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Abstract 

On the 10th of October 2020, the Danish Government presented an agreement which would give right 

to an early retirement. This agreement was translated into a bill, which was adopted on the 18th of 

November 2020 and entered into force on 1 January 2021. In the agreement, it was proposed, among 

other things, that the bill should be financed by changing the taxation of real estate from the realization 

principle to the mark-to-market (MTM) principle. The reason for the proposal is, primarily, to finance 

the right to early retirement, but also, secondarily, to put an end to the method where an increase in 

value of real estate in Denmark is never taxed, due to foreign companies sells the company instead.  

This thesis aims to investigate the consequences for the companies, that will be affected of the 

introduction of the MTM, with focus on the implementation of the rules as well as the spin-off effects 

that the introduction of the MTM may entail. 

By analyzing the available data and our own constructed cases, we found that introduction of MTM 

will put an end to untaxed value increases, but most likely not through ongoing taxation as the term 

MTM suggests, but when real estate companies are sold.  

The effect of implementation of MTM, will most likely be unnoticeable through the first couple of 

years of its existence. This is due to the high input values, that are to be calculated when the companies 

enter into the MTM principle. The deferred tax, difference between cost price and the input value, 

will continue to be untaxed and carry forward until the sale of the real estate. 

We also found that some companies may be hit harder than others, and some that might need to 

rethink their financing situation. Those, that previously could make tax depreciation will lose this 

opportunity and may also be hit by corporate tax from the property’s value increase.  

It is our view, that the introduction of MTM principle, in total will have a negative impact for 

companies. An increased outgoing cash flow for companies as well as an increased administrative 

burden is expected. 
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1 Indledning 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 

en aftale om ret til tidlig pension, de såkaldte ”Arne pension”. Denne aftale blev udmøntet til et 

lovforslag, som blevet vedtaget den 18. november 2020 og trådte i kraft d. 1. januar 20211. 

Loven indebærer at personer der har haft et hårdt fysisk arbejdsliv, skal have ret til at trække sig fra 

arbejdslivet tidligere, indførelse af sådan en lov vil forventeligt være omkostningstung. Da kagen af 

statens finanser ikke er ubegrænsede, må der tages fra nogen for at kunne give denne ret til 

tidsligpension til andre. Der skal med andre ord findes en finansiering for loven, som kan ske fx ved 

en forøgelse af skatter eller besparelser på andre offentlige ydelser.  

Aftaleparterne blev enige om at finansieringen i 2021 og 2022 skulle foretages med et træk på det 

økonomiske råderum, smat et provenu fra reglerne om aktiesparekonto og et kommunalt bidraget fra 

beskæftigelsesindsatsten. Fra 2023 skal loven være fuldt finansieret fra andre tiltag, der fortsat 

arbejdes på at implementere.  

I aftaleparternes politiske aftale blev det lagt op til at man foreslog følgende punkter til finansiering 

af ret til tidlig pension: 

- Samfundsbidrag fra den finansielle sektor 

- Løbende beskatning af ejendomme 

- Begrænsning på fradragsretten af lønninger til enkelte medarbejder over 7 mio. kr.  

Det er netop ordlyden ”løbende beskatning ejendomme” (lagerbeskatning), der har vakt vores 

interesse i at skrive denne opgave. Vi har begge baggrund som revisorer, og undrer os i denne 

forbindelse over hvordan, et for os, så stort paradigme skifte fra realisation- til lagerbeskatning kan 

blive bragt i spil.  

Beskatningen af avancer følger i dag samtidig med tidspunkt for salg af ejendommen, hvor der 

frigives likviditet til betaling af skatten. Med en lagerbeskatning vil der ikke samtidig være en løbende 

likviditet at kunne afregne skatte af.   

Vi finder det yderligere interessant, at dette udspil kommer nu, i forlængelse af de seneste års fokus 

og debat omkring ejendomsmarkedet i Danmark. Her tænker vi især på debatten omkring 

 
1  L 104 - 2020-21 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Indførelse 
af ret til tidlig pension). / Folketinget (ft.dk) 
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”Blackstones” og andre udenlandske kapitalfondes indtog på ejendomsmarkedet i Danmark, hvor vi 

ser at de opkøber ejendomme, sætter dem i stand og lejer dem ud igen til højere pris. I nogen tilfælde 

med at anvende ufine metoder til at skubbe de tidligere lejere ud. Her så vi et indgreb i lejeloven for 

at komme dem til livs, og en indførelse af løbende beskatning kan ses som næste fase i indgreb mod 

kapitalfondene.    

Det er fortsat uklart hvordan Regeringen og aftalepartnere vælger at finansiere loven om ret til tidlig 

pension. Den eksisterende information fra den politiske aftale, samt en række spørgsmål og svar fra 

Skatteminister Morten Bødskov har lidt informationer at arbejde med.  

Vi ser en række udfordringer I at lade selskabers ejendomme blive lagerbeskattet. På baggrund af den 

eksisterende information, der er tilgængelig på opgavens udarbejdelsestidspunkt, ønsker vi at fordybe 

os med de udfordringer, som kan være forbundet med finansiering af loven, samt belyse de 

økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved at lade selskabernes ejendomme blive beskattet 

løbende. 
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1.1 Problemformulering 

Hvordan vil en indførelse af lagerbeskatning på ejendomme påvirke virksomheder?  

 Hvordan påtænkes reglerne at blive indført?  

 Hvad vil der være af afledte effekter ved en indførelse af lagerbeskatning på ejendomme?  

1.2 Problemafgrænsning 

Vi vil i specialet afgrænse os for at komme ind på udenlandske skatteforhold, herunder dobbelt 

beskatningsforhold og beskatning af udbytter/avancer udenfor Danmark. Dette indebærer også at vi 

har afgrænset os fra at omtale de såkaldte ”beneficial owner” sager skattemyndighederne har kørt 

mod en række udenlandske kapitalfonde. I samme henseende afgrænser vi os fra at komme ind på 

EU-retslige aspekter.  

Endvidere vil vi afgrænse os fra at komme ind på internationale regnskabsstandarder, og udelukkende 

fokusere på Årsregnskabslovens bestemmelser. Vores gennemgang af værdiansættelsesmodeller vil 

endvidere kun blive gennemgået i hovedtræk, da vores hovedfokus ligger på at gennemgå de 

skattemæssige aspekter.  

Endeligt afgrænses for dataindsamling frem til og med 5. september 2021, for at kunne afslutte 

specialet.  

1.3 Metode 

Vi vil i kandidatspecialet tage udgangspunkt i Regeringens foreløbige oplæg til en udmøntning i 

lagerbeskatning af ejendomme, idet der endnu ikke foreligger et lovforslag. Vi vil foretage en 

teoretisk gennemgang af det eksisterende materiale vedrørende indførelse af lagerbeskatning. Vi vil 

efterfølgende foretage en retsdogmatisk gennemgang af gældende skattelovning indenfor 

ejendomsavancebeskatning  

Vores teoretiske gennemgang vil danne grundlag for, at vi i vores analyserende afsnit kan tage 

udgangspunkt i fire egenkonstruerede casestudier, som vil belyse forskellige aspekter ved en 

indførelse af lagerbeskatning. Analysen vil omfatte en komparativ analyse mellem beskatning efter 

de gældende skattemæssige regler og hvordan lagerbeskatning forventeligt vil blive udformet. 

Casestudierne vil tage udgangspunkt i den induktive metode, som kan være med til at generalisere 

viden, og vil omfatte praktisk gennemgang i form af beregninger, der underbygger vores teoretiske 

gennemgang.  
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Afslutningsvist vil vi foretage en diskussion af mulige problemstillinger ved en indførelse af 

lagerbeskatning.  

 Dataindsamling 

Vi vil hovedsageligt indsamle og anvende os af primære kilder i form af lovtekster samt spørgsmål 

og svar til ministeren. Herudover vil vi indsamle og anvende kvalitative data i form af avisartikler, 

populationer og love og regler, der udelukkende vil være sekundære datakilder. 

Vi vil underbygge vores speciale med en primærkilde i form af et interview med Henrik Louv fra 

skatteministeriet. Der vil være med til at underbygge validiteten af vores konklusioner.  

 Kildekritik 

Da vores kilder i omfattende grad bestå af udtalelser fra Skatteministeren og Skatteministeriet, er det 

vigtigt at pointere at disse i nogen grad kan være subjektivt påvirket med personlige holdninger, som 

kan blive tilsidesat i forbindelse med det endelige lovforslag. Særligt gør det sig gældende i 

forbindelse med vores interview med Henrik Louv fra Skatteministeriet, vis udtalelser vil være præget 

af hans virke som embedsmand i Ministeriet.  

1.4 Målgruppe 

Denne afhandling er henvendt til revisorer, og andre rådgivende aktører samt til ledelser i selskaber, 

som kan være omfattet af den politiske aftale. Afhandlingen skal kunne tjene til, at læser sættes i 

stand til at kunne indse de økonomiske konsekvenser forbundet med den hidtil gældende praksis samt 

det nye udspil fra den politiske aftale. 
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1.5 Specialets struktur 

Formålet med dette afsnit er at give læseren et overblik over kandidatspecialets opbygning. 

Kandidatspecialet består af seks hovedområder: indledning, teori, praksis med cases, analyse, konklusion 

samt perspektivering. De seks hovedområder indeholder i hovedtræk: Det indledende kapitel indeholder 

formålet med opgaven samt problemformuleringen og de tilhørende undersøgelsesspørgsmål. 

Teoriområderne indeholder teori primært fra skattelovgivning samt værdiansættelsesprincipper. Det 

praktiske område indeholder eget opstillede cases med tilhørende delkonklusioner. Analysedelen 

kombinerer de teoretiske og praktiske områder. Kandidatspecialet afrundes med konklusion og 

perspektivering, der sammenholdes med problemformuleringen.  

 

Kapitel 1
• Indledning

Kapitel 2
• Redegørelse af forslag om lagerbeskatning af ejendomme

Kapitel 3
• Relevante teoretiske skattemæssige regler

Kapitel 4
• Værdiansættelsesmodeller

Kapitel 5
• Cases

Kapitel 6
• Mulige problemstillinger ved indførelse af lagerbeskatning

Kapitel 7
• Konklusion

Kapitel 8
• Perspektivering

Kapitel 9
• Litteraturliste

Kapitel 10
• Bilag
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2 Redegørelse af oplæg om lagerbeskatning af ejendomme 

Som nævnt i indledningsafsnittet, har Regeringen vedtaget loven om ret til tidlig pension, imens 

finansieringsdelen af denne lov fortsat er under udarbejdelse. I den oprindelige aftale har Regeringen 

fremlagt et faktaark2 bestående af 26 punker, hvoraf punkt 19 omhandler indførelsen af løbende 

beskatning af selskabers ejendomsavancer. Punkt 19 består af en enkelt side, der beskriver, hvordan 

Regeringen tænker, at en løbende beskatning af ejendomme skal foretages. Herudover har 

Skatteministeren efterfølgende besvaret en række spørgsmål fra folketingspolitikere, revisorer og 

skatteadvokater. Vi vil i dette kapitel redegøre for de tilgængelige informationer, der findes på 

opgaveskrivningstidspunktet, samt komme med egne fortolkninger hvor relevant. 

2.1 Redegørelse og fortolkning af Faktaark August 2020 

Vi har ved gennemlæsning af det fremlagte faktaark opsummeret og gengivet de væsentligste punkter 

nedenfor, som Regeringen lægger op til i forbindelse med lagerbeskatning:   

1) Regeringen foreslår lagerbeskatning af ejendomme i lighed med, hvordan 

pensionsselskaberne beskattes i dag 

2) Regeringen fremhæver, at selskaberne i forvejen er skattepligtige af ejendomsavancer, men 

at avancen først realiseres på salgstidspunktet.  Avancen kan udskydes ved at placere 

ejendommen i et datterselskab, hvor selskabet handles i stedet for ejendommen 

3) Regeringen fremhæver, at det ovennævnte punkt er blevet udnyttet af udenlandske 

kapitalfonde 

4) Regeringen skønner med stor usikkerhed, at en indførsel af lagerbeskatning kan tilvejebringe 

ca. 850 mio. kr. i skattekroner til finansiering af loven om tidlig pension  

5) Regeringen fremhæver, at de omtalte 850 mio. kr. vil afhænge af afgrænsningen om hvilke 

selskaber og ejendomme, der vil blive omfattet  

6) Regeringen fremhæver at der kan opnås samfundsmæssig gevinst ved at lagerbeskatte 

selskabsejendomme og på den måde sidestille ejendomsinvesteringer med øvrige 

investeringer  

 

 
2 Faktaark_Ny ret til tidlig pension - værdig tilbagetrækning for alle (fm.dk) 
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Faktaarket er udelukkede et oplæg til den politiske aftale vedrørende finansiering til lov om tidlig 

pension og indholdet lægger derfor op til flere undrende spørgsmål. I punkt 1) mener Regeringen, at 

selskaber skal lagerbeskattes af deres ejendomme. Hvis der er tale om alle selskaber med ejendomme, 

må det alt andet lige betyde en kæmpe samfundsmæssig ændring. Faktaarket lægger op til, at 

lagerbeskatningen skal ramme bredt.   

Dette ovenstående punkt vil vi forsøge at redegøre for nærmere i afsnit 2.2, hvor vi vil se nærmere på 

og gennemgå ”Spørgsmål og Svar fra Skatteminister Morten Bødskov.”  

I punkt 2) forsøger Regeringen at fremhæve, at selskaber allerede er skattepligtige af værdistigninger 

på ejendomme, men at denne gevinst først realiseres ved salg af selve ejendommen frem for løbende. 

Det har derfor væsentlig betydning for, om ejendommen beskattes efter realisation- eller 

lagerbeskatningsprincippet. I det samme punkt fremhæves også, at sådan en beskatning kan udskydes 

ved at sælge selve selskabet frem for ejendommen. Vi vil udfra dette punkt forsøge at belyse 

principperne ved beskatningsformerne i afsnit 3.1, samt ved salg af datterselskabsaktier i afsnit 3.3, 

for at opnå en bedre forståelse for tankerne bag denne politiske aftale.  

Punkt 3) er en forsættelse af punkt 2), her henleder Regeringen opmærksomheden på netop reglen 

om salg af datterselskabsaktier, der bliver ”udnyttet” af udenlandske investorer. Det er tydeligt, at 

Regeringen er utilfreds med dette ”hul” i lovgivningen, der betyder, at de danske skattemyndigheder 

går glip af skattekroner på værdistigninger på danske ejendomme. Dette ønsker Regeringen ændret. 

Dette er også et punkt, der vil blive uddybet i det efterfølgende afsnit vedrørende ”Spørgsmål og Svar 

fra Skatteministeren”. 

I punkt 4) skønner Regeringen, at der vil kunne tilvejebringes ca. 850 mio. kr. i provenu ved den 

ovennævnte omlæggelse. Skattekroner fra denne politiske aftale vil udgøre ca. 1,2 % af den samlede 

selskabsskatteindtægt for 20193 

Punkt 5) nævner, at selve provenuet vil afhænge af, hvilke selskaber, der ønskes omfattet af denne 

politiske aftale. Dette punkt hænger sammen med punkt 2) og 3), og vil derfor blive yderligere 

behandlet i afsnit 2.2 

I punkt 6) er det Regeringens opfattelse at investeringer i fast ejendom er mere fordelagtige end øvrige 

investeringer, da de efter gældende regler i praksis beskattes lavere. I Faktaarket står ikke, hvorfor 

Regeringen mener, at det er mere fordelagtigt. Det er vores tolkning, at der henføres til, at der ved 

 
3 NYT: Stor stigning i provenuet fra selskabsskatten - Danmarks Statistik (dst.dk) – 850/72.700 
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investeringen i fx værdipapirer betales en løbende skat af værdistigninger, mens der ikke betales en 

løbende skat af værdistigninger på ejendomme. Beskatningen af ejendomme sker først når 

ejendommen sælges, men som nævnt i punkt 2) kan skatten udskydes ved at sælge selskabet i stedet 

for ejendommen.  

Regeringens fremlæggelse af den politiske aftale den 10. oktober 2020, har vakt stor interesse hos 

både aktionærer og rådgivere med henblik på, hvad der skal ske i fremtiden. Efter Regeringens 

fremlæggelse af faktaarket, har det været muligt at stille spørgsmål til Ministeren, til en nærmere 

uddybelse af de områder der stadig har været uklare. Det næste afsnit vil gennemgå disse nærmere.  

2.2 Redegørelse og fortolkning af udvalgte ”Spørgsmål og Svar fra Skatteministeren” 

Informationen fra faktaarket i afsnittet ovenfor rammer meget bredt. Vi har gennemgået de 

tilgængelige spørgsmål til og svar fra Skatteministeren stillet primært af enten Folketingets 

medlemmer eller revisions- og advokathuse, som ønsker svar på nogle konkrete spørgsmål. Nedenfor 

gengives de udvalgte spørgsmål og resume af svaret samt vores tolkning. 

 Samrådsspørgsmål K – hvem er omfattet 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan den forslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer 

skal udformes?”4
 

2.2.1.1 Resume af svaret: 

Ministeren påpeger, at ejendomsselskaber kan udgå at betale skat af fortjenesten via selskabsretlige 

konstruktioner. Her lægges der tryk på, at det især er de udenlandske kapitalfonde, som har nydt godt 

af de nuværende regler. Undgåelse af betaling af skat sker ved at sælge selve selskabet frem for 

ejendommen – mere om det i afsnit 3.3. På den måde trækkes gevinsten ud af landet, hvorved 

gevinsten ikke kommer til beskatning i Danmark.  

Helt konkret skal selskaber ændre praksis for beskatning af ejendomme fra realisationsbeskatning til 

lagerbeskatning, således at fortjenester fra værdistigninger bliver beskattet løbende.  

Ministeren fremhæver at en overgang til lagerbeskatning ikke skal omfatte pensionsselskaber, 

andelsboliger, ejendomme der anvendes til landbrug, produktion og lager, samt personlige 

virksomheder og andre der ikke er omfattet af almindelig selskabsbeskatning.5 Dette begrænser 

således, at det mere eller mindre kun er investeringsejendomme, der bliver omfattet af reglerne. 

 
4 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/155/svar/1724915/2299769.pdf 
5 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/156/svar/1727102/2303503/index.htm 
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Herudover vil der blive indført en bundgrænse på 100 mio. kr. for hvornår lagerbeskatningen 

indtræder. Med denne afgræsning er det Ministerens opfattelse at helt op til 75 % af danske selskaber 

ikke vil blive omfattet af lagerbeskatningen. Ministeren skønner samtidig at de resterende 25 % 

omfatter de store ejendomsselskaber. 

Det følger endvidere af svar nr. 26 af 19. oktober6 at ejendomme tidligere anvendt til egen drift, men 

som overgår til investeringsejendom skal indgå til en overgangsværdi. Se nærmere om 

overgangsværdi i afsnit 2.2.6. 

2.2.1.2 Vores fortolkning: 

Vi ser i svaret fra Ministeren at anvendelsesområdet for lagerbeskatning bliver konkretiseret. 

Ministeren skønner således at kun 25 % af danske selskaber vil blive omfattet af 

finansieringsforslaget og at disse skulle primært udgøre de store ejendomsselskaber.  

En bundgrænse på 100 mio. kr. vil naturligvis afgrænse mange ”almindelige danskere”, men det er 

vores opfattelse, at der kan være tilfælde blandt de 25 % med fx familieejede selskaber over 100 mio. 

kr. De likviditetsmæssige konsekvenser dette kan medføre for den ”almindelig dansker, ser vi relevant 

og har udarbejdet en case længere nede i specialet.  

 Samrådsspørgsmål L – hvem skal værdiansætte   

”Hvordan forestiller ministeren sig, at en årlig vurdering af selskabernes ejendomme skal blive 

retvisende, når selv Skatteforvaltningen har svært ved at vurdere erhvervsejendommes værdi, og 

hvordan vil ministeren sikre en fyldestgørende kontrol?7” 

2.2.2.1 Resume af svaret: 

Ministeren henleder opmærksomheden på at opgørelsesmetode skal følge pensionsselskabernes 

opgørelsesmetode. Ministeren påpeger yderligere, at mange af de ejendomsselskaber, som vil blive 

omfattet, allerede i dag opgør deres ejendomme til dagsværdien. Ministeren pointerer yderligere at 

den regnskabsmæssige værdi i årsrapporten direkte vil kunne lægges til grund for lagerbeskatningen. 

2.2.2.2 Vores fortolkning: 

Spørgsmålsstilleren er kritisk over at Skatteforvaltning årligt, skal vurdere værdien af de enkelte 

ejendomme i erhvervslivet og henviser formentlig til de suspenderede ejendomsvurderinger i 2013 

 
6 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/26/svar/1708387/2273967/index.htm 
7 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/155/svar/1724915/2299769.pdf 
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efter at Rigsrevisionen udgav en beretning om at de offentlige ejendomsvurderinger var upræcise, 

uensartede og uigennemskuelige. Ministeren henleder opmærksomheden på at opgørelsesmetoden 

skal følge pensionsselskabernes opgørelsesmetode. Det vil sige, at det er ikke Skatteforvaltning der 

skal opgøre værdien, men at det er ledelsen/ejerne i selskaberne der skal opgøres værdien.  

