke den ønskede effekt. Derfor er det SKATs opgave, at opklare i hvilke sager der er 

tale om korrekte handelsværdier, og i hvilke sager, der er tale om tilpassede overdragelsessummer til 

fordel for parterne eller i hvert fald den ene. Jeg kan forestille mig, at hvis den ene part får en gunstig 

fordeling af overdragelsessummen, som den anden part ikke skal bruge til noget, vil denne part til 

gengæld herfor få en for ham mere ønskelig total overdragelsessum, og dette må selvfølgelig ikke 

kunne lade sig gøre i skattemæssigt henseende. Derfor kan SKAT stille spørgsmålstegn ved om, der er 

indgået en aftale på markedsvilkår og på denne måde kan overdragelsen mellem køber og sælger, 

prøves af SKAT. 
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Kapitel 7 Konklusion 
Ved overdragelse af fast ejendom fremgår det af regelsættene, efter afskrivningsloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven, at der er et helt centralt samspil imellem dem. Ud over de mange 

elementer, der indgår i beregningen, komplicerer dette forhold mellem regelsættene beskatningen 

yderligere. Dette er med til at gøre det svært for sælger at overskue, hvilke skattemæssige 

konsekvenser, han står overfor i forbindelse med et salg.  

Sælger er primært interesseret i hvor stor en beskatning, han kan se frem til i forbindelse med et salg af 

ejendommen, ud over selve den likviditetsmæssige interesse, der ligger i den totale afståelsessum. 

I dette perspektiv har det været særlig interessant at kigge på landsbrugsejendomme, da der indgår en 

række meget forskellige forhold, man skal tage højde for i fordelingen af overdragelsessummen på 

aktiverne.  

For sælger vil det klart være en fordel at så meget som muligt af overdragelsessummen er fordelt til 

stuehuset, da denne kan sælges skattefrit på lige vilkår som parcelhuse. Herefter vil det være attraktivt 

for sælger, at fordelingen ligger på grunden, da værdien for grunden udelukkende indgår i 

avanceopgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Grunden bliver dermed ikke beskattet efter 

afskrivningsloven selvfølgeligt, da den ikke er afskrivningsberettiget. Avance opgjort efter 

ejendomsavancebeskatningsloven er at foretrække, da beskatningen heraf indgår i sælgers 

kapitalindkomst frem for personlig indkomst, hvor de genvundne afskrivninger opgjort efter 

afskrivningsloven indgår. 

Køber står derimod ikke over for avance i købeøjeblikket. Men købers fokus vil ligeledes være på, at 

den fremtidige beskatning skal være så lille som mulig, og de øjeblikkelige fradrag i form af 

afskrivninger på afskrivningsberettiget aktiver, skal være så høje som muligt. Dette vil være i 

modstående interesse i forhold til sælgers interesse, da køber på denne måde foretrækker 

overdragelsessummen primært fordelt på driftsmidler, driftsbygninger og herefter grund samt stuehus.  

Det kan konkluderes, at sælger og køber således typisk vil have skattemæssigt modstående interesser i 

fordelingen af overdragelsessummen 

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at det for SKAT, ikke er ligegyldigt hvordan sælgers og 

købers indbyrdes forhold er til hinanden i forhold til, hvordan SKAT vil forholde sig til den aftalte 

overdragelsessum samt fordelingen heraf på aktiverne.  

Der kan være tale om uafhængige parter med enten skattemæssigt modstående interesser eller ej, samt 

interesseforbundne parter.  
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Det kan af analysen konkluderes, at uafhængige parter med skattemæssigt modstående interesser må 

forvente, at SKAT vil acceptere den fordelte overdragelsessum, da handlen som udgangspunkt kan 

konkluderes at være foregået på markedsvilkår. Hvis fordelingen af overdragelsessummen kan anses 

for at være åbenbart forkert kan SKAT tilsidesætte fordelingen. En åbenbart forkert fordeling er ud fra 

retspraksis anslået til en margin på 20% mellem den aftalte fordeling og den anslåede handelspris. 

Handelsprisen bliver typisk vurderet på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering eller på 

baggrund af et konkret syn og skøn.  

Herudover kan det konkluderes, at uafhængige parter uden skattemæssigt modstående interesser 

derimod må forvente, at SKAT vil korrigere den aftalte fordeling af overdragelsessummen på 

aktiverne, hvis denne er væsentlig forkert i forhold til de faktiske handelsværdier. En væsentlig forkert 

fordeling er på baggrund af retspraksis anslået til en margin inden for 15% mellem den aftalte 

fordeling og den anslåede handelspris. 

Hvis der derimod er tale om familie relationer eller andre interesseforbundne parter må det forventes, 

at skatteansættelsen bliver prøvet af SKAT og at der vil blive foretaget justeringer af såvel den totale 

overdragelsessum som fordelingen her på aktiverne, såfremt denne er væsentlig forkert med en margin 

på 15% mellem den aftalte fordeling og den anslåede handelspris. 

For at undgå en eventuel ændret skatteansættelse ved en ikke godkendt fordeling af 

overdragelsessummen, kan sælger eller køber anmode SKAT om bindende svar, så de er sikre på om 

fordelingen kan accepteres på det forestående grundlag. Dermed kan sælger vide sig sikker på, 

hvordan beskatningen kommer til at se ud. I tilfælde af der anmodes om bindende svar kan SKAT ikke 

ændre skatteansættelsen under forudsætning af, at der ikke kommer nye oplysninger i sagen. 