For at efterprøve ministerens udtalelse om hvorvidt mange selskaber i dag måler til dagsværdi, har vi 

gennemgået en artikel udarbejdet af Estate Media, som er et nordisk mediehus, der leverer viden 

gennem mange forskellige platforme til ejendomsbranchen. I artiklen oplistes de top-100 største 

ejendomsejere i Danmark8, iblandt listen er der mange pensionsselskaber, som kan ekskluderes i 

undersøgelsen. Resterende selskaber må alt andet lige antages at blive omfattet af ordningen. Vi har 

stikprøvevis kontrolleret listen og finder at mange virksomheder anvender dagsværdi, men der er 

fortsat nogle, der anvender kostprismetoden (fx Freja Ejendomme, Semler Ejendomme, Kereby) selv 

om de indgår i top-100-listen.  

Ministeren pointerer yderligere, at den regnskabsmæssig værdi vil kunne direkte lægges til grund for 

lagerbeskatning. I dag kan kapitalselskaber opgøre den regnskabsmæssige værdi af 

investeringsejendomme til enten kostpris eller dagsværdi. Kostpris vil næppe være mulighed her, da 

det er dagsværdi man ønsker at måle efter.  

Bestemmelsen af dagsværdi efter Årsregnskabsloven (ÅRL) er anderledes end Lov om Finansiel 

Virksomhed (LFV). I henhold til indregning efter ÅRL, skal værdiansættelsen foretages igennem et 

dagsværdihierarki jf. §379, der i korte træk kan opstilles som følger:  

1. Salgsværdi, der kan konstateres på et aktivt marked 

2. Salgsværdi for enkelte bestanddele eller for lignende aktiver  

3. Kapitalværdi beregnet efter DCF-model, afkastbaseret model eller lignende 

4. Kostpris 

LFV giver herimod kun mulighed for at foretage værdiansættelse efter afkastbaseret model eller DCF-

model. I praksis vil virksomheder, der anvender ÅRL oftest ende med at bruge en 

værdiansættelsesmodel.  

I Kapitel 4 vil vi gennemgå værdiansættelsesmodellerne afkastbaseret og DCF.  

 
8 Estate Media – Top 100: Her er Danmarks største ejendomsejere 
9 Årsregnskabsloven (retsinformation.dk) 
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 Samrådsspørgsmål M – COVID-19 

”Mener ministeren, at det i lyset af corona-pandemiens påvirkning på erhvervslivet er et 

hensigtsmæssigt tidspunkt at indføre beskatning, der vil medføre likviditetsdræn, når virksomheder, 

der udlejer ejendomme, må betale via driftsmidler?10” 

2.2.3.1 Resume af svaret: 

Ministeren svarer at det er helt på sin plads at indføre beskatning og henleder opmærksomheden på 

selskaber, der anvender særlige skattefinte på at undgå at betale skat af ejendomsavancer. Herudover 

påpeger ministeren at det finder først sted fra året 2023 og frem.  

2.2.3.2 Vores fortolkning: 

Indførelse af lagerbeskatning 1. januar 2023 kan give nogle uhensigtsmæssigheder. Vi ser at værdien 

af ejendomme er fortsat stigende11, også på trods af corona pandemien. Indførelse af lagerbeskatning 

kan give usikkerhed og måske endda vilkårlighed i beskatningen. En eventuel krise vil højst 

sandsynligt medføre værdi fald i ejendommens værdi og kan således udløse skattemæssigt 

fradragsberettiget tab.   

 Spørgsmål 685 – behandling af underskud12 

”Vil ministeren oplyse, om det er planen at ejendomsselskaber, der ejer ejendomme der falder i værdi, 

fuldt ud vil kunne modregne værdifaldet i eventuelle værdistigninger, såfremt regeringens plan om 

lagerbeskatning af avancer på erhvervsejendomme gennemføres?” 

2.2.4.1 Resume af svaret: 

Ministeren svarer at det naturlige udgangspunkt vil være ja, der vil være fradrag, men den præcise 

model vil blive fastlagt med lovforberedende arbejde.  

2.2.4.2 Vores kommentarer: 

At lade værditab være fradragsberettigede, giver umiddelbart mening når vi ser på, at der som 

udgangspunkt ser en lighed i skattelovgivningen, så hvis noget på den ene side er skattepligtigt, er 

det på den anden side også fradragsberettiget.   

 
10 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/155/svar/1724915/2299769.pdf 
11 NYT: Boligpriserne stiger fortsat i årets første kvartal - Danmarks Statistik (dst.dk) 
12 NYT: Boligpriserne stiger fortsat i årets første kvartal - Danmarks Statistik (dst.dk) 
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Dog findes der tilfælde hvor Skatteforvaltning indfører såkaldte kildeartsbegrænsede tab, hvor tab 

kun kan udnyttes i samme type indkomst. Det ser vi fx i EBL hvor tab kun kan modregnes i andre 

positive indkomster under EBL. Reglerne i EBL vil vi komme yderligere ind på i kapitale 3.  

 Spørgsmål 748 - Beskatning af værdi fra før lagerbeskatning 

”Kan ministeren bekræfte, at den lagerbeskatningsmodel, som regeringen påtænker at indføre fra 

2023 på ejendomshandler, ikke vil indføre skat med tilbagevirkende kraft, og dermed ikke vil beskatte 

værdistigninger, der måtte have fundet sted før 2023?13” 

2.2.5.1 Resume af svaret: 

Ministeren besvarer, at den præcise model vil blive fastlagt under det lovforberedende arbejde, men 

svarer samtidigt at avancer, som endnu ikke er realiseret på ikrafttrædelsestidspunkt for 

lagerbeskatning, først skal beskattes ved realisation. 

2.2.5.2 Vores fortolkning: 

Det følger af Venstre Landsretsdom SKM2013.411.VLR14 at der er ikke noget til hinder at lovgive 

med tilbagevirkende kraft. Men det vil være i strid med god og sædvanlig lovgivningspraksis at 

indføre skærpende regler med virkning for dispositioner, som allerede har fundet sted inden 

tidspunktet for fremsættelse af lovforslaget om de skærpende regler. Med andre ord vil det være i 

strid med god og sædvanlig lovgivningspraksis, at indføre lagerbeskatning der tager udgangspunkt i 

de faktiske kostpriser. Det kan give en meget stor likviditetsmæssig udsving i det første år med 

lagerbeskatning.  

Dog har vi for nyligt set at Skattestyrelsen går ind og fjerner en sådan indgangsværdi efter en årrække. 

En tidligere overgangsregel om ejertidsnedslag jf. ABL § 47, gav hovedaktionærer ret til at reducere 

aktiegevinst med en procentsats svarende til ejertiden efter 1993. Baggrunden for indførslen af 

ejertidsnedslag var en væsentlig stigning i aktieskat fra den 19. maj 1993. Skattestyrelsen har således 

fjernet denne overgangsbestemmelse med virkning fra ultimo 2020 og frem. Det kan derfor ikke 

afvises at Skattestyrelsen en dag vil fjerne indgangsværdi ved indførelse af lagerbeskatning.  

  

 
13  https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/748/svar/1693423/2252301/index.htm 
14 Skat.dk: Genoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft 
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 Spørgsmål 66 - Indgangsværdier 

”Finder ministeren det rimeligt, at selskaber skal beskattes af urealiserede ejendomsgevinster fra 

2023, også i tilfælde hvor værdien af ejendommen har været højere på et tidligere tidspunkt i den 

periode, hvor selskabet har ejet ejendommen, og hvor selskabet ikke har haft fradrag for de allerede 

konstaterede urealiserede tab?15” 

2.2.6.1 Resume af svaret 

Ministeren finder det rimeligt at beskatte urealiserede ejendomsgevinster, da denne beskatning ellers 

kan undgås via selskabsretlige konstruktioner. 

For den del af spørgsmålet om ejendommens værdi har været højere på et tidligere tidspunkt svarer 

Ministeren, at det er forventning, at der vil blive indført overgangsregler, som sikrer at 

værdistigninger op til lagerbeskatningens indtrædelse holdes udenfor beskatningen. Ministeren 

nævner såkaldte indgangsværdier som vil træde ind som en fiktiv dagsværdi primo. 

2.2.6.2 Vores fortolkning 

Der er andre typer af aktiver, der lagerbeskattes, fx værdipapirer, varelager mv., hvor urealiserede 

gevinster beskattes løbende. Ministeren finder det også rimeligt at beskatte urealiserede 

ejendomsgevinster. Ministeren går således et skridt videre og siger at det modsatte ville være 

urimeligt, især hvis man placerer ejendom i et selskab. 

Derudover nævnes indgangsværdier, som forventes indført ved overgang til lagerbeskatning, hvilket 

er alt andet lige kun rimeligt – alternativt risikerer man en stor likviditetstræk på selskabsskat. 

Afslutningsvis kan det nævnes at det ikke vil være første gang at Regeringen indfører 

indgangsværdier. Dette har vi set fra fx indførslen af særlige indgangsværdier for ejendomme 

erhvervet før 19. maj 1993 jf. EBL § 4, stk. 3 samt vores Kapitel 3.  

  

 
15 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/66/svar/1715604/2284440/index.htm 
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 Spørgsmål 74 – Skattemæssige afskrivninger 

”Vil ministeren kommentere henvendelse af 5. november 2020 fra KPMG Acor Tax om, hvornår 

markedet kan forvente, at ministeren fremlægger regeringens lagerbeskatningsmodel, jf. SAU alm. 

del – bilag 38? Der spørges i henvendelsen, om adgangen til at foretage skattemæssige afskrivninger 

på de ejendomme, som efter forslaget skal lagerbeskattes, vil blive ophævet.”16 

2.2.7.1 Resume af svaret 

Ministeren svarer at overgang til lagerbeskatning vil medføre, at ejendomme skal løbende 

værdiansættelses til dagsværdi og, at denne værdiansættelse vil tage hensyn til slitage, som 

ejendommen er udsat for. Ministeren tilføjer, at opretholdelse af afskrivninger faktisk kan føre til 

dobbeltfradrag. Det er Ministerens opfattelse at adgang til skattemæssige afskrivninger bør ophæves 

i forbindelse med indføring af lagerbeskatning. 

2.2.7.2 Vores fortolkning 

Logisk giver det umiddelbart mening at følge Ministerens udtalelse om at skattemæssige 

afskrivninger skal afskaffes ved en overgang til lagerbeskatning. Idet afskrivninger er et udtryk for 

den løbende værdiforringelse af ejendommen, men den værdiforringelse må jo netop være 

indkalkuleret i dagsværdien. Det samme ser vi i ÅRL, når ejendomme måles til dagsværdi, at der 

netop ikke kan foretages afskrivninger.  

På den anden side må det dog give nogle finansieringsudfordringer for selskaber med 

afskrivningsberettigede ejendomme, der nu mister retten til de systematiske årlige afskrivninger. 

Betydningen af skrivninger vil vi komme nærmere ind på i Kapitel 3 og mekanismer for 

værdiansættelse til dagsværdi i Kapitale 4.  

2.3 Egen fortolkning og udfordringer 

Det er vores opfattelse at Regeringen forsøger at gøre det danske boligmarked mindre attraktivt for 

udenlandske investorer, ved at indføre lagerbeskatning for en specifik gruppe af investorer – de store 

ejendomsselskaber og især dem med udenlandsk moderselskab. Ministeren har flere gange udtalt sig 

at det er et hul i det nuværende system og at ministeren er sikker på, at det de færreste partier i 

Folketinget, som finder denne fremgangsmåde rimelig. 

 
16 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/74/svar/1717188/2286797/index.htm 
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Vi finder dette foreløbig forslag udfordrende, da det kan ramme nogle aktionærer utilsigtet. 

Herudover ser vi udfordringer i værdiansættelsesmetoder og en mulig problematik omkring 

finansiering af selskabsskatten vedrørende værdistigningen. Herudover forestiller vi os nogle 

situationer hvor der vil være et værdifald det ene år der vil danne underskud, som vil blive 

underskudsbegrænset i de efterfølgende års værdistigninger.  

En yderligere udfordring er regnskabsaflæggelse – mange virksomheder anvender fortsat kostpris 

som indregningskriterium – skal selskaber selv have lov til at påvirke dagsværdien? En stor del af 

dagsværdien udgøres af forrentningskravet fra investorerne, som de selv fastsætter. Hvad skal der ske 

med skattemæssige afskrivninger og genvundne afskrivninger på overgangstidspunktet? 

For at belyse de ovennævnte udfordringer vi ser, har vi opstillet en række cases i Kapitel 5. 
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3 Relevante teoretiske skattemæssige regler 

Vi vil i dette kapitel gennemgå nogle relevante teoretiske begreber om, hvordan skattereglerne er i 

dag på ejendomme samt øvrige relevante regler i forhold til opgaven.  Kapitlet har til formål at 

gennemgå, hvordan lovgivningen ser ud i dag, og hvordan man kan forvente, at samspillet bliver med 

en indførelse af lagerbeskatning.  

3.1 Lagerbeskatning kontra realisationsbeskatning 

I Danmark beskattes salg af formuegoder, fx ejendomme og værdipapirer, efter et af to principper; 

realisations- eller lagerbeskatning.  

I henhold til Statsskatteloven har en virksomhed fradrag for årets omkostninger, der er med til at sikre 

og vedligeholde indkomsten, herunder årets køb af varer til produktion. Da det følger, at det kun er 

årets anvendte varer, der kan trækkes fra, lægges de varer, der er købt, men ikke solgt, på lager. I det 

efterfølgende år foretages igen køb og salg af varer, og ved årsafslutning lægges de resterende varer 

igen på lager. Årets lagerreguleringer kan opgøres som følgende: varelager primo minus varelager 

ultimo, hvormed det kun er årets bevægelser, der kan fradrages for.   

Ved lagerbeskatning forstås altså, at et aktiv (eller passiv) hvert år beskattes med årets værditilvækst 

(eller tab). Første år beskattes forskellen mellem anskaffelsessummen og værdien ved udgangen af 

indkomståret. Det efterfølgende år beskattes med forskellen mellem værdi ved udgangen af det 

forrige indkomstår og udgangen af det indeværende år. Er et aktiv købt i indkomståret, anvendes årets 

anskaffelsessum i stedet for værdien ved udgangen af forrige år. For at illustrere lagerbeskatning har 

vi nedenfor opstillet et kort eksempel: 

Et aktiv i år 1 er anskaffet til 100 t.kr. som ved udgangen af år 1 har en værdi på 120 t.kr., beskattes 

år 1 med 20 t.kr. (120-100). Hvis det samme aktiv ved udgangen af år 2 har en værdi på 150 tkr., 

beskattes år 2 således med 30 t.kr. (150 – 120). Endeligt sælges aktivet i år 3 til 140 t.kr., og der opstår 

et tab på 10 t.kr. i år 3 (140-150). Sammenlagt ses en avance på 40 t.kr. over de tre år (20+30-10). 

Tabet på 10 t.kr. i år 3 vil som udgangspunkt være fradragsberettiget i anden indkomst (jf. også 

nedenfor).  

Ved realisationsbeskatning forstås, at aktivet først beskattes den dag, det afstås, og løbende 

værdistigninger hen over årene beskattes derfor ikke. Hvis det samme aktiv som ovenfor i stedet 

beskattes efter realisation, er der ikke noget at beskatte i år 1 og 2, men i år 3 kan beregnes en avance 

på 40 t.kr. (140 – 100).  
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Det kan ses, at den samlede avance, der beregnes, er den samme under begge principper, men den 

tidsmæssige placering af avancerne er forskellige. I ovennævnte eksempel realiseres et tab i år 3 under 

lagerbeskatningen. Der betales skat de første 2 år under lagerbeskatning, mens der i år 3 ikke bliver 

refunderet skat af underskuddet. Hvis der i år 3 (eller senere) ikke er anden indkomst at modregne i, 

kan det betyde, at der i praksis betales en højere skat under lagerbeskatningen.  

Idet der er en forskydning i den tidsmæssige placering af avancer og skatten, kan der argumenteres 

for, at selskaberne skal kunne egenfinansiere sig ved lagerbeskatning. Der vil ofte ikke løbende blive 

genereret nogen likviditet til at betale skatten førend afståelsen sker. Ved realisationsbeskatning 

modtages provenuet samtidig med, at avancebeskatningen sker.  

3.2 Ejendomsavancebeskatningsloven 

Beskatning af ejendommen foretages i dag efter den gældende Ejendomsavancebeskatningslov 

(EBL), som er en af de tre avancelove: Kursgevinstloven og Aktieavancebeskatningsloven. Disse tre 

love afløste i 1983 de tidligere gældende regler for beskatning af formuegoder. EBL er ændret af flere 

omgangen siden, men den væsentligste ændring skete i 1993.Ændringen gav mulighed for at anvende 

forskellige indgangsværdier til opgørelse af kostprisen for ejendommen, der vil blive gennemgået 

nærmere nedenfor. EBL skal som hovedregel anvendes af alle juridiske og fysiske personer, dog med 

to særlige undtagelser.  

Den første undtagelse er, skattepligtige personer der falder under begrebet for næringsdrivende med 

køb og salg af ejendomme jf. EBL §1 stk. 2. Personer der sælger en ejendom, som led i næring, skal 

i stedet anvende hovedreglerne i Statsskatteloven (SL). I korte træk betyder det, at ejendomme 

behandles som varelager og modregnes i salgsprisen den dag ejendommen sælges.  

Den anden undtagelse, den såkaldte ”parcelhusregel”, jf. EBL §8, er at avance ved salg af ejendomme 

der har tjent som bolig for den skattepligtige i en periode ikke skal medregnes til den skattepligtige 

indkomst. Hvad der ligger i ordet ”periode” er ikke nærmere defineret i loven, men der findes 

afgørelser på sager, hvor det er efterprøvet. Det væsentlige er således, at det kun er fysiske personer, 

der kan anvende parcelhusregelen.  

I de efterfølgende afsnit vil reglerne i EBL i hovedtræk blive gennemgået.  



Christian Theis Nygaard  September 2021  Canc. Merc. Aud. 

Romanas Markovas           Copenhagen Business School 

Side 22 af 109 

 

 Opgørelse af avance efter EBL 

En opgørelse af avance efter EBL kan opgøres efter nedenstående tabel, der i praksis er salgspris 

fratrukket kostpris. EBL giver dog imidlertid mulighed for regulering af hhv. salgspris og kostpris. I 

de efterfølgende underafsnit vil hver af de 14 punkter blive gennemgået.  

Figur 1 - Opgørelse af avance efter EBL 

 

Kilde: Egen fremstilling 

3.2.1.1 Afståelsessum opgjort på kontant basis 

Først opgøres afståelsessummen på hele ejendommen, der afstås. Dette sker i henhold til hvad 

køber/sælger har aftalt i overdragelsesaftalen jf. EBL §4 stk. 5.  I forbindelse med handlen er det 

derfor et krav, at der i overdragelsesaftalen foretages en fordeling af afståelsessummen på henholdsvis 

grund, bygning, installation og eventuelle andre driftsmidler og inventar, der overdrages.  

3.2.1.2 Salgsomkostninger 

Den ovenfor opgjorte salgspris reduceres herefter med de omkostninger, sælger har forpligtet sig til 

at afholde i forbindelse med overdragelsen jf. EBL §4. Det kan fx være omkostninger til advokat eller 

ejendomsmægler til berigtigelse af overdragelse.  

3.2.1.3 Fradrag for ejerboligværdi 

I det tilfælde at en del af ejendommen har tjent som ejerbolig for sælger, kan der gives nedslag i 

afståelsessummen med den værdi, der kan henføres til ejerboligen jf. EBL §9. Nedslaget baseres på 

den værdi, køber og sælger har aftalt i overdragelsesaftalen.  

1. Afståelessum opgjort på kontant basis XX
2. Salgsomkostninger -XX
3. Eventuelt fradrag for ejerbolig værdi -XX

3. Reguleret afståelsessum XX XX
5. Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis XX
6. Købsomkostninger XX
7. Tillæg efter §5, stk. 1 - 10.000 kr. pr. år XX
8. Tillæg efter §5, stk. 2 - forbedringer ud over 10.000 kr. XX
9. Fradrag for foretagne afskrivninger, fradrag. M.m. der ikke genbeskattes -XX

10. Eventuelt fradrag for ejerbolig værdi -XX
11. Reguleret anskaffelsessum XX -XX
12. Beregnet avance XX
13. Eventuelt bundfradrag -XX
14. Ejendomsavance til beskatning XX



Christian Theis Nygaard  September 2021  Canc. Merc. Aud. 

Romanas Markovas           Copenhagen Business School 

Side 23 af 109 

 

3.2.1.4 Reguleret afståelsessum 

Summen af de ovenstående tre punkter giver herefter den regulerede afståelsessum, der danner 

grundlag for avanceberegningen.  

3.2.1.5 Anskaffelsessummen 

Anskaffelsessummen opgøres, som udgangspunkt efter den faktiske kostpris på 

anskaffelsestidspunktet. Den faktiske kostpris omregnes, således at den udgør summen af den kontant 

betalte del sammenlagt med kursværdien af den belånte del jf. EBL §4. stk. 2.  

Der gælder, som nævnt ovenfor, en række særlige regler for ejendomme anskaffet før 19. maj 1993, 

der var det år, hvor der blev ændret i EBL. For disse ejendomme kan en af følgende metoder anvendes 

til opgørelse af anskaffelsessummen. 

1. Ejendomsværdien 01.01.93 med tillæg af 10% 

2. Ejendomsværdien 01.01.93 med et tillæg af 10% med tillæg af halvdelen af forskellen mellem 

dette beløb og ejendomsværdien 01.01.96 

3. Den faktiske kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer afholdt inden 01.01.93. 

Herudover reguleres den faktiske anskaffelsessum med en procentsats baseret på 

anskaffelsesåret17 

4. En vurdering pr. 19.03.93 efter VUL §4B foretaget inden udgangen af 1993 

3.2.1.6 Købsomkostninger 

Såfremt den faktiske anskaffelsessum (dvs. ikke en af de tre indgangsværdier, hvis ejendommen er 

købt før 1993) er anvendt som indgangsværdi, foretages et tillæg hertil af de afholdte omkostninger i 

forbindelse med anskaffelsen, herunder fx honorar til ejendomsmægler og advokat, samt afholdt 

omkostning til stempel og tinglysning.  

3.2.1.7 Tillæg efter §5, stk. 1, kr. 10.000 pr. år 

For anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende kalenderår, hvor ejendommen har været ejet, gives 

et tillæg på 10.000 kr. i anskaffelsessummen. Der gives dog ikke tillæg i året, hvor ejendommen 

afstås. Er ejendommen anskaffet før 1993, gives tillæg kun fra og med 1993.  

 
17 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948608&chk=217592 
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Tillægget gives som et udtryk for løbende mindre forbedring af ejendommen, men det skal pointeres 

at tillægget gives uagtet om der er foretaget forbedringer eller ej i det respektive år.  

3.2.1.8 Tillæg efter §5 stk. 2 – forbedringer udover kr. 10.000 

Herudover kan som hovedregel tillægges alle forbedringer foretaget på ejendommen i det omfang de 

overstiger de 10.000 kr. per kalenderår. I praksis betyder det at hvis der er i år 2 er foretaget en 

forbedring på ejendommen på 100.000 kr., kan der tillægges 10.000 kr. efter §5 stk. 1 (se ovenstående 

afsnit) og 90.000 kr. efter §5 stk. 2.  

Udtagelsen til ovenstående er, at forbedringer der er afskrevet efter AL §18 stk. 2 om straksfradag, 

ikke kan indgå i opgørelsen af anskaffelsessummen. Uddybning af straksfradrag vil blive gennemgået 

i det efterfølgende.  

3.2.1.9 Fradrag for foretagne afskrivninger, fradrag mm. der ikke genbeskattes 

Endeligt skal anskaffelsessummen, opgjort i henhold til de foregående afsnit, nedsættes med 

foretagne afskrivninger, der ikke kommer til genbeskatning. Punktet er således kun relevant for 

afskrivningsberettigede ejendomme.  

Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på de fleste typer ejendomme, dog med undtagelser 

af ejendomme til beboelse og kontorer samt den del af værdien, der kan henføres til grunden. Der kan 

årligt foretages afskrivninger på op til 4% af anskaffelsessummen. Afskrivningerne er et udtryk for 

den årlige værdiforringelse, der sker på ejendommen som følge af vind, vejr, forurening og almindelig 

slitage. Beboelses- og kontorejendomme anses ikke for at undgå en væsentlig værdiforringelse, 

hvilket er grunden til, at der ikke kan foretages afskrivninger på disse.  

I teorien skal årets afskrivning svare til den faktiske værdiforringelse i det enkelte år, men da dette i 

praksis er tæt på umuligt at gøre op, er der i stedet fastsat en fast afskrivningsprocent, som alle 

skattepligtige skal anvende. Afskrivningsprocenten er på nuværende tidspunkt fastsat til 4% per år.  

Da der er tale om en foreløbig afskrivning af værdiforringelse, skal der i salgsåret opgøres den 

faktiske værdiforringelse, idet man på dette tidspunkt ved, hvad den faktiske værdiforringelse har 

været i ejerperioden. Det skal således gøres op, om man hhv. har afskrevet for meget, for lidt eller 

lige tilpas.  

For at illustrere, hvad der forstås ved genvunde afskrivninger, er opstillet nedenstående eksempel med 

en ejendom, der er anskaffet til 1.000 t.kr. og i år 11 afstås ejendommen således, at der foretaget 400 
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t.kr. i afskrivninger i perioden. Tabellen nedenfor viser opgørelse af de genvundne afskrivninger ved 

forskellige salgspriser.  

Tabel 1 - Eksempel genvunde afskrivninger 

 

Kilde: Egen fremstilling 

I eksempel 1 sælges bygningen til samme pris, som den er nedskrevet til, og derfor er der foretaget 

tilpas afskrivninger. I eksempel 2 er der foretaget for lidt afskrivninger, idet der er afskrevet de 400 

t.kr., men den samlede værdiforringelse er 500 t.kr. Der kan således foretages et fradrag i den 

skattepligtige indkomst i salgsåret på 100 t.kr. som en yderligere afskrivning.  

I eksempel 3 er foretaget for store afskrivninger idet værdiforringelsen er på 300 t.kr. Da der er 

foretaget 400 t.kr. i afskrivninger, skal 100 t.kr. tilbageføres som genvunde afskrivninger og tillægges 

den skattepligtige indkomst.   

I eksempel 4 er der ligesom i eksempel 3 foretaget for høje afskrivninger. Forskellen i dette eksempel 

er at der ikke har været nogen værdiforringelse, men i stedet en gevinst. Der var således ikke ret til 

nogle afskrivninger, og alle tidligere afskrivninger kommer til genbeskatning. Der kan dog ikke ske 

genbeskatning af mere end de faktiske foretagne afskrivninger, og derfor er det ikke forskellen på de 

600 t.kr., men kun de 400 t.kr., der tillægges den skattepligtige indkomst.  

Det er herefter den del af de foretagne afskrivninger, der ikke genbeskattes, der reducerer 

anskaffelsessummen. I eksemplet ovenfor vil det således være hhv. 400 t.kr. i eksempel 1, 500 t.kr. i 

eksempel 2, 300 t.kr. i eksempel 3 og 0 kr. i eksempel 4, der svarer til de ”retmæssige” afskrivninger. 

Der reguleres for disse afskrivninger, da der ellers ville blive fradrag for den samme 

anskaffelsessum/forbedring 2 gange, idet den først trækkes fra som en afskrivning og efterfølgende 

ville kunne trækkes fra i ejendomsavancen.18  

 
18 JV C.H.2.1.9.6.1 

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4

A Kostpris (bygning) 1.000 1.000 1.000 1.000

B Salgspris (bygning) 600 500 700 1.200

C Værdiændring (B-A) -400 -500 -300 200

D Afskrivninger 400 400 400 400

E Forskel (C+D) 0 -100 100 600

F Afskrivninger til genbeskatning (E, dog max D) 0 -100 100 400

G Afskrivning ej til genbeskatning (D-F) 400 500 300 0
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Opgørelsen af de genvundne afskrivninger foretages kun med udgangspunkt i salgspris på bygningen 

og installationer alene, mens salgspris for grunden holdes udenfor. I en salgsproces kan dette give 

modsat rettede interesser, da sælger har et incitament til at sætte en høj pris på grunden og en lavere 

pris på bygningen, da det vil reducere afskrivninger til genbeskatning. Modsat vil køber sætte en høj 

pris på bygningen, da det giver mulighed for større skattemæssige afskrivninger.  

I praksis ses, at der typisk foretages en fordeling i forhold til den offentlige ejendomsvurdering 

mellem grund og bygning, medmindre parterne kan blive enige om, at noget andet er mere retvisende.  

Det er væsentligt at fremhæve, at fradrag foretaget efter AL §18 stk. 2 som straksfradrag ikke indgår 

i opgørelsen af genvunde afskrivninger, da der ikke er tale om en afskrivning, men som et faktisk 

fradrag.  

3.2.1.10 Eventuelt fradrag for ejerbolig 

Som beskrevet i afsnit 3.2.1.3 skal der ske regulering, hvis en del af ejendommen har tjent som 

ejerbolig. Der foretages fradrag i anskaffelsessummen for den del, der kan henføres til ejerboligens 

værdi.  

3.2.1.11 Reguleret anskaffelsessum 

Den regulerede anskaffelsessum kan nu gøres op som summen af punkt 5-10. 

3.2.1.12 Beregnet avance 

Der kan nu beregnes en samlet avance for salg af ejendommen ved at trække det opgjorte beløb i 

punkt 11 fra det opgjorte beløb i punkt 4. 

3.2.1.13 Bundfradrag 

I visse situationer kan gives bundfradrag i den opgjorte avance, fx ved salg af landbrugsejendomme. 

Reglerne er ikke relevante i forhold til selskaber, hvorfor vi ikke vil komme nærmere ind herpå. 

3.2.1.14 Ejendomsavance til beskatning 

Endeligt kan den samlede avance efter EBL, der skal indgå i den skattepligtige indkomst, opgøres. 

Avancen efter denne opgørelse tillægges den skattepligtige indkomst og beskattes som øvrig 

indkomst.  

Tab efter EBL er et såkaldt kildeartsbestemt tab. Tabet kan ikke direkte medregnes i den skattepligtige 

indkomst, idet tabet kun kan bruges til modregning i anden avance ved salg opgjort efter EBL. Tabet 

kan fremføres ubegrænset til den dag, den skattepligtige afhænder en anden ejendom med avance.  
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Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at der i visse situationer samtidig kan opgøres 

genvunde afskrivninger, der tillægges den skattepligtige indtægt på den ene hånd, mens der på den 

anden hånd kan opgøres et tab efter EBL. Denne skattepligtige indtægt fra genvunde afskrivninger 

og tab efter EBL kan ikke modregnes, da det netop kun er avancer efter EBL der kan modregnes. For 

at illustrere dette har vi fortsat eksemplet fra afsnittet om genvunde afskrivninger jf. afsnit 3.2.1.9, 

med den yderligere forudsætning at ejendommen udover bygningen består af en grund, der er 

anskaffet for 200 t.kr. og afstås til 100 t.kr. De øvrige forudsætninger er som før.  

Tabel 2 - Eksempel avance efter EBL 

 

Kilde: Egen fremstilling 

I eksempel 1-3 kan det ses, at der kan opgøres et tab efter EBL på 100 t.kr., mens der i eksempel 4 

kan opgøres en avance på 100 t.kr. Samtidig kan det ses at der i de fire eksempler kan opgøres hhv. 

0 kr., -100 t.kr., 100 t.kr. og 400 t.kr. i afskrivninger til genbeskatning, mens tabet under EBL ikke 

kan bringes til modregning i indkomst i eksempel 3.  

Fælles for alle eksemplerne er at tabet på de 100 t.kr. kan henføres til grunden, mens der i eksempel 

4 samtidig kan opgøres en avance på bygningen på 200 t.kr. i modsat retning.  

  

Avance efter EBL Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4
Afståelessum opgjort på kontant basis 700 600 800 1.300

Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis 1.200 1.200 1.200 1.200

Fradrag for foretagne afskrivninger, der ikke genbeskattes -400 -500 -300 0

Reguleret anskaffelsessum 800 700 900 1.200

Ejendomsavance til beskatning -100 -100 -100 100

Indkomst til beskatning

EBL 0 0 0 100

Afskrivninger til genbeskatning 0 -100 100 400
0 -100 100 500

Tab efter EBL til fremførsel -100 -100 -100 0
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3.3 Ejendomsavance kontra aktieavance 

Som det fremgår af svar fra Ministeren gennemgået i afsnit 2.2.1, er et af formålene med den 

foreslåede overgang til lagerbeskatning at ramme selskaber, der undgår skatten ved at konstruere en 

selskabsform, hvor ejendomme ligger i separate selskaber.  

Som beskrevet ovenfor beskattes ejendomme i dag efter realisationsprincippet, hvorfor skatten først 

kommer den dag ejendomme afhændes. Hvis det i stedet for at være ejendommen, der bliver solgt, er 

det selskab hvori ejendommen ligger der bliver solgt, vil det ikke længere være EBL, der skal 

anvendes til opgørelse af avance, men i stedet Aktieavancebeskatningsloven (ABL).  

Hovedregel i ABL, er at avancer ved salg af aktier medregnes til den skattepligtige indkomst. 

Avancen kan enten gøres op efter realisationsbeskatning eller lagerbeskatning, hvor det for selskaber 

mest almindeligt at lagerbeskatning anvendes og for privatpersoner er omvendt.  

Der er imidlertid indført en bestemmelse for selskaber om, at avance ved salg af datterselskabsaktier 

er skattefrie og ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.  Ved datterselskabsaktier forstås 

aktier, hvori sælger har en ejerandel på minimum 10%. Dette betyder i praksis, at det ikke vil udløse 

nogen beskatning ved salg af et selskab, hvori der ligger en ejendom, som det ville have gjort hvis 

det i stedet for var ejendommen der blev solgt direkte. På denne måde vil et stort provenu fra salget 

kunne kanaliseres skattefrit uden om Danmark til en ejer i udland, som det danske skattevæsen ikke 

har ret til at beskatte.  

Denne transaktion kan foretages adskillige gange, hvorved der aldrig kommer avancer til beskatning 

i Danmark, hvilket netop er en af de ting, Regeringen forsøger at undgå med de foreslåede regler.   

3.4 Pensionsselskabers beskatning af ejendomme 

Det fremgår af svar fra ministeren i afsnit 2.2.2, at en indførelse af lagerbeskatning på ejendomme 

for selskaber som udgangspunkt skal følge de regler, der gælder for pensionsselskaber.   

Indkomst i pensionsselskaber beskattes efter en særlig lov - Pensionsafkastsbeskatningsloven (PAL). 

Særlig interessant i forbindelse med Ministerens udtale er PAL §15 stk. 3, hvor det følger, at der til 

beskatningsgrundlaget medregnes værdien af forskellen mellem ultimo og primo værdien på bl.a. fast 

ejendom; kort sagt er der her tale om lagerbeskatning.  
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3.5 Andre relevante skattemæssige regler i relation til lagerbeskatning 

I de foregående afsnit har vi set på regler og lovgivning, der direkte vil blive påvirket af en overgang 

til lagerbeskatning af ejendomme. I dette afsnit vil vi se nærmere på nogle andre skatteregler, som 

indirekte vil blive påvirket af en overgang.   

 Aconto skat 

For selskaber i Danmark er der fire vigtige datoer i forhold til afregning af selskabsskatten, der går 

igen hvert år. Datoerne er de samme for alle selskaber i Danmark, uagtet indkomstår. Datoerne for 

indkomståret 2021 er som følger: 

 20. marts 2021: betaling af 1. rate ordinær og frivillig aconto skat 

 20. november 2021: betaling af 2. rate ordinær og frivillig aconto skat 

 1. februar 2022: betaling af 3. frivillig aconto skat 

 20. november 2022: endelig betaling/refusion af restskat for 2021 

Skattestyrelsen fastsætter de to ordinære rater på baggrund af tidligere års skattepligtige indkomst, 

som selskabet kan vælge at betale eller nedsætte, hvis udsigterne til året er lavere end forventet. Er 

forventningerne til den skattepligtige indkomst derimod højere end Skattestyrelsen forventning, kan 

selskabet vælge at indbetale et yderligere frivillig beløb sammen med aconto raterne. For nogle år 

tilbage blev også indført den 3. frivillige rate, hvor selskabet på bagkant af årets resultat kan vælge at 

betale et yderligere beløb. Dette koster dog et tillæg på 0,9% (2020 tal) af det beløb, der indbetales 

frivilligt.   

Tillægget skal sammenholdes med det samlede rentetillæg, Skattestyrelsen beregninger for den del 

af restskatten, der først betales ved det endelige forfald 20. november i det efterfølgende år, der i 2020 

lå på 4,4%. Hverken rentetillægget eller tillægget på 3. rate er fradragsberettigede omkostninger19, og 

den effektive rente er derfor noget højere, idet rentetillægget skal betales med beskattede midler. Den 

effektive rente kan beregnes som:  

tillægsrente/(1-skatteprocent) = 4,4% / (1-22%) = 5,64%. 

 
19 SEL §29 B stk. 13 
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Det betyder med andre ord for selskaberne, at hvis det er muligt at tage i lån i banken til 5,64% til at 

betale rentetillægget, så vil nettoprovenuet efter år 1 være det samme.  

Tilsvarende går det den anden vej, for at vurdere hvornår det kan svare sig at betale frivillig 

acontoskat. I stedet for at betale hele skatten i indkomståret (hvor der således er et rentetillæg på 0%) 

kan man holde pengene og investere beløbet, der skulle være brugt til betaling af skatten. I det 

tilfælde, at selskabet tilsvarende genererer et afkast på 5,64%, vil nettoprovenuet være det samme, 

idet der efterfølgende år skal betales 22% skat af det afkast der er genereret og netto tilbage er de 

4,4%, som skal bruges til at betale rentetillægget.  

Hvad man skal vælge kan stilles op på følgende måde: Hvis det er muligt at generere et afkast på over 

5,64%, vil det være en fordel ikke at betale aconto skat og i stedet betale ved opkrævningen det 

efterfølgende år. Ligger afkast i stedet under de 5,64%, vil selskabet være bedre stillet med at betale 

en frivillig acontoskat. Nedenfor er opstillet et eksempel på effekten af rentetillægget: 

Tabel 3 - Eksempel rentetillæg 

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 
Overskud år 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Skat år 1 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 
Rentetillæg år 1 0 -9.680 -9.680 -9.680 
Overskud år 2 0 12.410 6.600 17.600 
Skat år 2 0 -2.730 -1.452 -3.872 

 780.000 780.000 775.468 784.048 
 

Kilde: Egen fremstilling 

Et selskab realiserer i år 1 et overskud på 1.000.000 kr., hvoraf der skal betales en skat på 220.000 

kr. I scenarie 1 betales en frivillig acontoskat i november, hvorved der ikke opstår en restskat. I 

scenarie 2 bliver de 220.000 kr. i skat i stedet investeret med et afkast på 5,64%, og i år 2 realiseres 

derfor et overskud på 12.410 kr.  fra investeringen, hvoraf der skal betales 2.730 kr. i skat. Samtidig 

skal skatten og rentetillægget fra 1 år afregnes, og ultimo år 2 står selskabet tilbage med det samme 

nettoprovenu som i år 1. I scenarie 3 og 4 foretages også en investering af skatten, i stedet for at 

afregne aconto, og her er vist effekten af at afkastet på investeringen er hhv. 3% (scenarie 3) og 8% 

(scenarie 4).  

I scenarie 2-4 er der dels taget udgangspunkt i, at der ikke er anden indkomst (end investeringen) og 

at skatten for år 2 betales aconto, da disse ellers vil påvirke sammenligneligheden.  
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Hvis der modsat betales for meget i aconto skat, vil den overskydende skat, der er betalt for meget, 

blive refunderet til selskabet igen. Udbetalingen vil ske samtidig med, at den skyldige selskabsskat 

forfalder. Der kan derfor gå 20 måneder fra den frivillige betaling i marts til november året efter, hvor 

indbetalingen er låst hos Skattestyrelsen, uden det er muligt at få pengene refunderet før tid. 

Udbetalingen af overskydende skat vil blive tillagt en godtgørelsesrente af Skattestyrelsen, der de 

seneste år har ligget på 0%, men fra 2020 har ligget på 0,1%. Rentesatsen er fra Skattestyrelsens side 

sat så lavt, for at det ikke skal være attraktivt at bruge Skattestyrelsen som opsparing. Renteniveauet 

har i Danmark de senere år været negativt, hvorfor nogen selskaber har brugt Skattestyrelsen som en 

måde på at få et afkast i stedet for at betale negative renter i banken.  

3.5.1.1 Acontoskat i forhold til lagerbeskatningen 

Ovenstående er ikke direkte relateret i forhold til en indførelse af lagerbeskatning, men vi ser der kan 

være situationer hvor ledelsen skal være opmærksomme på reglerne. Det kan have betydning for 

selskaber med ejendomme, der er meget følsomme, hvilket vil blive beskrevet i næste kapitel, om 

værdiansættelsesmodeller. Nogen ejendomme vil være meget følsomme i værdiansættelsen af blot en 

lille ændring i forudsætningerne. Tidligere har disse værdistigninger ikke været relevante i forhold til 

skatteberegningerne, men med en overgang til lagerbeskatning vil der skulle tages stilling til aconto 

skattebetalinger allerede inden året er gået, hvis man ønsker at undgå det høje rentetillæg. Det er især 

relevant, hvis værdiansættelserne laves på bagkant af årsafslutningen, fx i januar/februar, hvor det 

således ikke vil være muligt at betale aconto skat. Det vil derfor blive relevant for disse virksomheder 

løbende at overvåge værdiansættelserne, så de kan være på forkant.  

 Underskud 

3.5.2.1 Underskudsfremførsel 

Med indførelses, af lagerbeskatning på ejendomme må det forventes, at der også kan komme perioder 

med nedadgående trends, hvorved selskaberne vil opleve nedskrivninger på deres ejendomme. Dette 

forventes under lagerbeskatningen at kunne trækkes fra i den skattepligtige indkomst jf. svar fra 

ministeren afsnit. 2.2.4.  