I mange situationer kan det dog ikke lade sig gøre at vente med at foretage handlen mellem køber og 

sælger, mens svaret på anmodningen om det bindende svar afventer.  

I det tilfælde, at der ikke foreligger bindende svar, og fordelingen af den aftalte overdragelsessum ikke 

bliver godkendt af SKAT, skal der foretages partshøringer af de involverede parter inden SKAT kan 

korrigere den aftalte fordeling. Dette vil inkludere både sælger og køber, da begge er involveret i 

overdragelsen og kan bistå SKAT med oplysninger, de ikke er bekendt med i forvejen.  

Hvis SKAT ændrer fordelingen af overdragelsessummen eller den totale overdragelsessum, er der 

mulighed for, at den skattepligtige kan klage over den ændrede skatteansættelse til 

Skatteankestyrelsen, såfremt den skattepligtige er uenig i afgørelsen. Herefter vil Skatteankestyrelsen 

visitere klagen til enten vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten, som vil træffe afgørelse i 

sagen.  
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Det kan konkluderes, at der ikke er den uafhængighed man kunne forvente mellem parterne hos SKAT 

og medlemmerne i vurderingsankenævnet, idet vurderingsankenævnet består af valgbare medlemmer 

til kommunalbestyrelserne, i de kommuner det respektive vurderingsankenævn omfatter.  

Det er ikke hensigtsmæssigt, at der ikke er uafhængighed i en myndighed, der træffer en afgørelse 

mellem to parter.  

Det afgørende er, at ejendomsvurderingerne bliver korrekte, og at der ikke kommer mistillid mellem 

borgerne og det system, der behandler deres eventuelle klager. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, hvis 

mange sager ender hos domstolene, da det er en tung økonomisk vej at bevæge sig ud på, før sagen 

bliver afgjort. 

Samtidig vil der måske være større tildens til, at borgerne tvivler på afgørelser foretaget af 

vurderingsnævnet uanset hvor kompetente fagfolk de har rådført sig med, da nævnet under alle 

omstændigheder ikke kan betragtes uafhængig i sagerne. Hvis borgerne generelt har mistillid til 

afgørelser truffet af vurderingsnævnet er det heller ikke nemt for nævnet at fungere efter hensigten. 

Den myndighed, der behandler klagerne skal foretages af fagligt kompetence uafhængige medlemmer. 

På denne baggrund kan det konkluderes, at vurderingsankenævnet bør revurderes. 
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Kapitel 8 Perspektivering 
Fra 1. januar 2018 er der kommet en ny ejendomsvurderingslov. Dette skyldes, at hele 

vurderingssystemet skal lægges om, så vurderingerne bliver mere præcise og kommer til at afspejle en 

værdi i nærheden af den faktiske handelsværdi.  

Samtidig med det nye vurderingssystem er under udarbejdelse, er der indgået forlig i Folketinget om, 

at klager over ejendomsvurderinger udelukkende skal behandles i vurderingsankenævnet, og derved 

ophæves muligheden for, at sagen behandles ved Landsskatteretten.100  

Samtidig tilføres mere faglig viden til vurderingsankenævnet ved tilførslen af nogle 

vurderingsankenævnsformænd, som er uafhængige og geografisk ubundet. Dette tilføres for at sikre 

ensartethed i afgørelserne.  

Men spørgsmålet her er, hvordan ensartetheden sikres, når vurderingsankenævnet fortsat i overvejende 

grad består af medlemmer, som er ikke er partsuafhængige. Hvis der i alle afgørelser ønskes en 

bestemt fordeling mellem overdragelsessummen, som kommer kommunen til gode, så er 

ensartetheden opretholdt, men det sikrer jo ikke en faglig korrekt vurdering af ejendommene.  

Det ser dog ud til, at politikerne er vågnet op, og at der med forliget samtidig ændres på 

sammensætningen af medlemmerne i vurderingsankenævnet, således at halvdelen af de øvrige 

medlemmer skal udpeges af realkreditbranchen og ejendomsmæglerbranchen på baggrund af 

vurderingsfaglige kompetencer. Det resterende halvdel vil fortsat bestå af valgbare medlemmer fra 

kommunalbestyrelserne.  

På trods af, at det nye vurderingssystem ser ud til at blive langt bedre end det tidligere, kan jeg stadig 

ikke forstå, hvilke faglige bidrag de valgbare medlemmer fra kommunalbestyrelserne kan komme 

med, når de ikke er uafhængige i sagerne. Jeg vil fortsat mene, at der er behov for, at nævnet 100% 

består af uafhængige parter, både for at styrke kompetencen i nævnet og for at opretholde tillid til 

systemerne.  

En alternativ løsning kunne være helt at ophæve vurderingsankenævnet, og i stedet udelukkende 

anvende Landsskatteretten til vurdering af ejendommene. Således kunne finansieringen i stedet bruges 

på at styrke Landsskatteretten med yderligere fagligt kompetente vurderingsmedlemmer, som alle skal 

være uafhængige.   

                                                      
 

100 http://www.skm.dk/media/1403846/Aftaletekst-forlig-om-vurderinger.pdf 
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