Siden 2002 har det været muligt for selskaber i Danmark tidsmæssigt ubegrænset at fremføre 

underskud fra tidligere indkomstår til fremtidige års skattepligtige overskud jf. SEL §12 stk 1. Før 

2002 var det kun muligt at fremføre underskud i 5 år, hvorefter eventuelle underskud var tabt. Det er 

i praksis kun muligt at fremføre et underskud i det efterfølgende år i det omfang, det kan rummes i 

det efterfølgende overskud, dvs. at der ikke kan fremføres mere end overskuddet det efterfølgende år. 
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Selvom underskud kan fremføres tidsmæssigt ubegrænset, er der indført en regel om, at det er det 

ældste underskud, der skal anvendes først i det efterfølgende år.  

Realiseres et underskud i år 1 på 100 t.kr. og et overskud på 300 t.kr. i år 2, vil der kunne fremføres 

de 100 t.kr. fra år 1 til modregning i år 2’s overskud. Der vil således skulle betales skat af 200 t.kr. i 

år 2. 

3.5.2.2  Underskudsbegrænsning 

Man kan diskutere om det er korrekt, at underskud ubegrænset kan fremføres, idet er et par forhold 

der begrænser muligheden for at fremføre underskud. Her er den mest almindelige SEL §12 stk. 2, 

den såkaldte 60% regel. Det følger heraf, at underskud udover en bundgrænse på 7,5 mio. kr.20 kun 

kan fremføres med 60% af overskuddet over bundgrænsen.  

For eksempel, har et selskab i 2020 et overskud på 10 mio. kr. og et underskud fra tidligere år på 20 

mio. kr. vil selskabet kun have mulighed for at fremføre 9.428.800 kr. i underskud fra tidligere år, 

således at der vil være en skattepligtig indkomst til beskatning i året, jf. beregning nedenfor.  

Med denne begrænsningsregel kommer der således en skattepligtig indkomst, selvom selskabet havde 

et underskud fra tidligere år, der er større end årets overskud. Det skal dog bemærkes, at den del af 

underskuddet der ikke kan fremføres, ikke forgår, men i stedet kan fremføres til det efterfølgende år. 

Ved udgangen af 2020 er der således 10.571.200 kr., der kan fremføres og udnyttes, hvis der er et 

overskud i de efterfølgende år.   

Tabel 4 – Eksempel på underskudsbegrænsning 

Overskud 10.000.000 
Bundgrænse -8.572.000 
Herefter 1.428.000 
60% heraf -856.800 
Skattepligtig indkomst 571.200 

  

Fremført underskud i alt 9.428.800 
 

Kilde: Egen fremstilling 

Endeligt skal det bemærkes, at bundgrænsen for underskudsfremførsel gælder som en helhed for hver 

sambeskatningskreds, dvs. at der ikke er dobbelt bundgrænse i en koncern med to selskaber. 

 
20 2010 tal, i 2020 er bundgrænsen kr. 8.572.00 
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Sambeskatningen ses her som én enhed, der kun har en bundgrænse. Det stiller derfor på den ene 

hånd koncerner dårligere end havde det været enkelte stående selskaber hvis, der er underskud i flere 

selskaber, som skal anvende underskud fra tidligere år. På den anden hånd, kan der være andre fordele 

i koncerner. Det kan fx være tilfældet hvor der er underskud i det ene selskab, men overskud i det 

andet, idet de kan udligne hinanden, i stedet for at skulle vente til efterfølgende år med at anvende 

underskud. 

Der er også andre forhold, der kan få betydning for selskabers mulighed for fremførsel af underskud 

fra tidligere år, end bestemmelsen i SEL §12 stk. 2. Særligt kan det have betydning ved skattefrie 

omstruktureringer, fx fusion mellem to selskaber der ikke tidligere har været sambeskattet. Ved fusion 

vil selskabernes skattemæssige underskud fra før sambeskatningen blive afskåret fra at kunne 

fremføres, hvormed de forgår.  

3.5.2.3 Underskud i relation til lagerbeskatning 

Det fremgår ikke tydeligt af svar fra Skatteministeren, hvordan et eventuelt tab under 

lagerbeskatningen skal behandles, bortset fra, at han nævner, at det skal kunne trækkes fra, men at 

der skal ses nærmere på reglerne. Vi vil gennemgå behandling af tab nærmere kapitel 6.  

Med overgangen til lagerbeskatning vil underskudsbegrænsningsreglerne være relevante i forhold til, 

perioder hvor der har været nedadgående trends og selskaberne oplever tab på ejendomsværdierne.  

Sker der bare et lille udsving og værdien af en ejendom falder 25 mio. kr. i år 1, for at stige igen med 

25 mio. kr. i år 2, vil det, umiddelbart, ikke være muligt at udnytte hele underskuddet i 2 år jf. 

begrænsningsreglen. Der vil derfor være en betalbar skat i år 2. Vi vil se på hvilken betydning det 

have for selskaber at skatterne betales tidligere i case 4 i kapitel 5.  

På sigt kan det være en fordel for visse selskaber med overgangen til lagerbeskatning, hvis der 

realiseres et underskud ved salg af ejendommen. Hvor det hidtil har været et tab efter EBL, der ikke 

kan fremføres til andet end avancer efter EBL, vil det med lagerbeskatningen i stedet overgå til at 

være et ”almindeligt” underskud, der vil kunne fremføres i øvrige indkomster.  

 Rentefradragsbegrænsning 

Det sidste teoretiske fra skattelovgivningen vi vil fremhæve som kan have en betydning for 

lagerbeskatning, er bestemmelserne om rentefradragsbegrænsning, der i hovedtræk består af 

følgende: Tynd kapitalisering, renteloftet og EBITDA-regel.  



Christian Theis Nygaard  September 2021  Canc. Merc. Aud. 

Romanas Markovas           Copenhagen Business School 

Side 34 af 109 

 

Reglerne er indført som en værn for selskaber, der forsøger at lægge en unormalt høj rente på lån til 

danske selskaber eller at overfinansiere selskaberne for så at minimere skattebetalinger i Danmark.  

Reglerne indgår i et hierarki, hvor renter først begrænses efter tynd kapitalisering, hernæst renteloftet 

og endeligt efter EBITDA-reglen. Hierarkiet er indført for, at et selskab ikke bliver begrænset af de 

samme renter to gange, men det kan godt være tilfældet, at nogen af selskabets renter begrænses af 

hver af de tre regler.     

3.5.3.1 Tynd kapitalisering 

Den første regel hvorved renter kan blive begrænset er reglen om tyndkapitalisering,21 og kort sagt 

kan det defineres ved, at renter bliver begrænset hvis der betales en unormal rente i henhold til 

selskabets forhold mellem egenkapital og gæld. Helt konkret går reglen ud på at såfremt selskabets 

samlede fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapital (opgjort til dagsværdier) 

overstiger forholdet 4:1. Overgås dette forhold, skal der ske en begrænsning af renter på den del af 

gælden, der skal omkvalificeres til egenkapital, så forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital 

udgør 4:1. Reglerne er dog kun relevante for selskaber, der har en kontrolleret gæld (gæld til 

nærtstående) på over 10 mio. kr.  

Dette kan illustreres i dette eksempel. Et selskab har en egenkapital på 5 mio. kr. og en gæld til 

moderselskabet på 95 mio. kr., på lånet er der betalt 2 mio. kr. i rente. Her vil der være et forhold 

mellem gæld og egenkapital på 19:1 og selskabet er derfor tyndt kapitaliseret. For at få forhold 4:1, 

vil egenkapitalen skulle udgøre 20% af passiverne, svarende til 20 mio. kr. af de 100 mio. kr. (5+95) 

og da egenkapitalen udgør 5 mio., kr. til dagsværdi skal 15 mio. kr. derfor omkvalificeres til 

egenkapital. Da 15/95 af gælden skal omkvalificeres vil renterne skulle begrænses med 

15/95*2.000.000 kr. = 315.789 kr. 

3.5.3.2 Renteloftet 

Reglerne om renteloftet fremgår af SEL §11 B, der omfatter, at et selskab/en sambeskatning kreds 

højst kan få fradrag for renter i det omfang at de er højere end de skattemæssige aktiver ganget med 

standardrenten. Dog kan der altid gives fradrag for mindst 21,3 mio. kr.   

 
21 C.D.2.4.4.1.1 
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Standardrenten fastsættes hvert år af Skatteministeriet og offentliggøres senest 15. december året 

forud indkomståret, dvs. renten for 2020 blev offentliggjort i december 2019. For 2020 er renten sat 

til 2,5%.  

Vi vil i de nedenstående afsnit gennemgå opgørelsen af skattemæssige aktiver og opgørelsen af 

renteomkostningerne.  

3.5.3.2.1 Opgørelse af skattemæssige aktiver 

I nedenstående Figur 2 - Skattemæssige aktiver til opgørelse af rentefradragsbegrænsning er indsat 

en opgørelse af, hvilke aktiver, der kan indgå i opgørelsen af de skattemæssige aktiver:  

Figur 2 - Skattemæssige aktiver til opgørelse af rentefradragsbegrænsning 

 

Kilde: Juridiske Vejledning 

Det skal bemærkes, at de tre første (igangværende arbejder, debitorer og varelager) kun indgår hvis 

de til sammen overstiger kreditorer.  

Afskrivningsberettigede anlægsaktiver indgår med deres værdi ved indkomstårets udgang, dvs. at de 

indgår efter årets afskrivninger. I den juridiske vejledning22 skriver Skattestyrelsen, at begrundelsen 

herfor, er at der kun er behov for at finansiere udgifter der ikke er trukket fra ved indkomstopgørelsen. 

Anlægsaktiver, der ikke er afskrivningsberettigede, medregnes i stedet til kostpris inklusive 

forbedringer.  

Skattemæssige underskud medregnes med en værdi ved udgangen af indkomståret, uden begrænsning 

efter reglerne om renteloftet. Selskaberne er således nødt til at lave to opgørelse af årets indkomst 

(der kan være omfattende, hvis man indgår i en sambeskatning), hvor der først laves en beregning 

 
22 JV C.D.2.4.4.2.5 

Kan indgå Kan ikke indgå
Igangværende arbejder for fremmed regning Aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Fordringer og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven

Varelager Præmieobligationer
Næringsaktier Likvide midler

Terminskontrakter mv. Aktiver omfattet af beskatning efter tonnageskatteloven.

Finansielt leasede aktiver
Aktiver der er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder

Anlægsaktiver
Skattemæssige underskud
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uden rentefradragsbegrænsning og dernæst den faktiske beregning efter årets 

rentefradragsbegrænsning.  

Det interessante, der kan ses i, hvad der kan indgå og hvad der ikke kan indgå, er at det er de 

driftsmæssige aktiver, der kan indgå hvorimod de finansierings- og investeringsmæssige aktiver ikke 

kan indgå. Det giver god mening i forhold til, hvad det er, man ønsker at ramme med reglerne: Netop 

at der indgår unødvendigt høje lån i selskabet, som efterfølgende placeres som enten likviditet eller 

investeringsaktiver.  

3.5.3.2.2 Finansieringsudgifter 

SEL §11B stk. 4 definerer, hvilke finansieringsudgifter, der skal ske en eventuel begrænsning af og 

omfatter følgende udgifter: 

- Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter 

- Provisioner og lignende, der er fradragsberettigede efter LL§8, stk. 3, og tilsvarende 

skattepligtige provisioner mv 

- Skattepligtige kursgevinster og kurstab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet 

af kursgevinstloven 

- En beregnet finansieringsomkostning ved finansielle leasingbetalinger 

- Skattepligtige aktiegevinster og fradragsberettigede aktietab samt skattepligtige udbytter 

Det er værd at bemærke til punkt 1, at renter til debitor/kreditorer ikke medregnes i nettofinansiering, 

da det anses som en del af driftsaktiviteten og derfor ikke finansieringselement.  

3.5.3.2.3 Beregning af rentefradragsbegrænsning 

Et selskab med skattemæssige aktiver i 2020 opgjort til 1.000 mio. kr. og renteudgifter på 30 mio. 

kr., vil blive begrænset af følgende efter SEL §11B: 

Maks rentedrag:1.000 mio. kr. * 2,5% = 25 mio. kr.  

Begrænsning: 30 mio. kr. – 25 mio. kr. = 5 mio. kr.   

Fordi der er grundbeløbet på 21,3 mio. kr., skal selskabet have mere end 852 mio. kr. i skattemæssige 

aktiver (21,3 mio. kr. / 2,5%) i 2020 for ikke at blive begrænset af alle renter over 21,3 mio. kr. 
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3.5.3.3 Begrænsning efter EBITDA-reglen 

EBITDA-reglen afløste pr. 1. januar 2019 den tidligere EBIT-regel, der også var defineret i SEL §11C 

og den nye regel overskrev den gamle.  

Reglen går i sin helhed ud på, at det skattepligtige EBITDA (Earnings Before Interests Taxes 

Depreciations and Amortizations) ikke kan nedsættes med mere end 30% af 

nettofinansieringsomkostninger, dog med et bundfradrag på 22.313.400 kr.  

Finansieringsudgifter defineres i EBITDA-reglen på samme måde som begrænsning efter renteloftet 

jf. forrige afsnit. Forskellen er at der er sat et højere bundfradrag og at renter begrænset efter 

EBITDA-regel kan fremføres i de efterfølgende 5 år, hvor de ældste renter anvendes først 

efterfølgende.  

3.5.3.4 Rentefradragsbegrænsning i forhold til lagerbeskatning 

Reglerne om rentefradragsbegrænsning vil ikke direkte være relateret til en overgang til 

lagerbeskatning, men vil blive en afledt effekt heraf. Især for de internationale koncerner der nu 

fremover skal afregne skat til Danmark som følge af lagerbeskatningen. Hvis de danske enheder i 

koncernen ikke har likviditeten til at betale skatten, vil de derfor fx skulle låne af et udenlandsk 

moderselskab eller i banken. Hvis selskabet i forvejen er gearet, vi vil derfor kunne se situationer 

hvor selskabet der er blevet lagerbeskattet ikke, vil kunne få fradrag for renterne af de nye lån.  

Det vil dog på sin vis nok kun være renteloftet og EBITDA reglerne, der vil komme i spil under 

lagerbeskatningen, idet mange af de udenlandske konstruktioner i dag ikke længere låner penge til de 

danske selskaber, pga. netop begrænsningsreglerne.  

Renteloftsreglerne kan komme i spil i de virksomheder, der må belåne for at finansiere den løbende 

lagerbeskatning. I disse regler, kan der komme et spørgsmål om hvilken værdi ejendommene skal 

indgå med i opgørelse af de skattemæssige aktiver. Som nævnt, skal de som reglerne er nu, indgå til 

kostpris fratrukket skattemæssige afskrivninger. Det kan tænktes, at de ved en indførelse af 

lagerbeskatning, bliver ændret i reglerne så ejendomme skal indgå til en anden skattemæssig værdi, 

fx indgangsværdien eller dagsværdien. Hvis det er bliver tilfældet hvil de skattemæssige aktiver stige 

og give anledning til større skattemæssigt fradrag.  

EBITDA reglerne kan komme i spil på den måde, at under lagerbeskatning vil vi se at der kan komme 

store reguleringer fra år til år, der påvirker det skattemæssige EBITDA. Det vil betyde at i år med 

værditab på ejendomme, vil fradragsretten falde, mens med værdistigninger vil fradragsretten stige.  
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Det må antages, at det ikke vil være i Skattemyndighedernes interesse at der skal ydes større 

skattemæssige rentefradragsmuligheder, hvorfor vi ikke forventer en ændring i Renteloftsreglerne, 

mens vi forventer en ændring af EBITDA til ikke at inkludere lagerbeskattede avancer fra 

ejendomme.  

3.6 Forventninger til en overgang fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning 

Vi vil i nedenstående afsnit komme med vores bud og forventninger på, hvad der vil ske såfremt 

reglerne om lagerbeskatning bliver indført.  

Ved en overgang til lagerbeskatning, vil der som tidligere nævnt blive indført indgangsværdier på 

selskabers ejendomme, således at det kun vil være fremtidige værdistigninger, der vil skulle beskattes 

efter lagerbeskatningen. Man må formode at den dag ejendommen sælges, vil en eventuel avance ved 

overgangen til lagerbeskatningen blive beskattet efter de gamle regler efter EBL.  

I praksis forventer vi, at den dag, ejendommen sælges, anvendes beregningsmodellen efter EBL 

fortsat. Den fulde salgspris og kostpris for ejendommen anvendes i de ovenstående punkter og en 

samlet avance opgøres frem til punkt 12. Punkt 13 forventer vi ændres til, at der også vil være fradrag 

for den del af avancen (tab), der løbende er beskattet efter lagerbeskatningen.  

Det fremgår ikke af Spørgsmål til Ministeren, hvorvidt tillægget på de 10.000 kr. årlig i punkt 7 fortsat 

vil være gældende, men det er vores vurdering, at dette fortsat vil kunne gives frem til den dag 

ejendommen sælges.  

Hvad angår tillæg af forbedringer over de 10.000 kr., ser vi umiddelbart en risiko for, at der kan ske 

et dobbelt fradrag for forbedringerne, hvis disse både løbende skal modregnes i den årlige 

lagerbeskatning og i salgsåret kan bringes til modregning i ejendomsavancen.  

Vi har i nedenstående eksempel illustreret, at der ikke vil ske et dobbeltfradrag, men at forbedringer 

forsat skal lægges til i den samlede opgørelse af realisationsbeskatning før der gives fradrag for de 

lagerbeskattede værdier.    

Et selskab har oprindelig købt en ejendom for 400 mio. kr. Ved indtræden af lagerbeskatning har 

ejendommen en værdi på 1.000 mio. kr. og de efterfølgende år ses en kontinuerlig stigning i værdien. 

I år 3 foretager selskabet en forbedring på ejendommen på 100 mio. kr. I starten af år 5 sælges 

ejendommen for 2.000 mio. kr.  Der er i eksemplet taget udgangspunkt i at handelsomkostninger 

sættes til 0 og der ses bort fra det årlige tillæg efter EBL §5 stk. 1.   
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Den årlige avance til lagerbeskatning i årene 1-4 er angivet nedenfor, der samlet udgør 900 mio. kr. 

baseret på de angivne værdier for ejendommen. I år 3 ses at tilgangen ligges til, således at avancen til 

lagerbeskatningen ikke bliver 400 mio. kr. (som er forskellen mellem primo/ultimo) men kun 300 

mio. kr., idet der modregnes investeringen på de 100 mio. kr. 

Tabel 5 – Eksempel avance under lagerbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Nedenfor er opstillet avanceberegningerne efter EBL. Avanceberegningen er opstillet med og uden 

lagerbeskatning, hvor det kan ses, at den samlede avance er 1.500 mio. kr.  

Herudover er illustreret betydningen af, om tilgangen på 100 mio. kr. skal med i den endelige 

avanceopgørelse eller ej. Det kan ses at tages de 100 mio. kr. med, er der en avance under 

realisationsbeskatningen på 600 mio. kr., som netop svarer til forskellen mellem kostprisen (400 mio. 

kr.) og den opgjorte indgangsværdi ved indtrædelse i lagerbeskatningen (1.000 mio. kr.). Således 

bliver den samlede avance den samme om lagerbeskatning er indført eller ej.  

Lægges forbedringen ikke til igen i den endelige avanceberegning under lagerbeskatningen, vil det 

betyde, at selskabet ender med at bliver beskattet af en højere avance i salgsåret (700 mio. kr. kontra 

600. mio. kr.), der netop svarer til den foretagne forbedring.  

Tabel 6 – Avance under realisations- kontra lagerbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Det kan således ses, at der ikke sker et dobbelt fradrag for forbedringer foretaget efter indtrædelsen 
i lagerbeskatningen.  

beløb i mio. kr. år 1 år 2 år 3 år 4

+ Værdi primo 1.000 1.200 1.300 1.700

- Tilgang 0 0 100 0

- Værdi ultimo 1.200 1.300 1.700 2.000

Lagerbeskatning 200 100 300 300

beløb i mio. kr. Realisationsbeskatning Lagerbeskatning tilgang medgår Lagerbeskatning tilgang udeholdt

Salgspris 2.000 2.000 2.000

Kostpris -400 -400 -400

Tilgang -100 -100 0

1.500 1.500 1.600

Fradrag, lagerbeskattet 0 -900 -900

Avance efter EBL 1.500 600 700

Lagerbeskattet 0 900 900

Avance efter EBL 1.500 600 700
Samlet beskatning 1.500 1.500 1.600
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4 Værdiansættelsesmodeller 

Formålet med dette kapitel vil være at gennemgå udvalgte værdiansættelsesmodeller, deres 

kerneelementer samt følsomheden af kerneelementerne. Vi mener, at forståelsen af 

værdiansættelsesmodeller er en essentiel del af finansieringsforslaget. Disse modeller vil være 

grundstenen til beregning af værdistigninger og værditab af investeringsejendomme, der vil påvirke 

den skattepligtige indkomst. Som nævnt i afgræsningsafsnittet er værdiansættelsesmetoder et 

omfangsrigt emne, hvorfor dette afsnit udelukkende fokuser på de centrale dele, som vi finder 

relevant til at belyse vores problemformulering. 

4.1 Regnskabsmæssige betragtninger set i lyset af lagerbeskatning 

Vi har i afsnittet 3.1  gennemgået forskelle mellem lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Vi vil 

i dette afsnit redegøre for de regnskabsmæssige betragtninger ved anvendelse af lagerbeskatning af 

ejendomme. 

For selskaber lægger Årsregnskabsloven (ÅRL) som udgangspunkt op til, at ejendomme måles til 

kostpris fratrukket afskrivninger. Hvis der foreligger indikation på yderligere værditab, er der krav 

om at foretage nedskrivninger til denne værdi. Som et tilvalg kan man vælge at foretage opskrivninger 

til dagsværdi efter hhv.  ÅRL §38 og §41, hvor især §38 er relevant i forhold til denne opgave, da den 

omhandler indregning og måling af investeringsejendomme.  

I afsnit  2.2.2 har vi gennemgået Skatteministerens foreløbige holdning om, at 

investeringsejendomme skal værdiansættes til dagsværdi i lighed med, hvad pensionsselskaberne 

allerede gør i dag.  Det er således ordet dagsværdi, der er omdrejningspunkt i denne diskussion. For 

hvordan fastsætter man dagsværdi? 

For pensionsselskaber skal svaret findes i ”Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”23, som beskriver hvordan man opgør værdien af 

investeringsejendomme.  

Den sidstnævnte bekendtgørelse skriver, at der er to muligheder: en afkastbaseret model eller DCF-

model. Vi har i den forbindelse undersøgt Danmarks syv største pensionskasser24 for at undersøge 

forhold mellem modellernes anvendelse. Resultatet af dette er oplistet i nedenstående tabel. 

 
23 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (retsinformation.dk) 
24 https://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tal-og-fakta/2019/Markedsudviklingsartikel_LP_2019.pdf 
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Tabel 7 - Pensionskassers værdiansættelsesmetode 

 

Kilde: Egen fremstilling  

Fremgangsmåden til ovenstående tabel har været undersøgelse af pensionskassernes årsrapporter, 

hvoraf det fremgår i anvendt regnskabspraksis, hvilken model, der anvendes ved værdiansættelse af 

ejendomme. Som det fremgår af tabellen, har vi undersøgt 71,2 % af markedet og her fremgår det at 

33,4 % anvender den afkastbaserede model og 37,8 % anvender DCF-modellen.  Alt andet lige kan 

det konkluderes at begge modeller anvendes bredt. 

Den afkastbaserede model og DCF-modellen vil i de næste afsnit blive bearbejdet, og vi vil yderligere 

dekomponere modellerne.   

4.2 Den afkastbaserede model 

Den afkastbaserede model opgør værdien på baggrund af investeringens forventede nettodriftsresultat 

i et typisk stabiliseret driftsår divideret med et forrentningskrav, der er baseret på risiko for den 

enkelte investering. Til sidst foretages der tillæg og fradrag for særdige forhold, fx tomgang eller 

vedligeholdelse.  

For bredere forståelse af modellen, dekomponeres denne i dens tre faser.  

Fase 1 - opgørelse af ejendommens driftsafkast på årsbasis 

Her opgøres forventede lejeindtægter, vedligeholdelsesomkostninger, administrationsomkostninger, 

driftsomkostninger og dertilhørende driftsafkast. 

  

Pensionskasse Anvendt værdiansættelsesmodel i årsrapport
Markedsandele 

i %

PFA Pension Afkast baseret model 20,1

Danica Pension DCF-model 15,0

Velliv DCF-model 11,2

PensionDanmark Afkast baseret model 7,2

AP Pension DCF-model 6,2

Topdanmark Afkast baseret model 6,1

Sampension DCF-model 5,4
I alt 71,2
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Fase 2 - fastsættelse af ejendommens forrentningskrav 

En ejendoms forrentningskrav fastsættes således, at det efter bedste skøn og under hensyn til den 

pågældende ejendoms særlige forhold svarer til de forrentningskrav, som afspejles i de handler, der 

har fundet sted på ejendomsmarkedet op til vurderingstidspunktet. Forrentningskravet fastsættes, så 

ejendommen kan forventes afhændet til den deraf fremkomne værdi efter en periode med 

salgsbestræbelser af højst 6 måneders varighed. 

Forrentningskravet for en ejendom afhænger af generelle samfundsøkonomiske forhold, samt af 

forhold, der er specifikke for den pågældende ejendom. 

De generelle samfundsøkonomiske forhold er væsentligst obligationsrenten og 

konjunktursituationen. 

De specifikke forhold ved den enkelte ejendom, der influerer på forrentningskravet, er forhold, der 

påvirker sikkerheden for, at ejendommens afkast vil kunne opretholdes. 

Disse særlige forhold er især 

1) ejendomstype og anvendelsesmuligheder (beboelse, kontor, butik, industri, lager osv.) 

2) beliggenhed 

3) indretning og vedligeholdelsesstand 

4) lejekontrakters løbetid, lejereguleringsklausuler og lejeres bonitet. 

Andre særlige forhold ved den enkelte ejendom kan influere på størrelsen af forrentningskravet.25 

Fase 3 – eventuel korrektion af dagsværdi 

Her vil man korrigere for tomgang, deposita samt andre forhold der er afledt af fase 1 og 2.  

 Eksempel på opgørelse af værdi efter afkastbaseret model 

I nedenstående eksempel, er illustreret en forsimplet version af den afkastbaseret model. I eksemplet 

vil vi illustrere betydningen af dels en ændring i forrentningskravet og dels en ændring i 

driftsomkostninger.   

 
25 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (retsinformation.dk) 
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Tabel 8 - Værdiansættelse efter afkastbaseret model 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Ovenfor er opstillet et eksempel på en beregning af værdien af en ejendom, hvor det forudsættes, at 

lejeindtægterne og driftsomkostninger årligt udgør hhv. 2.000 t.kr. og 1.000 t.kr. I fase 3 fratrækkes 

reguleringerne på 300 t.kr. Reguleringerne omfatter fradrag for tomgang og forventet 

vedligeholdelse.  

Sættes forrentningskravet til 5%, kan der beregnes en værdi af ejendommen på 20 mio. kr. før fase 3 

og 19,7 mio. kr.  efter. Sættes forrentningskravet i stedet til hhv. 4 og 6%, kan der beregnes en værdi 

på hhv. 24,7 og 16,4 mio. kr. Ud fra dette eksempel kan det konkluderes, at en mindre ændring i 

forrentningskravet kan have en forholdsvis stor betydning for værdien.  

Tilsvarende er der i eksemplet vist effekten, hvis de forventede driftsomkostninger ændres med 100 

t.kr. i hhv. op- og nedadgående retning. Forrentningskravet er i disse eksempler fastholdt til 5%. 

Ændringen i driftsomkostninger giver en ændret værdi på 2 mio. kr. og det enten hhv. en op- eller 

nedregulering. Det kan samtidig udledes, at en ændring på 10% i det forventede nettodriftsresultat, 

giver en ændring i værdien på 10%.  

beløb i t.kr.

Fase 1

Lejeindtægter (markedsværdi) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Øvrige lejeindtægter 0 0 0 0 0

Driftsomkostninger -1.000 -1.000 -1.000 -900 -1.100

Nettodriftsresultat 1.000 1.000 1.000 1.100 900

Fase 2

Forrentningskrav 4% 5% 6% 5% 5%

Værdien af ejendom før reguleringer 25.000 20.000 16.667 22.000 18.000

Fase 3

Fradrag for tomgang -100 -100 -100 -100 -100

Opsat vedligeholdelse -200 -200 -200 -200 -200

Forrentning af deposita 70 70 70 70 70

Fradrag for lavere leje -70 -70 -70 -70 -70

Reguleringer i alt -300 -300 -300 -300 -300

Værdien af ejendommen 24.700 19.700 16.367 21.700 17.700

Ændring i forrentningskrav Ændring af driftsomkostninger
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4.3 DCF-modellen 

DCF (Discounted Cash Flow) modellen tager udgangspunkt i diskonterede pengestrømme. Modellen 

har et bredt anvendelsesområde og kan bruges både til at måle investeringsejendomme, andre aktiver 

eller en samlet virksomhed. 

For bredere forståelse af modellen, dekomponeres denne i dens fem faser.  

Fase 1 – pengestrømme i budgetperioden 

Planlægningsperiode er typisk 5-10 år, hvor indtægter og omkostninger estimeres for hvert enkelt år 

i den valgte planlægningsperiode. De enkelte år fastsættes ud fra realistiske forventninger ud fra de 

eksisterende lejekontrakter, tomgang, fraflytninger, administration, inflation mv. 

Fase 2 – tilbagediskontering af pengestrømme fra budgetperioden 

De enkelte år i budgetperioden diskonteres ved hjælp af diskonteringsrenten. Diskonteringsrenten 

består af ejendomsrelaterede faktorer samt af makroøkonomiske forhold som fx inflation. 

Diskonteringsrenten kan derfor ikke direkte sammenlignes med forrentningskravet fra fase 2 i den 

afkastbaseret model. 

Fase 3 – terminalværdi 

Terminalværdi er et udtryk for et normalt år efter budgetperioden. Terminalværdi er et centralt 

element i DCF-model, som vægter typisk omkring 40-60% af ejendommens værdi.  

Fase 4 – tilbagediskontering af terminalværdi 

Terminalværdi skal, ligesom budgetperioden, diskonteres med diskonteringsrenten, renset for 

inflation.  

Fase 5 – ejendommens værdi 

Ejendommens værdi opgøres som summen af fase 2 og fase 4. 

 Eksempel på opgørelse af værdi efter DCF-modellen 

Nedenfor er eksemplet fra den afkastbaserede model genbrugt, således at der er tale om en ejendom 

med lejeindtægter på 2.000 t.kr., driftsomkostninger på 1.000 t.kr., en forventet tomgang på 100 t.kr 

og vedligeholdelse på 200 t.kr. Det er i eksemplet forudsat, at forrentningskravet er 5% og at 

inflationen er 2%.   
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Tabel 9 - Værdiansættelse efter DCF 

 

Kilde: Egen fremstilling med inspiration fra publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme udgivet af 

Ejendomsforeningen Danmark  

Det er her antaget, at tomgangen ligger i år 1, og tilsvarende antages, at vedligeholdelsen afholdes i 

år 3 og omkostningerne tilbagediskonteres derfor til år 0.  

Herefter kan der beregnes et cash-flow per år, der sammenlagt giver 7.307 t.kr. og sammenlagt med 

terminalværdien tilbagediskonteret til år 0, giver en samlet beregnet værdi på 19,7 mio. kr.  

Som det fremgår af de to eksempler, vi har gennemgået, kan det ses, at der med de samme 

forudsætninger kan beregnes den samme værdi af ejendomme, uagtet hvilken metode der anvendes. 

Dette vil være gældende i teorien, men i praksis vil det næppe være tilfældet, da der i DCF-modellen 

er et større input af data end der anvendes i den afkastbaserede model.  

4.4 Yderligere dekomponering af diskonteringsrenten 

I dette afsnit vil vi redegøre for og yderligere dekomponere de delelementer, der indgår i begrebet 

diskonteringsrenten. Det er vores opfattelse at det er essentielt at forstå denne mekanisme, som har 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminalår
Beløb i t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

INDTÆGTER

Lejeindtægter 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 2.438
Andre indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomgang (nutidsværdi 100) -107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brutto leje 1.893 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 2.438

OMKOSTNINGER

Driftsudgifter 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219
Ejendomsskatter og afgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udvendig vedligeholdelse (nutidsværdi 200) 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0
Indretningsudgifter / investeringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udgifter i alt 1.000 1.020 1.285 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219

Cash flow 893 1.020 795 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219

NUTIDSVÆRDI BUDGETPERIODE 835 891 649 810 772 736 701 669 637 608

Forrentningskrav 5,0% Summen af nutidsværdi i budgetperioden 7.307
Tilbagediskonteret terminalværdi 12.393

TERMINALVÆRDI 24.380

NUTIDSVÆRDI AF TERMINALVÆRDI 12.393 EJENDOMMENS VÆRDI 19.700

Forrentningskrav 5,0%
Inflation 2,0%
Diskonteringsrente 7,0%
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utrolig stor betydning for ejendommens værdi. Begrebet diskonteringsrenten kan dekomponeres i 

forrentningskrav og inflation. Forrentningskrav kan yderligere dekomponeres i risikofri rente, 

markedsrisici og specifikke risici. Forrentningskrav og inflation vil blive uddybet i det næste afsnit.  

 Inflation 

Den Europæiske Centralbanks hovedformål er at holde priser stabile og holde inflationen lav. Den 

Europæiske Centralbank sigter mod en inflation på 2 % på mellemlang sigt. Det anbefales af (Royal 

Institution of Chartered Surveyors)26, at ejendommens lejeindtægter og driftsomkostninger 

pristalsreguleres med Den Europæiske Centralbanks langsigtede inflationsmål, medmindre en anden 

kontraktfastsat pristalsregulering er aftalt. Den Europæiske Centralbanks 5-årige inflationsmål pr. 

september 2021 udgør 1,8 procent.   

Ifølge Danmarks Statistik, ligger der en usikkerhed for alle landes inflation, set i lyset af COVID-19, 

som alt andet lige vil påvirke inflationen i opadgående retning.  

Kilde: Danmarks Statistik27 

 
26 https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/discounted-cash-flow-for-commercial-property-investments-1st-

edition-rics.pdf 
27 NYT: Højere inflation i Danmark og EU - Danmarks Statistik (dst.dk) 

 

Figur 3 - Inflation i EU-27 
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Ovenstående tabel fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i maj 2021 ligger på et inflationsniveau 

lige under 2 %, mens der er en række andre europæiske lande, som fx Østrig, Estland, Rumænien, 

Litauen, Luxembourg, Polen, Ungarn, og Island ligger over 3 %. 

 Forrentningskrav 

Som nævnt ovenfor kan forrentningskrav yderligere dekomponeres til risikofri rente, markedsrisici 

og specifikke risici. Disse kaldes også risikofaktorer og forrentningskrav er udtryk for en samlet 

vægtning af disse faktorer. Forrentningskravet kommer til udtryk i den afkastbaserede model i fase 2 

og i DCF-modellen som forrentningskrav af terminalværdien. Det er vigtigt at pointere, at 

forrentningskrav for den samme investeringsejendom kan variere fra investor til investor. 

Forrentningskravet afhænger af, hvordan den enkelte investor vægter ovennævnte risikofaktorer. Vi 

vil i nedenstående afsnit redegøre for de forskellige risikofaktorer, samt komme med vores input til, 

hvordan vi forventer, at lagerbeskatning af ejendomme ville kunne påvirke den mulige indtræden af 

lagerbeskatning.  

4.4.2.1 Risikofri rente 

Hvis ikke man skal investere sine penge i en ejendom, så må man investere i noget andet. Ofte vil 

man kigge på de såkaldte risikofrie investeringer såsom investeringer i statsobligationer, der har vist 

sig at være stabile gennem årene. En god tommelfingerregel er at opfatte det risikofri afkast som 

svarende til en middellang statsobligation28. Når man sammenligner en investering i statsobligation 

og en alternativ investering, bør man som hovedregel anvende samme ejertidsperiode.  

4.4.2.2 Markedsrisici 

Markedsrisici er kendetegnet ved de faktorer, som påvirker markedet som helhed. I en rapport 

udarbejdet af RICS. RICS nævner en række faktorer, som kan give god indikation af markedsrisici. 

Eksempler nedenfor er oversat til dansk af Ejendomsforeningen Danmark. 

- Illikviditet ved salg (fx enhedsstørrelse, transaktionstid, adgang til finansiering)  

- Risiko ved estimering af markedslejeforventninger (fremskrivning af markedslejevækst)  

- Risiko ved estimering af forrentningskrav (fremskrivning af ændringer i forrentningskrav)  

 
28 Værdiansættelse-af-investeringsejendomme-definition-af-forrentningskravet.pdf (ejd.dk) side 10 
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- Risiko ved beliggenhed, økonomisk, fysisk og funktionel værdiforringelse pga. 

strukturelle ændringer  

- Risiko i forbindelse med lovændringer (fx planlægning/medviden om kontrakter, 

ændringer til finanspolitikken) 

Tvungen overgang fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning må anses som lovændring. 

Indtræden af lagerbeskatning kunne derfor passende indplaceres i det sidste punkt ”Risiko i 

forbindelse med lovændringer”. Man må formode, at lagerbeskatning for de fleste selskaber vil have 

en negativt ladet effekt i form af øget likviditetstræk, og en investor må derfor alt andet lige forhøje 

markedsrisikoen og dermed forrentningskrav.  

4.4.2.3 Specifikke risici 

Specifikke risici er typisk risici, der knytter sig til selve ejendommen. RICS fremhæver ligeledes 

nogle konkrete eksempler på specifikke risici. Disse eksempler er oversat til dansk af 

Ejendomsforeningen Danmark29.  

- Manglende lejebetalinger (aftalerisiko) 

- Manglende mulighed for genudlejning (tomgang) 

- Ejerudgifter, administration og vedligeholdelse 

- Forskellige lejestrukturer (lejeniveauer, lejeafbrydelser) 

Vi ser også mulighed for, at investor vil overveje en øget risikovurdering under specifikke risici som 

følge af indtræden af lagerbeskatning. Dette kunne fx komme til udtryk ved en lav indgangsværdi 

eller overgang fra en skattemæssigt afskrivningsberettiget bygning til lagerbeskatning, hvor man før 

kunne opnå en fradrag i skattepligtig indkomst til efter, hvor der kommer en ”tillæg” til skattepligtig 

indkomst. Man må igen alt andet lige formode, at forrentningskrav vil stige, da der alt andet lige vil 

være større likviditetsbehov.  

4.5 Sammenligning og vurdering af afkastbaseret model og DCF-model ved 

lagerbeskatning   

På opgaveskrivningstidspunktet er der jf. tilgængelige udtalelser fra Ministeren lagt op til, at begge 

modeller er fuldt ud anvendelige, når selskaber skal opgøre dagsværdien af en given 

 
29 Værdiansættelse-af-investeringsejendomme-definition-af-forrentningskravet.pdf (ejd.dk) side 12 
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investeringsejendom. Selskabets ledelse skal derfor træffe en beslutning om, hvorvidt man skal 

anvende den ene model eller den anden. Det er vores opfattelse, at selskabets ledelse bør som 

minimum have følgende overvejelser:  

 Afkastbaseret model er nemmere at udføre end DCF-model. Den kræver færre kompetencer 

og mindre tidsforbrug  

 Afkastbaseret model kræver større data nøjagtighed end DCF-model. Afkastbaseret model 

tager udgangspunkt i et normaliseret år og derfor kan en lille ændring medføre stor 

værdiændring 

 DCF-model stiller større krav til udarbejdelsen. Man skal have kendskab til diskontering, 

inflation, forståelse for terminalværdi mv.  

Hvor man før havde til opgave at komme frem til en retvisende dagsværdi ved brug af den ene eller 

andet model, vil man ved indførelsen af lagerbeskatning også skulle afregne skat af potentiel 

værdistigning. Modellens slutresultat kan således have en direkte påvirkning til en betalbar skat. 

Skulle lagerbeskatning blive til en realitet, kan man forvente skærpede krav fra myndigheder 

vedrørende modellens anvendelse, herunder større krav til datavaliditet for budgetperioden og 

terminalværdi. For så vidt angår forrentningskrav – skal en investor/selskabets ledelse selv kunne 

påvirke forretningskravet, eller kan man forvente, at myndigheder kommer med nogle 

standardiserede satser? 

4.6 Følsomhed i værdiansættelsesmodeller 

Følsomheden er et vigtigt element af værdiansættelsesprocessen. Forrentningskravet i begge modeller 

er en skønnet værdi, der typisk er fastsat af selskabets ledelse. Ved at sætte forrentningskravet højere, 

vil værdien af ejendommen falde og vice versa. Forrentningskravet skal naturligvis afspejle 

markedsforhold, men der er ingen facit for markedsforholdene. I en markedsrapport fra fx EDC, 

Nordicals eller Colliers er det ikke atypisk skrive, at den gennemsnitlig startafkast udgør 6 % eller at 

angive forrentningskrav for et givent område, som et interval mellem 6 og 7 procent. Hvor meget 

betyder forskellen på det ene procentpoint for hele værdiansættelsen af ejendommen? Der kunne 

opstå utilsigtede spekulationer i at sætte forrentningskravet i den høje ende, for dermed at undgå 

værdistigningen og dertilhørende selskabsskat på 22 % af værdistigningen. Nedenfor ser vi på 

følsomhed i en given investering, samt følsomheden af investeringen ved at ændre forrentningskravet 

med et procentpoint. Beregningerne er foretaget ved at bruge formlen 1-X/Y, hvor X er det mindste 

forrentningskrav og Y er det største.  
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Tabel 10 - Følsomhed i værdiansættelse modeller 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Tabellen skal læses sådan, at ændres forrentningskrav fx fra 3% (X) til 4% (Y) vil værdien af 

investeringen ændres med 25%, mens ændres den fra 4% (X) til 5% (Y), ændres værdien med 20%.   

For at yderligere visualisere effekten, har vi nedenfor opstillet en graf, der viser værdiansættelse af 

en ejendom med et driftsresultat på 1 mio. kr. og forrentningsprocenter mellem 0 og 20%.  

Figur 4 – Visualisering af følsomhed 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Små ændringer i forrentningskrav på de lave procenter resulterer en relativ stor ændring for 

ejendommens værdi. Det vil således betyde, at ejendomme med lav forrentningskrav er udsat for 

større procentvise ændringer i værdi, hvorimod ejendomme som i forvejen har høje forrentningskrav 

vil være udsat for mindre procentvise ændringer.   

4.7 Delkonklusion 

I dette kapitel har vi gennemgået de to mulige modeller, som pensionsselskaberne skal følge, når der 

skal opgøres dagsværdi af en ejendom. Det er de samme modeller, som øvrige selskaber skal følge, 

såfremt disse bliver omfattet af lagerbeskatningen. Det må konkluderes, at både afkastbaseret og 
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DCF-model anvendes bredt og at begge modeller er sammenlignelige. Yderligere dekomponering af 

modellerne har medvirket til yderligere forståelse, herunder de faktorer som selskabets 

ledelse/investorer kan påvirke og forståelse for modellernes følsomhed.  

Det er selskabets ledelse/investorer der fastsætter forrentningskravet, men der er intet facit for hvad 

forrentningskravet skal være. For nogle vil et forrentningskrav på 4 % være retvisende, mens for 

andre synes at 5 % er det mest korrekte forrentningskrav.  

Forskellen på det ene procentpoint er ikke særlig stort ved første blik, men som det har fremgået i 

kapitlet blev det illustreret at ved at ændring i forrentningskrav fra 4% til 5% blev værdiansættelsen 

ændret med 20%.  

En overgang til lagerbeskatning af ejendomme giver enten anledning til gevinst eller tab i 

skattepligtig indkomst, som følge af en urealiseret værdiregulering af ejendommen. Det er således 

ikke utænkeligt, at der kan opstå utilsigtede spekulationer i fastsættelse af forrentningskravet til gavn 

for selskabet for netop at udligne avancen frem til den dag, ejendommen sælges, og den endelige 

værdi kan realiseres.   
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5 Egen konstruerede virksomhedscases om lagerbeskatning af ejendomme  

Vi vil i det følgende kapitel opstille 4 egenkonstruerede cases til at belyse de konsekvenser og 

udfordringer, der er ved den foreslåede overgang til lagerbeskatning baseret på vores teori fra de 

foregående kapitler. Vi har valgt at fokusere på følgende emner: 

- Case 1 vil basere sig på et familieejet selskab, der er ejer af en større udlejningsejendom  

- Case 2 vil basere sig på en udenlandsk kapitalfond, der gennem en holdingstruktur ejer en 

række ejendomme. Hver ejendom er placeret i deres eget selskab   

- Case 3 vil omhandle et selskab med en ejendom, der overgår fra at være anvendt i 

virksomheden til at blive ren udlejningsejendom.  

- Case 4 vil omhandle, hvorledes inflation påvirker et selskabs likviditet med beskatning 

for øje 

Vi har valgt at fokusere på de ovenstående cases, da vi anser at de væsentligste aspekter ved en mulig 

indførelse af lagerbeskatning. Fokuspunkter ved casene omfatter: finansiering af skatten, betydningen 

for dem, der bliver omfattet, afskrivninger og inflationens betydning på den tidsmæssige placering af 

skattebetalingen.  

Da lagerbeskatningen på nuværende tidspunkt kun er en politisk aftale, vil cases tage udgangspunkt 

i, at lagerbeskatning bliver vedtaget og træder i kraft pr. 1 januar 2023. Derfor vil talmateriale i casene 

være baseret på fremtidige år.   

Beregninger i Case 4 vil tage udgangspunkt i en inflationsrate på 3%, idet der som fremhævet i 

foregående kapitel, foreligger en usikkerhed på den fremtidige inflation. Ved beregninger med lavere 

inflationsrate end 3 % vil vi i Case 4 komme frem til en mindre forskel i nutidsværdier af skat af årets 

resultat mellem realisationsbeskatning og lagerbeskatning.  
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5.1 Case 1 Familieejet selskab 

 Introduktion til case 

5.1.1.1 Indledning 

Selskabet ABCD Invest A/S er ejet af de fire søskende Arne, Bo, Carsten og Dorthe. De fire søskende 

ejer i dag et ejendomskompleks i Nordsjælland som består af i alt 200 lejligheder der udlejes til privat 

beboelse. Selskabet står selv for driften af selskabets ejendom via en intern administrationsfunktion.  

Selskabet er oprindeligt stiftet i 1975af de fire søskendes far, der drev virksomhed med salg af 

byggematerialer. I 2005 blev der foretaget et generationsskifte af selskabet, således at de fire søskende 

trådte ind som ejere i forbindelse med farens dødsfald. De fire søskende havde ikke den store interesse 

i at drive virksomheden videre, men var interesserede i forsat at kunne trække udbytter. I det 

efterfølgende år blev driften indstillet, ved at de fandt en køber, der ville overtage aktiviteterne i 

selskabet. Salget heraf genererede en overskudslikviditet, hvoraf en del blev brugt til at finansiere 

opførelsen af den nuværende ejendom og resten blev brugt til at udbetale udbytter.  

5.1.1.2 Formål: 

At belyse effekten af lagerbeskatning på en virksomhed, der ikke er direkte tilsigtet af ordningen. 

Herudover de finansieringsmæssige udfordringer ved at skulle afregne skatter af værdistigninger 

løbende. Rentabilitet ved at beholde ejendommen kontra at sælge og investere i andre aktiver. 

5.1.1.3 Beregninger: 

Værdiansættelse af ejendommen efter modeller beskrevet i teorien. Beregning af skattemæssige 

avancer ved værdistigninger under hhv. EBL og lagerbeskatning samt det løbende 

finansieringsbehov. Opstille et budget for forventede pengestrømme og skattebetalinger ved hhv. at 

beholde ejendommen og ved at sælge ejendommen.  
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 Løsning af case 

Nedenfor er vist et udsnit af selskabets årsregnskab for regnskabsåret 2022 

Figur 5 - Udsnit årsrapport ABCD Invest A/S 2022 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Selskabet har valgt at anvende ÅRL §38 til indregning af ejendommen, som er til dagsværdi. 

Ejendommen er anskaffet til 200 mio. kr. og pr. 31. december 2022 er beregnet en dagsværdi af 

ejendommen til 250 mio. kr. ved en afkastprocent på 4,5%.  

Da selskabet ved udgangen af 2022 har ejendomme for mere end 100 mio. kr. og en ejendom, der 

kun bruges til udlejning til tredje mand, vil selskabet i givet fald blive omfattet af de nye regler om 

lagerbeskatningen af ejendomme.  

Ejerne er opmærksomme på de nye regler, men da de ikke forventer en væsentlig værdiændring, 

foretages der igen for 2022 udlodning af udbytte. 

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for det efterfølgende år bliver foretaget en ny 

dagsværdiberegning af ejendommen, der nu viser, at selskabets ejendom har en værdi på 300 mio. 

kr., idet afkastprocenten er ændret til 3,75%. Det forholdsmæssigt store fald i afkastprocenten 

skyldes, at ejendommen er beliggende i et område, hvor det netop er blevet besluttet at udvide 

infrastrukturen, således at der kommer en ny motorvej og busruter tæt på ejendommen, hvilket gør 

området mere attraktiv og er med til at nedbringe ricisien for udlejerne.     

Balance pr. 31. december 2022
Beløb i t.kr.

Aktiver: Passiver:

Ejendom, kostpris 200.000 Egenkapital 50.000

Ejendom, opskrivning 50.000

Udskudt skat 11.000

Anlægsaktiver i alt 250.000 Langfristet gæld 190.000

Tilgodehavender 1.000 Kortdel langgæld 1.500

Likvider 5.000 Selskabsskat 1 1.500

Selskabsskat 2 0

Anden gæld 2.000

Oms. aktiver i alt 6.000 Kort gæld i alt 5.000

Aktiver i alt 256.000 Passiver i alt 256.000
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Som nævnt ovenfor er selskabet overgået til lagerbeskatning fra og med 2023, og værdistigningen vil 

således være skattepligtig i 2023. Som det følger af svar fra Ministeren jf. 2.2.5, vil det som 

udgangspunkt kun være værdistigninger efter indførslen af lagerbeskatning, der skal lagerbeskattes. 

Det må derfor forventes, at selskabet i 2023 vil blive lagerbeskattet af stigningen på de 50 mio. 

svarende til en betalbar skat på 11 mio. kr.  

Nedenfor er opstillet udsnit af årsrapporten for regnskabsåret 2023.  

Figur 6 - Udsnit årsrapport ABCD Invest A/S 2023 

 

Kilde: Egen fremstilling 

I ovenstående balance er selskabsskatten specificeret i to: dels den ”normale” selskabsskat af 

overskud fra driften (selskabsskat 1) og den yderligere skat, der opstår i året fra lagerbeskatning 

(selskabsskat 2).  

Det fremgår heraf, at der nu opstår et større finansieringsbehov, idet selskabet har kortfristet gæld for 

16 mio. kr. mod omsætningsaktiver på 6 mio. kr. Hvis ejerne forsat ønsker udbytte for året, skal det 

samtidig lægges med i den forventede finansiering, der skal findes på den korte bane.  

Vi har i de efterfølgende afsnit opstillet en række løsningsforslag, der kan gøres brug af til 

finansieringen: 

5.1.2.1 Belåning i ejendommen 

Den mest direkte metode til finansiering af skatten vil være at optage yderligere realkreditlån i 

ejendommen, hvis det kan lade sig gøre. I casen er der før opskrivningen i 2023 en belåningsprocent 

31. december 2023
Beløb i t.kr.

Aktiver: Passiver:

Ejendom, kostpris 200.000 Egenkapital 90.500

Ejendom, opskrivning 100.000

Udskudt skat 11.000

Anlægsaktiver i alt 300.000 Langfristet gæld 188.500

Tilgodehavender 1.000 Kortdel langgæld 1.500

Likvider 5.000 Selskabsskat 1 1.500

Selskabsskat 2 11.000

Anden gæld 2.000

Oms. Aktiver i alt 6.000 Kort gæld i alt 16.000

Aktiver i alt 306.000 Passiver i alt 306.000
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i ejendommen på 75 %, og hvor renter og bidrag er sat til 2% pro anno med en værdistigning på 50 

mio. kr. af ejendommen, vil belåningsprocenten således falde markant og give øget friværdi. Det er 

dog ikke være sandsynligt, at forhold på det nye tillægslån vil være de samme som før, ej heller ikke 

hvis det er hele lånet, der omlægges. Der må forventes at være øgede omkostninger til renter og 

bidrag. Det vil således være en kortsigtet løsning til at finansiere skatten, men i de efterfølgende år 

vil dette begrænse overskud i virksomheden til betaling af renter og afdrag, og derved begrænse 

muligheden for udbytte til ejerne. Nedenfor har vi opstillet et muligt driftsbudget for selskabet under 

følgende forudsætninger: 

- Der optages i 2024 et nyt lån til at finansiere den beregnede skat fra 2023 

- Det nye lån antages at være et 20-årigt lån 

- Den samlede årlige rente på begge lån forventes at ligge på 2% pro anno 

- Det forventes, at det årlige driftsresultat stiger med 1% om året, hvilket også betyder, at 

ejendommens værdi forventes at stige med 1% (og derfor yderligere lagerbeskatning hvert år) 

- Forrentningskravet er uændret de næste 5 år 

- Ejerne begrænser sig til udbytter svarende til beregnet overskudslikviditet 

Tabel 11 - Resultatbudget 2024-2028 ved nyt lån i 2024 

 

Kilde: Egen fremstilling 

  

Beløb i t.kr. 2024 2025 2026 2027 2028 i alt 24-28

Driftsresultat 11.360 11.480 11.590 11.710 11.820 57.960

Renter -3.810 -3.840 -3.810 -3.770 -3.730 -18.960

Skat -12.650 -2.320 -2.350 -2.390 -2.430 -22.140

Afdrag på gæld -1.730 -1.910 -1.950 -1.980 -2.020 -9.590

Optagelses af gæld 7.000 0 0 0 0 7.000

Pengestrøm før udbytte 170 3.410 3.480 3.570 3.640 14.270

Udbytte -170 -3.410 -3.480 -3.570 -3.640 -14.270

Pengestrøm efter udbytte 0 0 0 0 0 0
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I dette scenarie vil ejerne over en 5-årig periode fra 2024 og frem kunne modtage 14.270 t.kr. i 

udbytter. Dette skal sammenholdes med, hvad ejerne kunne have opnået ved at der ikke havde været 

overgang til lagerbeskatning, hvor de i henhold til nedenstående ville kunne have fået i alt 22.800 

t.kr. i udbytter.  

Tabel 12 - Resultatbudget 2024-28 ved realisationsbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Samlet set ”mister” ejerne altså mulighed for udlodning af 8.500 t.kr. i udbytter. Dette sker som følge 

af den store skat, der opstår på baggrund af indkomståret 2023, som skal betales i 2024, og løbende 

forhøjede betalinger til selskabsskat fra den forventede løbende stigning i ejendommen, der også vil 

komme til beskatning, og endeligt de øgede rentebetalinger på det nye lån.  

I forhold til muligt udbytte skal man i forhold til ovenstående beregninger have i mente, at der også 

ligger en latent udbyttemulighed den dag ejendommen realiseres. I eksemplet under 

realisationsbeskatning vil opstå en større skat den dag ejendommen realiseres, der vil begrænse 

restprovenuet, der kan udloddes til ejerne. Nedenfor har vi opstillet en opgørelse over det latente 

udbytte i det tilfælde, at ejendommen sælges med virkning pr. 31. december 2028, og at ejerne 

herefter udlodder restlikviditeten som udbytte. Det kan nu ses, at beløbende er meget lig hinanden. 

Det er i opgørelsen antaget, at ejendommen kan sælges for en værdi svarende til den beregnede 

dagsværdi, og at lånet frit kan indfries i forbindelse hermed. Endeligt er medregnet i opgørelsen, at 

der skal betales restskatten for 2028, samt at der beregnes to forskellige avanceskatter i de to 

forskellige tilfælde.  

Beløb i t.kr. 2024 2025 2026 2027 2028 i alt 24-28

Driftsresultat 11.360 11.480 11.590 11.710 11.820 57.960

Renter -3.740 -3.710 -3.670 -3.640 -3.610 -18.370

Skat -1.650 -1.680 -1.710 -1.740 -1.770 -8.550

Afdrag på gæld -1.580 -1.620 -1.650 -1.680 -1.710 -8.240

Optagelses af gæld 0 0 0 0 0 0

Pengestrøm før udbytte 4.390 4.470 4.560 4.650 4.730 22.800

Udbytte -4.390 -4.470 -4.560 -4.650 -4.730 -22.800

Pengestrøm efter udbytte 0 0 0 0 0 0
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Tabel 13 - Pengestrømme salg af ejendom 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Stiller man disse to scenarier op overfor hinanden, kan det ses, at der kommer de samme udgående 

pengestrømme i begge tilfælde, men en forskydning mellem posterne. Under lagerbeskatning betales 

mindre i udbytte, da der skal bruges mere på at betale renter. De øgede rentebetalinger betyder dog, 

at skattebetalingen bliver reduceret med 22% af renterne.  

Tabel 14 - Forskel i samlede pengestrømme 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Et andet alternativ, der kan overvejes for ejerne, er hvis de ønsker at fastholde den samme 

udbyttepolitik under lagerbeskatningen, som det havde været muligt for dem under 

realisationsbeskatningen. dvs. Ejerne skal således over de næste 5 år tage det samme i udbytte, som 

havde der ikke været indført lagerbeskatning. I dette tilfælde vil ledelsen være nødsaget til ikke blot 

én gang, men hvert år at optage nye lån for at fastholde cash-flowet.   

Vi har gentaget beregninger og opstillinger som ovenfor med den ændring, at der fastholdes samme 

udbyttebetaling i årene 2024-28, som var lagerbeskatning ikke blevet indført. Nedenfor er opstillet 

resultat heraf.  

Beløb i t.kr. Realisation Lager Forskel

Provenu 315.200 315.200 0

Afdrag rest gæld -178.690 -184.340 5.650

Skat 2028 -1.810 -2.470 660

Skat avance -25.344 -11.000 -14.344

Rest likvider 0 0 0

Latent udbytte 109.356 117.390 -8.034

Løbende udbytte 22.800 14.270 8.530

Samlet udbytte 132.156 131.660 496

Beløb i t.kr. Realisation Lager I alt

Samlet ubytte 132.156 131.660 496

Samlet skat 35.704 35.610 94

Samlet renter 18.370 18.960 -590

186.230 186.230 0
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Tabel 15 - Pengestrømme ved ens løbende udbytte 

 

Kilde: Egen fremstilling 

I det her tilfælde kan det igen ses, at pengestrømmene er de samme i begge tilfælde, men den samlede 

forskel i nettoudbytte er fordoblet i forhold til før. Så på kort sigt kan dette være løsningen for 

ledelsen, men på lang sigt taber de på at følge dette princip, da det endelige potentielle udbytte spises 

op af renter på lang sigt.  

Det skal bemærkes, at der i løsningen af disse cases ikke er taget højde for inflation og nutidsværdi. 

Effekten heraf vil vi se nærmere på i en efterfølge case.  

5.1.2.2 Salg af ejendommen 

En anden lidt mere drastisk mulighed er, at ejendommen afhændes. En afhændelse af ejendommen 

vil medføre, at der skal afregnes yderligere i skat, idet de tidligere værdistigninger også kommer til 

beskatning gennem realisationsbeskatningen af ejendommen.  Salget vil samtidig skabe en 

overskudslikviditet i selskabet, der også skal bruges til at indfri realkreditlånet og den tilhørende skat, 

som vi så i det foregående afsnit.  

Nedenfor er opstillet opgørelsen af ejendomsavancen ved salg af ejendommen i 2024 på baggrund af 

EBL. Her er taget udgangspunkt i, at ejendommen sælges til de 300 mio. kr. svarende til den seneste 

dagsværdiberegning. Der tages udgangspunkt i, at der skal afregnes samlet 2 mio. kr. i 

salgsomkostninger til advokat og ejendomsmægler.  

Til opgørelse af kostprisen tages udgangspunkt i den kontante anskaffelsessum, som udgør 200 mio. 

kr. fordelt mellem opførelsesomkostninger og omkostninger forbundet med anskaffelsen. Hertil 

tillægges 10.000 kr. pr. år fra opførelsen i 2006 til og med året før salget (2023) - i alt 18 år.  

 

Realisation Lager I alt

Samlet ubytte 132.156 131.220 936

Samlet skat 35.704 35.460 244

Samlet renter 18.370 19.550 -1.180

186.230 186.230 0
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Tabel 16 - Avance efter EBL i 2024 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Nedenfor er opstillet forventet likviditetsbudget i forbindelse med et salg af ejendommen i 2024. Det 

kan således ses, at selskabets i 2024 vil stå tilbage med et nettoprovenu på 87.910 t.kr. Med disse 

penge kan selskabet foretaget to ting: enten kan de udlodde det til aktionærerne, så de får de 87.971 

t.kr. i hånden, eller også kan de foretage en ny investering, som de kommende år vil kunne give 

yderligere afkast. Vi ser, at de 87.910 t.kr. umiddelbart er væsentligt lavere end det potentielle 

udbytte, de kan se frem til, ved at beholde ejendommen - selvfølgelig under den forudsætning, at 

ejendommen kontinuerligt stiger i værdi som antaget.  

Tabel 17 - Provenu ved salg 

 

Kilde: Egen fremstilling 

  

Beløb i t.kr. 

1. Afståelessum opgjort på kontant basis 300.000

2. Salgsomkostninger -2.000

3. Eventuelt fradrag for ejerbolig værdi 0

4. Reguleret afståelsessum 298.000 298.000

5. Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis 199.250

6. Købsomkostninger 750

7. Tillæg efter §5, stk. 1 - 10.000 kr. pr. år 180

8. Tillæg efter §5, stk. 2 - forbedringer ud over 10.000 kr. 0

9. Fradrag for foretagne afskrivninger, fradrag. M.m. der ikke genbeskattes 0

10. Eventuelt fradrag for ejerbolig værdi 0

11. Reguleret anskaffelsessum 200.180 -200.180

12. Beregnet avance 97.820

13. Eventuelt bundfradrag -50.000

14. Ejendomsavance til beskatning 47.820

Beløb i t.kr. 

Salgssum 298.000

Skatter 2024 -10.520

Skatter 2023 -12.646

Realkredit -186.924

Provenu 87.910
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5.1.2.3 Reduktion af driftsomkostninger / forøgelse af lejeindtægter 

En anden potentiel løsningsmulighed til finansiering af skatterne, er at selskabet tager pengene til 

betaling af skatten fra vedligeholdelseskontoen. Med andre ord vil der i en periode blive brugt mindre 

på den løbende vedligeholdelse af ejendommen.  

Det vil være en løsning på kort sigt, men det må alt andet lige betyde, at selskabets ejendom taber 

værdi på lang sigt, idet at indtægterne ikke kan stige i samme niveau som inflationen og måske endda 

vil være negativ pga. øget tomgang. I takt med det løbende fald i værdi og afkast, vil det også betyde 

mindre overskud, der kan udloddes til aktionærerne.  

Alternativt kan ejerne forsøge at forhøje lejeindtægterne, så finansieringen skubbes over på lejerne. 

Dette vil dog give anledning til en spiraleffekt, da en forøgelse af indtægterne vil øge ejendommens 

driftsresultat og give anledning til opskrivning til højere dagsværdi og dertil hørende lagerbeskatning, 

hvilket medfører til et nyt finansieringsbehov.  

 Delkonklusion case 1 

Formålet med casen var at illustrere den betydning en større værdistigning på en ejendom vil have på 

det frie cash flow i virksomheden, og som vil reducere ejernes muligheder for afkast/udbytte. Casen 

skulle tillige vise, hvordan denne yderligere skat kan finansieres.  

Som vi kan se i casen, vil en indførelse af lagerbeskatning betyde et øget finasieringsbehov for 

selskabet, der enten må løses med refinansiering af lånet eller salg af ejendommen. I begge tilfælde 

vil det væsentligt påvirke cashflowet i virksomheden, og derved det mulige udbytte til aktionærerne, 

som altså må ses som taberne ved en indførelse af lagerbeskatning.   
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5.2 Case 2 Udenlandsk kapitalfond  

 Introduktion til case 

5.2.1.1 Indledning 

En udenlandsk kapitalfond med hovedsæde i Luxembourg kaldet ”Whitestone”, der er begyndt at 

opkøbe boligejendomme i København. Whitestone har et mellemholding selskab i Danmark der ejer 

fem ejendomsselskaber, hvor ejendommene tilsammen har en værdi på over 100 mio. kr.  Koncernen 

påtænker at frasælge en af deres ejendomme. 

5.2.1.2 Formål:  

At belyse effekten på de virksomheder, Regeringen ønsker at ramme med ordningen. Casen skal 

bruges til at vise, hvordan de nye regler gør, at kapitalfonde ikke længere kan udskyde skatten ved at 

sælge selskabet i stedet for at sælge ejendommen.  

5.2.1.3 Beregninger: 

Avance beregninger på koncernens ejendomme. Skatteeffekt af den løbende lagerbeskatning modsat 

den skattefrie gevinst ved salg af datterselskabet.  

 Løsning af case 

Kapitalfonden Whitestone har et mellemholdingselskab med fem underliggende datterselskaber, der 

er 100 % ejede. Samtlige selskaber er stiftet af mellemholdingselskabet med en anpartskapital på 100 

t.kr. for hvert selskab. Hvert datterselskab ejer en investeringsejendom, som måles til dagsværdi, og 

der kan oplyses følgende nøgletal:  

Tabel 18 - Nøgletal pr. 31. december 2023 i Whitestone-koncernen 

 

Kilde: Egen fremstilling 

  

Beløb i t.kr. D1 D2 D3 D4 D5 Konsolideret

Ejendom 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208 223.248

Egenkapital 3.000 3.600 4.320 5.184 6.221 22.325

Udskudt skat 1.320 1.584 1.901 2.281 2.737 9.823

Gæld til tilknyttede virksomheder 25.680 30.816 36.979 44.375 53.250 191.100

Renter til tilkyttede virksomheder 514 616 740 888 1.065 3.822
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Om D1’s ejendom kan endvidere oplyses, at ejendommen er anskaffet for 24.000 t.kr. og at værdien 

ved 1. januar 2023 udgør 28.000 t.kr., mens værdien pr. 31. december 2023 udgør 30.000 t.kr. Den 

udskudte skat på ejendommen er i 2023 opgøres som følger:  

Tabel 19 - Opgørelse udskudt skat D1 i 2023 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Koncernen ønsker en redegørelse for konsekvenserne ved et salg af hhv. ejendommen eller selskabet, 

både før og efter indførelse af lagerbeskatning med henblik på potentiel skattebetaling. 

5.2.2.1 Salg af selskab uden lagerbeskatning med vægt på skattebetaling 

Det antages, at salgspris for D1 svarer til egenkapitalens værdi, 3.000 t.kr. Som beskrevet i afsnit 3.3 

vil et salg af selskab udløse skattefri aktieavance. Dette vil sige, at D1’s moderselskab frasælger D1 

og modtager en skattefri avance svarende til salgspris fratrukket kostpris. Der kan opgøres følgende 

avance:  

Tabel 20 - Aktieavance ved salg af D1 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Da hele avancen vil være skattefri, vil Skattestyrelsen som reglerne er i dag således modtage 0 kr. 

ved ovenstående frasalg. Hele den udskudte skat på 1.320 t.kr. følger med selskabet til de nye ejere 

og skubbes frem på ubestemt tid. 

5.2.2.2 Salg af selskab under lagerbeskatning med vægt på skattebetaling 

I dette scenarie tager vi udgangspunkt i, at der gælder de samme forhold som i afsnit 5.2.2.1, dog med 

den ændring, at lagerbeskatningen nu er indtrådt 1. januar 2023. 

Selskabet kan stadig sælges til en værdi svarende til egenkapitalen på 3.000 t.kr., der som før vil være 

skattefrit for moderselskabet. 

Beløb i t.kr.

Værdi 30.000

Kostpris -24.000

Grundlag 6.000

Udskudt skat 22% 1.320

Beløb i t.kr.

Salgspris 3.000

Kostpris 100
Avance 2.900
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Som følge af lagerbeskatningsindtræden primo 2023 bliver selskabet lagerbeskattet af efterfølgende 

stigninger. I dette scenarie udgør stigningen frem til salgstidspunktet 2.000 t.kr., hvilket vil svare til, 

at selskabet skal foretage skattebetaling på 440 t.kr. af værdistigningerne i 2023.  

Den beregnede skat skal afregnes til Skattestyrelsen med det samme, mens der fortsat påhviler 

udskudt skat i selskabet, som udgør 880 t.kr. jf. beregningen nedenfor.  

Tabel 21  - Udskudt skat under lagerbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Det kan således ses, at summen af den betalbare skat, (440 t.kr.) og udskudte skat (880 t.kr.) svarer 

den til det samlede udskudt skat vi så opgjort indledningsvist for D1’s ejendom, før indførelse af 

lagerbeskatning.   

I dette scenarie modtager Skattestyrelsen således 440 t.kr. fra den løbende lagerbeskatning, og ved et 

frasalg vil det kun være en delmængde af den udskudt skat på 880 t.kr. der skubbes frem på ubestemt 

tid. 

5.2.2.3 Salg af ejendom uden og under lagerbeskatning med vægt på skattebetaling 

Ser vi nu på det tilfælde, hvor det er ejendommen, der sælges i stedet for selskabet, vil ejendom skulle 

fuldt avanceberegnes. Det antages, at ejendommen sælges til pris svarende til dagsværdien, og 

avancen kan derfor opgøres til 6.000 t.kr. og en skat på 1.320 t.kr. svarende til den udskudte skat, vi 

så til at starte med.  

Skattestyrelsen modtager således i dette scenarie 1.320 t.kr. ved salg af ejendommen, mens der ikke 

er nogen skat, der bliver udskudt.  

 Scenarie mellem kapitalfond og dansk ejer 

Vi har nu set på de forskellige scenarier, der kan opstå ved hhv. salg af selskab med og uden 

lagerbeskatning og salg af ejendom. Dette afsnit vil fokusere på den ultimative selskabsejer der 

frasælger et ejendomsselskab.  

Beløb i t.kr.

Indgangsværdi 28.000

Kostpris -24.000

Grundlag 4.000

Udskudt skat 22% 880
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Der opstilles to korte scenarier, hvor ejeren i det ene scenarie er et dansk moderselskab og i det andet 

scenarie er Whitestone koncernen, som kender fra ovenfor. Dette kan illustreres på følgende vis: 

  

Kilder: Egen fremstilling 

I Peter Petersens koncern vil salg af D1 A/S medføre skattefrihed jf. regler om skattefri 

datterselskabsaktier. Avancen, 3 mio. kr., vil kunne skattefrit overføres til DK Moder A/S. Eventuel 

efterfølgende udlodning til Peter Petersen, som person vil udløse beskatning som aktieindkomst med 

udbytteskat procent på 42 % (set bort fra den årlige bundgrænse med beskatning på 27%). 

Salg af DK Moder A/S vil også udløse beskatning som aktieindkomst på 42 %, dog med mulighed 

for at modregne kostpris for aktierne. Alt andet lige vil der skulle afregnes 42 % af avancen, svarende 

til 3 mio. kr. x 42% = 1,26 mio. kr. vil tilfalde den danske skattemyndighed.  

I Whitestone-koncernen gælder samme regler ved salg af selskab som i Peter Petersens koncern. 

Moderselskabet i Luxemborg modtager skattefri provenu ved salg af datterselskabsaktier, jf. reglerne 

om salg af datterselskabsaktier. Provenuet ligger nu i en kasse udenfor Danmark, som Danmark ikke 

har retten til at beskatte.  

  

Peter 
Petersen

DK Moder 
A/S

D1 A/S

Udenlandske 
investorer 

Kapitalfond

LUX Moder

D1 A/S

Figur 7 - Peter Petersen koncern Figur 8 - Whitestone koncern 
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 Delkonklusion af case 2 

Nedenfor vises en kort opsummering af ovennævnte scenarier:  

Tabel 22 - Skattebetalinger 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Vi ser, at salg af selskab uden lagerbeskatning er mest fordelagtigt. Salg af selskab med 

lagerbeskatning er næste i rækken, og salg af ejendom er mindst fordelagtigt, når man taler om 

likviditetstræk på skattebetalingen fra virksomhedssiden. Det modsatte gælder for Skattestyrelsen, 

hvor det er mest fordelagtigt, at ejendommen sælges og mindst fordelagtigt ved salg af selskab uden 

lagerbeskatning.   

Ved indførelse af lagerbeskatning vil salg uden lagerbeskatning ikke længere være en mulighed, og 

Regeringen vil således kunne inkassere en del af den årlige avance. Vi ser også, at selv om man 

indfører lagerbeskatning, vil der stadig være urealiserede avancer, som kan blive udskudt på ubestemt 

tid, som det ses i eksemplet salg af selskab med lagerbeskatning. Disse urealiserede avancer opstår 

som følge af indgangsværdier på tidspunkt for overgang til lagerbeskatning, der kan gøres op som 

forskellen mellem kostpris og indgangsværdien. Forskellen mellem den oprindelige kostpris og 

indgangsværdi vil således kun komme til beskatning, hvis selve ejendommen (og ikke selskabet) 

bliver solgt, som vi ser i eksemplet med salg af ejendom med eller uden lagerbeskatning. 

Det er også værd at bemærke, at når en ejendom bliver indregnet til dagsværdi i årsrapporten og når 

dagsværdi er lig med salgspris, så er udskudt skat en præcis måling af den udskudte avance, enten 

under realisationsbeskatning eller lagerbeskatning. Under lagerbeskatning vil denne avance være 

forskel mellem det oprindelige kostpris og indgangsværdi. 

Afslutningsvis har vi vist, hvordan en avance ved salg bevæger sig opad i koncernstruktur, ved 

henholdsvis fuld dansk koncern og ved udenlandsk koncern, hvor sidstnævnte tilfælde giver 0 kr. til 

de danske skattemyndigheder. Ved indførelse af lagerbeskatning af ejendomme vil man således kunne 

indkassere løbende gevinster og ”lukke dette hul” – et udtryk, som ministeren har anvendt flere gange.  

  

Beløb i t.kr.

Salg af selskab med 

lagerbeskatning

Salg af selskab med 

lagerbeskatning

Salg af ejendom med 

realisationsbeskatning

Skattebetaling 0 440 1.320

Udskudt betaling på ubestemt tid 1.320 880 0
I alt 1.320 1.320 1.320
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5.3 Case 3 Afskrivningsberettiget ejendom 

 Introduktion til case 

5.3.1.1 Indledning 

Casen omhandler et selskab, som ejer en ejendom der anvendes til produktion og lagerhal. Der 

foretages en omstrukturering af virksomheden og hele produktionen flyttes til Polen. Den tomme 

ejendom i Danmark vælger selskabet at udleje til tredje mand som lagerhotel. 

5.3.1.2 Formål: 

Formålet med casen er at belyse effekten på en afskrivningsberettiget ejendom, som undervejs skifter 

karakter fra at være anvendt til egen drift (og derfor ikke omfatter af lagerbeskatning) til at blive ren 

udlejning, der vil blive omfattet af lagerbeskatning.  

5.3.1.3 Beregninger: 

For at kunne løse denne case vil der blive brugt følgende beregninger: Ejendomsavance med 

afskrivninger og genbeskatning heraf.  

 Løsning af case 

Selskabet Produktion A/S producerer sko til det Nordiske marked fra deres produktionshal på Fyn. 

Der har i de seneste år været svingende resultater og på baggrund heraf har de udenlandske investorer 

besluttet at produktionen skal lukke ned i Danmark og flyttes til Polen. Ejendommen undergår i året 

efter udflytningen i 2023 en mindre ombygning, således at ejendommen i stedet kan benyttes til 

udlejning hos tredje mand som lagerhotel.  

Selskabet har fået udarbejdet en værdiansættelse af ejendommen. Værdien er ved udgangen af 2023 

og 2024 beregnet til henholdsvis 153 mio. kr. og 160 mio. kr.  Værdiansættelsen overstiger grænsen 

på de 100 mio. kr. og selskabet vil derfor blive omfattet af lagerbeskatning fra og med 2024 da de nu 

ikke længere anvender ejendommen selv, men udlejer den til tredje mand.  

Vi vil i det efterfølgende afsnit illustrere forskellen i den skattepligtige indkomst for 2024 under 

henholdsvis realisationsbeskatning og lagerbeskatning.  
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5.3.2.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2024 

For selskabets ejendom kan der oplyses følgende:  

Ejendommen er anskaffet i 2010 til en samlet pris på kr. 58.750 t.kr., fordelt mellem grund og bygning 

som følger: grund 3.750 t.kr. og bygning 55.000 t.kr.  

I de efterfølgende år er foretaget forbedringer af ejendommen i henholdsvis 2012, 2015, 2019 samt 

den nye forbedring i 2024, således at den samlede kostpris på ejendommen ved udgangen af 2024 

udgør 70.000 t.kr. 

Selskabet har i 2019 anvendt reglerne om mulighed for straksfradrag, og har straksfradraget 750 t.kr. 

Resten af forbedringen er tillagt afskrivningsgrundlaget.  

Selskabet har indtil 2023 foretaget maksimalt mulige afskrivninger på 4% om året, således at der ved 

udgangen af 2023 var skattemæssigt afskrevet 33.850 t.kr.  

Selskabet har i indkomståret 2024 realiseret et driftsresultat på 10 mio. kr. heraf er indeholdt at 

selskabet har afholdt 75 t.kr. til den løbende vedligeholdelse af ejendommen.  

5.3.2.1.1 Skattepligtig indkomst 2024 under realisationsbeskatning 

Først skal der opgøres, om der kan foretages straksfradrag i 2024 på forbedringen på 4.000 t.kr.  

Tabel 23 - Opgørelse af straksfradrag 2024 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Der skal til opgørelsen anvendes afskrivningsgrundlaget primo indkomståret, og det kan opgøres som 

oprindelig kostpris for ejendommen tillagt forbedringer (der ikke er straksfradraget), hvilket for 

ejendommen udgør 61.500 t.kr.  

Beløb i t.kr.

Afskrivningsgrundlag primo 61.500

Basis for straksfradrag (5%) 3.075

Afholdre vedligeholdelsesomkostninger -75

Muligt straksfradrag 3.000

Årets tilgang 4.000

- heraf muligt straksfradrag -3.000

Tilgang i afskrivningsgrundlag 1.000
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Af afskrivningsgrundlaget beregnes en basis for straksfradrag på 5 %. I basis for straksfradrag 

fratrækkes de afholdte vedligeholdelsesomkostninger i indkomståret, der endeligt giver det 

maksimalt mulige straksfradrag for året.  

Da der er foretaget en forbedring på 4.000 t.kr., kan der således foretages et straksfradrag på 3.000 

t.kr. ud af tilgangen på de 3.000 t.kr. i 2024. De resterende 1.000 t.kr. tillægges 

afskrivningsgrundlaget og afskrives årligt med 4%.  

Nedenfor i Tabel 24 er opgjort de skattemæssige afskrivninger for 2024, hvor selskabet foretager det 

maksimale straksfradrag på de 3.000 t.kr.  

Tabel 24 - Opgørelse af skattemæssige afskrivninger 2024 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Endeligt kan den skattepligtige indkomst for 2024 opgøres som følger: 

Tabel 25 - Skattepligtig indkomst 2024 under realisationsbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Heraf vil selskabet skulle afregne 22% i selskabsskat for 2024 svarende til en skat på 990 t.kr.  

5.3.2.1.2 Skattepligtig indkomst under lagerbeskatning 

Under lagerbeskatning vil det ikke være muligt at foretage straksfradrag eller skattemæssige 

afskrivninger på ejendommen, da dette i svar fra Ministeren jf. afsnit 2.2.7Spørgsmål 74 – 

Skattemæssige afskrivninger vil være afspejlet i den opgjorte dagsværdiberegning.  

Der skal således under lagerbeskatning kun beregnes værdistigningen i forhold til indgangsværdien.  

Beløb i t.kr. År Kostpris Straksfradaget Afskrivningsgrundlag Årets afskrivning Akk. % Akk. Afskrivninger

Grund 2010 3.750 0 0 0 0% 0

Bygning 2010 55.000 0 55.000 2.200 60% 33.000

Forbedring 1 2012 5.000 0 5.000 200 52% 2.600

Forbedring 2 2015 1.250 0 1.250 50 40% 500

Forbedring 3 2019 1.000 750 250 10 24% 240

Forbedring 4 2024 4.000 3.000 1.000 40 4% 40
70.000 3.750 62.500 2.500 36.380

Beløb i t.kr.

Driftsresultat 10.000

Skattemæssige afskrivninger -2.500

Straksfradrag -3.000
Skattepligtig indkomst 4.500
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Tabel 26 - Opgørelse af avance til beskatning under lagerbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Der skal derfor tillægges 3.000 t.kr. til den skattepligtige indkomst der nu kan opgøres således:  

Tabel 27 - Opgørelse af skattepligtig indkomst 2024 under lagerbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Heraf vil selskabet skulle afregne 22% i selskabsskat for 2024 svarende til en skat på 2.860 t.kr.  

5.3.2.1.3 Sammenligning af de to beskatningsprincipper 

Under realisationsbeskatningen kan vi se, at selskabet i indkomståret 2024 skal afregne 990 t.kr. i 

skat mod en skat i 2024 under lagerbeskatning på 2.860 t.kr. Det kan således ses, at der i 2024 vil 

være en forskel i den skattepligtige indkomst på næsten tre gange ved en overgang til lagerbeskatning. 

Der er ligeledes i casen taget udgangspunkt i, at ejendommen også stiger i værdi hvilket også forøger 

skatten.  

Hvis den skattepligtige indkomst skulle være ens under de to principper, skulle vi se at ejendommen 

skulle falde i værdi i mellem 2023 og 2024 med 1.500 t.kr. således at det samlede fradrag under 

lagerbeskatning er på kr. 5.500 t.kr., som det ses beregnet nedenfor.  

Tabel 28- Opgørelse af avance under lagerbeskatning 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Beløb i t.kr.

- Værdi ejendom primo 153.000

- Tilgang 4.000

+ Værdi ejendom ultimo 160.000

3.000

Beløb i t.kr.

Driftsresultat 10.000

Skattemæssige afskrivninger 0

Straksfradrag 0

Lagerbeskatning 3.000
Skattepligtig indkomst 13.000

Beløb i t.kr.

- Værdi ejendom primo 153.000

- Tilgang 4.000

+ Værdi ejendom ultimo 151.500

-5.500
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Det må dog virke forholdsvist usandsynligt, at selskabet med en investering på 4.000 t.kr. samtidig 

vil realisere en værdiforringelse på ejendommen til under primo værdien. Tanken bag en forbedring 

er, at det skal tilføre værdi til ejendommen og som derfor kan give et højere afkast i fremtiden. Derfor 

bør forbedringen også afspejles i en værdistigning af ejendommen.  

Det må samlet vurderes, at en indførelse af lagerbeskatning på afskrivningsberettigede bygninger, må 

give en negativ effekt på det samlede cashflow i selskaberne, og at der løbende vil blive betalt en 

højere skat.  

5.3.2.2 Avanceberegning på ejendommen 

I det efterfølgende vil vi gennemgå ejendomsavanceberegningerne under både 

realisationsbeskatningen og lagerbeskatning, under den forudsætning, at ejendommen sælges pr. 1. 

januar 2025.  

Først skal de genvunde afskrivninger beregnes ved at sammenholde den værdiændring, der har været 

på ejendommens kostpris, med den realiserede salgspris. De genvundne afskrivninger skal, som vi så 

i kapitel 3, opgøres uden grunden og forbedringer, der løbende er straksfradraget. Der tages således 

udgangspunkt i en kostpris for bygningen på: 

70.000 t.kr. – 3.750 t.kr. (grund) – 3.750 t.kr. (straksfradrag) = 62.500 t.kr. hvilket også svarer til 

afskrivningsgrundlaget.  

Tabel 29 - Opgørelse af genvundne afskrivninger i 2025 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Det kan ses, at alle afskrivninger i begge tilfælde kommer til genbeskatning, da salgsprisen er 

væsentligt højere end kostprisen. Dette eksempel illustrerer ligeledes, at der en forskel mellem 

realisations- og lagerbeskatning. Det skyldes, at der er foretaget skattemæssige afskrivninger i 2024 

(som vi så i det foregående afsnit) som ikke kan foretages under lagerbeskatning.  

Beløb i t.kr. Realisationsbeskatning Lagerbeskatning

Kostpris (bygning) 62.500 65.500

Salgspris (bygning) 144.000 144.000

Værdiændring 81.500 78.500

Akk. afskrivninger 36.380 33.880

Forskel 117.880 112.380

Afskrivninger til genbeskatning 36.380 33.880

Ej genbeskatning 0 0
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Vi kan nu foretage avanceberegningen efter EBL I beregningerne kan ses, at langt de fleste punkter 

er ens i de to. Der foretages 10 t.kr. tillæg hvert år fra købsåret (2010) til året før salgsåret (2024). 

Det svarer til, at der i alt gives tillæg for 14 år svarende til et tillæg på 140 t.kr. Herefter foretages 

tillæg for yderligere forbedringer, hvor der under realisationsbeskatningen vil blive tillagt fra de 4 

tilgange i 2012, 2015, 2019 og 2024 reduceret for straksfradrag, samt at der ikke gives tillæg for de 

første 10 t.kr. i hvert af disse år. Sammenlagt giver det at der kan tillægges 7.460 t.kr. under 

realisationsbeskatning til anskaffelsessummen.  

Under lagerbeskatning vil der i stedet kunne tillægges sammenlagt 10.460 t.kr. til 

anskaffelsessummen, som er beløbet ovenfor tillagt de 3.000 kr., der under realisationsbeskatning 

blev straksfradraget i 2024.  

Tabel 30 - Opgørelse af avance efter EBL 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Den sidste forskel, som der kan ses, er at der endeligt i avanceopgørelsen under lagerbeskatning 

fratrækkes de 3.000 t.kr., som blev beskattet under lagerbeskatningen.  

Samlet giver det, som det kan ses i tabellen ovenfor, at der under realisationsbeskatning vil være en 

skattepligtig indkomst på 93.650 t.kr., mens der under lagerbeskatning vil være en skattepligtig 

indkomst på 87.650 t.kr.  

Lægger man det sammen med de genvunde afskrivninger til genbeskatning og den beregnede 

selskabsskat for 2024 som det fremgår i de foregående afsnit, kan det ses, at den skattepligtige 

indkomst over 2024 og 2025 tilsammen ender med samme skattepligtige indkomst, hvilket følger, 

hvad vi har set i de foregående cases.  

Beløb i t.kr. Realisationsbeskatning Lagerbeskatning

1. Afståelessum opgjort på kontant basis 160.000 160.000

2. Salgsomkostninger 0 0

3. Eventuelt fradrag for ejerbolig værdi 0 0
4. Reguleret afståelsessum 160.000 160.000

5. Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis 58.750 58.750

6. Købsomkostninger 0 0

7. Tillæg efter §5, stk. 1 - 10.000 kr. pr. år 140 140

8. Tillæg efter §5, stk. 2 - forbedringer ud over 10.000 kr. 7.460 10.460

9. Fradrag for foretagne afskrivninger, fradrag. m.m. der ikke genbeskattes 0 0

10. Eventuelt fradrag for ejerbolig værdi 0 0
11. Reguleret anskaffelsessum 66.350 69.350

12. Beregnet avance 93.650 90.650

13. Eventuelt bundfradrag 0 -3.000
14. Ejendomsavance til beskatning 93.650 87.650
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Tabel 31 - Samlet skat 2024 og 2025 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Ovenstående er kun tilfældet, når man ikke medregner inflationen. Inflationen vil betyde, at 

afskrivningsberettigede ejendomme, der bliver omfattet af lagerbeskatning (under forudsætning af 

stigende ejendomsværdier), vil blive ramt hårdere. Netop fordi vi ser, at selskabet i så fald vil blive 

påvirket dobbelt i de enkelte år ved at fradraget for afskrivninger mistes samtidig med, at der kommer 

en værdi til beskatning der går den anden vej. I den næste case vil vi se nærmere på effekt af 

inflationen.  

 Delkonklusion af case 3 

Vi kan se ud fra casen, at en indførelse af lagerbeskatning umiddelbart ikke vil få nogen betydning 

for den samlede skat, selv for afskrivningsberettigede ejendomme. Selskabet vil ikke miste nogle 

fradrag, men det tidsmæssige aspekt vil have stor betydning, idet der ikke vil være mulighed for 

løbende, systematiske afskrivninger.  

Alt andet lige må konklusionen også være, at selskaber med afskrivningsberettigede ejendomme må 

være de store tabere under indførelsen af lagerbeskatning, da de ikke længere vil have mulighed for 

at foretage løbende afskrivninger og derfor vil få højere skattepligtig indkomst i de enkelte 

indkomstår.   

  

Beløb i t.kr. Realisationsbeskatning Lagerbeskatning

Afskrivninger til genbeskatning 36.380 33.880

Ejendomsavance 93.650 87.650

130.030 121.530

Selskabsskat i 2025 28.607 26.737

Selskabsskat i 2024 990 2.860
Samlet skat 29.597 29.597
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5.4 Case 4 Inflation 

 Introduktion til case 

5.4.1.1 Indledning 

Et selskab skal fremadrettet afregne skat af værdistigninger løbende frem for at afregne provenu af 

værdistigningen i salgsåret. Det kræver yderligere likviditet årligt.  

5.4.1.2 Formål: 

At belyse, hvorledes inflation påvirker et selskabs skattebetaling og dermed deres likviditet over en 

længere periode ved overgang til lagerbeskatning. 

5.4.1.3 Beregninger: 

Til casen vil der blive benyttet en beregningsmodel over 5 år med hhv. realisations- og 

lagerbeskatning, hvorefter disse sammenlignes. 

 Løsning af case 

Selskab 123 A/S har købt en investeringsejendom til 30.000 t.kr. Investeringsejendommens 

skattepligtige indkomst kan årligt opgøres til 3.000 t.kr. Selskabet 123 A/S ønsker en belysning af 

konsekvenserne ved en indførelse af lagerbeskatning ved en række forskellige forudsætninger: 

1) En årlig værdistigning på ejendom på 4% 

2) En årlig værdistigning på ejendom på 4%, men med et fald i ejendommens værdi på 10% i år 

2 efter indførelse af lagerbeskatning 

3) En årlig værdistigning på ejendom på 4 %, men med et fald i ejendommens værdi på 10% i 

år 4 efter indførelse af lagerbeskatning 

4) En årlig værdistigning på ejendom på 4 %, men med et stort fald i ejendommens værdi i år 5 

efter indførelse af lagerbeskatning 

I alle tre scenarier forventes ejendommen solgt i år 5 efter indførelsen af lagerbeskatning, og 

inflationsraten forventes at ligge på 3% hvert år. Det årlige driftsresultat forventes at stige med 3% 

ligesom inflationen.  
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5.4.2.1 En årlig værdistigning på ejendom på 4 % 

Nedenfor har vi opstillet beregningerne for opgørelse af den skattepligtige indkomst for de 5 år for 

henholdsvis realisations- og lagerbeskatning under forudsætning om, at ejendommen stiger 

kontinuerligt i værdi hvert år med 4%. 

Tabel 32 - Skattepligtig indkomst ved årlig stigning på 4% 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Under realisationsbeskatningen er det kun de årlige driftsresultater, der kommer til beskatning indtil 

år 5, hvor avancen kan gøres op som: 

Tabel 33 - Opgørlese af avance efter EBL 

 

Kilde: Egen fremstilling 

 

Beløb i t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt
Realisationsbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Avance ved salg af ejendom 0 0 0 0 6.500 6.500

Skattepligtig indkomst 3.000 3.090 3.183 3.278 9.876 22.427

Skat af årets resulat (22%) 660 680 700 721 2.173 4.934
R - NPV af årets skat 641 641 641 641 1.874 4.437

R - NPV af akk. skat 641 1.282 1.922 2.563 4.437

Lagerbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Lagerbeskatning 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404 6.500

Skattepligtig indkomst 4.200 4.338 4.481 4.628 4.780 22.427

Skat af årets resulat 924 954 986 1.018 1.052 4.934
L - NPV af årets skat 897 900 902 905 907 4.511

L - NPV af akk. skat 897 1.797 2.699 3.603 4.511

Ejendommens værdi primo 30.000 31.200 32.448 33.746 35.096

Ejendommens værdi ultimo 31.200 32.448 33.746 35.096 36.500

Beløb i t.kr.

Salgspris år 5 36.500

Kostpris 30.000
Avance 6.500
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Under lagerbeskatningen ser vi, at der hvert år kommer en avance til beskatning svarende til 

forskellen mellem årets ultimo og primo, men at der over hele perioden kommer den samme avance 

på i alt 6.500 t.kr. til beskatning. Der vil derfor være forskelle i skattebetaling i de enkelte år, men 

samlet vil den samme skat komme til beskatning.  

Ser vi i stedet med en nutidsværdisbetragtning, hvor de fremtidige betalinger tilbagediskonteres til år 

0, kan vi se, at der opstår en forskel mellem disse to eksempler til fordel for realisationsbeskatning. 

Vi beregner nutidsværdien (NPV) af de enkelte år som: 

��� = (
�

1 + 	
)� 

Hvor t er skattebetalingen i året n og med diskonteringsfaktoren r (inflationsraten). Nutidsværdien 

under realisationsbeskatningen kan således opgøres til 4.437 t.kr. mod 4.511 t.kr. under 

lagerbeskatning, svarende til en forskel på 73 t.kr.  

Nutidsværdien af den samlede betalte skat over den femårige periode er altså mindre ved 

realisationsbeskatning end ved lagerbeskatning, da inflation ”udhuler” gælden. Det er alt andet lige 

mere fordelagtigt at betale skat på 22 % af fortjenesten på 6.500 t.kr. i år 5 end at betale det løbende 

over en 5-årig periode. Nedenfor har vi udarbejdet en grafisk illustration af NPV af skattebetaling i 

det enkelte år samt den akkumulerede skattebetaling til og med år fem under både realisations- og 

lagerbeskatning.  

Figur 9 - Skattebetalinger år 1-5, scenarie 1 

 

Kilde: Egen fremstilling 
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Grafen viser en konstant NPV af skat af årets resultat under både realisations- og lagerbeskatning (blå 

og orange graf). Den eneste undtagelse er ved år 5 under realisationsbeskatning, hvor skatten stiger 

markant grundet den realiserede avance.  

Tilsvarende kan vi se på de akkumulerede skattebetalinger (grå og gul linje), at der er en lineær 

udvikling i de første 4 år indtil år 5, hvor realisationsbeskatningen laver et ”knæk” og samlet rammer 

lidt under den akkumulerede skat under lagerbeskatningen.  

Hvad vi ikke har taget med i ovenstående beregninger, er hvad selskabet anvender den 

overskudslikviditet til, der er ”sparet” under realisationsbeskatningen. Hvis de går ind og investere 

denne likviditet med det formål at genere en merindkomst, vil vi se, at spændet mellem de to metoder 

bliver endnu større på alle graferne.  

5.4.2.2 En årlig værdistigning på ejendom på 4%, men med et værditab i år 2 på 10% 

I sidste afsnit kunne vi se, at realisationsprincip medførte, at selskabet over en 5-årig periode med 

nutidsværdi betaler en mindre skat end under lagerbeskatning, med den forudsætning at der er en 

kontinuerlig udvikling uden udsving i markedet.  

Nedenfor har vi foretaget samme beregninger som ovenfor, men med den ændring, at der er indregnet 

et værditab i ejendom i år 2 på 10%, hvorefter værdien stiger igen i de efterfølgende år.  
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Tabel 34 - Skattepligtig indkomst ved årlig stigning på 4%, med fald i år 2 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Her ser vi igen, at der opnås samme skattepligtige indkomst i begge tilfælde, og at skat af årets resultat 

fortsat er ens. Lagerbeskatning i år 2 medfører dog ingen skattebetaling da faldet i ejendomsværdien 

er skattemæssigt fradragsberettiget jf. tidligere kapitler. Den andel af tabet, der overstiger årets 

driftsresultat på 30 t.kr., kan fremføres som underskud i det efterfølgende.  

Som vi så i foregående scenarie, ændres billedet når der ses med en nutidsværdibetragtning. Denne 

gang er det lagerbeskatning, der giver den største besparelse i nutidsværdi, idet vi kan se, at NPV af 

skattebetaling under realisationsbeskatningen er 3.505 t.kr. mod 3.498 t.kr. under lagerbeskatningen, 

altså en besparelse ved benyttelse af lagerbeskatning på 7 t.kr. Forklaringen er, at underskuddet i år 

2 kommer til udtryk tidligt under lagerbeskatning, og at der opnås en lavere avance, som giver en 

lavere diskonteret besparelse.  

Beløb i t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt

Realisationsbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Avance ved salg af ejendom 0 0 0 0 1.586 1.586

Skattepligtig indkomst 3.000 3.090 3.183 3.278 4.963 17.514

Skat af årets resulat (22%) 660 680 700 721 1.092 3.853
R - NPV af skat af årets resultat 641 641 641 641 942 3.505

R - NPV af akk. skat 641 1.282 1.922 2.563 3.505

Lagerbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Lagerbeskatning 1.200 -3.120 1.123 1.168 1.215 1.586

Skattepligtig indkomst 4.200 -30 4.306 4.446 4.591 17.514

Underskud fremførsel 0 30 -30 0 0 0

Skattepligtig indkomst efter underskud 4.200 0 4.276 4.446 4.591 17.514

Skat af årets resulat 924 0 941 978 1.010 3.853
L - NPV af skat af årets resultat 897 0 861 869 871 3.498

L - NPV af akk. skat 897 897 1.758 2.627 3.498

Ejendommens værdi primo 30.000 31.200 28.080 29.203 30.371

Ejendommens værdi ultimo 31.200 28.080 29.203 30.371 31.586
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Figur 10 - Skattebetalinger år 1-5, scenarie 2 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Grafen for realisationsbeskatning er den samme som i foregående afsnit, mens lagerbeskatning ser 

noget anderledes ud. Vi ser skattebetalingen på 0 kr. i år 2 som følge af værditabet og den 

efterfølgende næsten kontinuerlige skattebetaling i de efterfølgende år. I år 5 er skattebetaling næsten 

den samme under begge metoder, dog er der et ”efterslæb” under lagerbeskatningen.  

Ser vi på den akkumulerede NPV, kan vi se, at NPV under realisationsbeskatning følger en 

lineærudvikling, mens lagerbeskatningen er ”knækket” i år 2, som efterfølgende indhentes i de 

efterfølgende år.  

Ved dette scenarie vil det påvirke overskudslikviditetsbetragtningen på følgende måde:  Der vil under 

lagerbeskatning være en overskudslikviditet i år 2, der kan investeres og give et yderligere afkast, 

som vil gøre, at det endelige spænd mellem de to skattebetalinger kan forventes større.  

5.4.2.3 En årlig værdistigning på ejendommen på 4%, men med værditab i år 4 

I dette scenarie tager vi igen udgangspunkt i beregningerne fra før, men i stedet for, at værditabet 

opstår i år 2, sker det i stedet i år 4. Beregningerne ser i dette scenarie ud på følgende måde: 
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Tabel 35 - Skattepligtig indkomst ved årlig stigning på 4%, med fald i år 4 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Som i scenariet før ser vi, at der er den samme skattepligtige indkomst og skattebetaling før 

nutidsværdier. Ved dette scenarie er det realisationsbeskatning, der giver den største skattebesparelse 

med nutidsværdibetragtninger, da der under realisationsbeskatning sker en skattebetaling på i alt 

3.505 t.kr. mod 3.552 t.kr. under lagerbeskatning. Det er en forskel på 47 t.kr. Dette kan begrundes 

med, at værdifaldet sker sent i forløbet, og underskuddet kan derfor først benyttes efter 

sammenligningsperioden.  

 

Beløb i t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt

Realisationsbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Avance ved salg af ejendom 0 0 0 0 1.586 1.586

Skattepligtig indkomst 3.000 3.090 3.183 3.278 4.963 17.514

Skat af årets resulat 660 680 700 721 1.092 3.853
R - NPV af årets skat 641 641 641 641 942 3.505

R - NPV af akk. skat 641 1.282 1.922 2.563 3.505

Lagerbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Lagerbeskatning 1.200 1.248 1.298 -3.375 1.215 1.586

Skattepligtig indkomst 4.200 4.338 4.481 -96 4.591 17.514

Underskudsfremførsel 0 0 0 96 -96 0

Skattepligtig indkomst efter underskud 4.200 4.338 4.481 0 4.495 17.513

Skat af årets resulat 924 954 986 0 989 3.853
L - NPV af årets skat 897 900 902 0 853 3.552

L - NPV af akk. skat 897 1.797 2.699 2.699 3.552

Ejendommens værdi primo 30.000 31.200 32.448 33.746 30.371

Ejendommens værdi ultimo 31.200 32.448 33.746 30.371 31.586
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Figur 11 – Skattebetalinger år 1-5, scenarie 3 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Graferne for realisationsbeskatningen følger den samme udvikling som vi så i foregående scenarier, 

da det ikke spiller nogen rolle, hvornår tabet opstår. Vi ser dog, at graferne for lagebeskatning udvikler 

sig, idet ”knækket” nu sker senere. Det betyder, at der betales mere i skat i de første år under 

lagerbeskatningen, indtil skattebetalingerne nærmer sig betalingerne under realisationsbeskatningen.  
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5.4.2.4 En årlig stigning på 4% men stort tab i år 5 

I dette scenarie ser vi på en ejendom har en årlig værdistigning på 4% de første fire år, mens der i år 

5 kan kun sælges til en værdi svarende til primo værdien i år 1 på 30.000 t.kr.  

Tabel 36 - Skattepligtig indkomst ved årlig stigning på 4%, med fald i år 5 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Her ser vi nu, at der under realisationsbeskatningen ikke opstår nogen avance til beskatning, og at det 

derfor kun er driftsresultaterne, der kommer til beskatning. Under lagerbeskatningen ses, at der 

løbende betales skat af værdistigninger, mens der i år 5 opstår et stort underskud, som ikke kan bringes 

til modregning i anden indkomst. Der opstår nu et spænd mellem skattebetalinger mellem realisation- 

og lagerbeskatning selv før NPV-betragtninger, da der kan beregnes en skat på hhv. 3.504 t.kr. og 

3.882 t.kr. svarende til en forskel på 378 t.kr. der kun bliver større under NPV-betragtningen, som 

kan opgøres til 399 t.kr. (3.204 t.kr. – 3.603 t.kr.).   

Forskellen før NPV svarer til skatteværdien af det underskud, der opstår i år 5, som ikke kan bringes 

til fremførsel. Denne betragtning er selvfølgelig kun relevant, såfremt at selskabet ikke har anden 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt

Realisationsbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Avance ved salg af ejendom 0 0 0 0 0 0

Skattepligtig indkomst 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Skat af årets resulat 660 680 700 721 743 3.504
R - NPV af årets skat 641 641 641 641 641 3.204

R - NPV af akk. skat 641 1.282 1.922 2.563 3.204

Lagerbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Lagerbeskatning 1.200 1.248 1.298 1.350 -5.096 0

Skattepligtig indkomst 4.200 4.338 4.481 4.628 -1.719 15.927

Underskud fra tidligere år 0 0 0 0 1.719 1.719

Skattepligtig indkomst efter underskud 4.200 4.338 4.481 4.628 0 17.647

Skat af årets resulat 924 954 986 1.018 0 3.882
L - NPV af årets skat 897 900 902 905 0 3.603

L - NPV af akk. skat 897 1.797 2.699 3.603 3.603

Ejendommens værdi primo 30.000 31.200 32.448 33.746 35.096

Ejendommens værdi ultimo 31.200 32.448 33.746 35.096 30.000
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aktivitet eller fortsætter med en anden drift fremadrettet. Hvis der er anden aktivitet, vil man se, at 

denne forskel før NPV på sigt vil blive udlignet til 0.   

Figur 12 - Skattebetalinger år 1-5, scenarie 4 

 

Kilde: Egen fremstilling 

På graferne kan vi igen se den lineære udvikling under realisationsbeskatning, mens der under 

lagerbeskatningen ses den højere løbende skat, der ikke bliver udlignet af tabet i salgsåret.  

 Delkonklusion af case 4 

Vi har med casen belyst, at lagerbeskatning medfører større skattebetaling end realisationsbeskatning 

over tid, såfremt der ikke er væsentlige udsving i markedet. Den primære årsag til større skatter under 

lagerbeskatning er, at avancen på ejendommen under realisation bliver ”udhulet” af inflation. Ved 

lagerbeskatning beskattes avancen løbende og effekten af inflation minimeres. Vi ser også, at det i 

visse tilfælde er muligt for lagerbeskatning at være en mere fordelagtig beskatning – dette kræver dog 

et værditab i ejendommen og gerne så tidligt som muligt i selskabets levetid. Jo større værdifaldet og 

jo tidligere, desto større besparelse i skattebetaling. Det er naturligvis en forudsætning, at 

ejendommen genopretter værdi af værditabet over tid inden salget.  

Det mindst fordelagtige scenarie for selskabet vil være der, hvor tabet først sker i salgsåret, og der 

opstår et underskud og selskabet ikke har anden indkomst det kan bringes til modregning i. I det 

tilfælde vil skattebetalingerne under lagerbeskatningen være markant større end hvis 

realisationsbeskatningen var fortsat.    
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6 Mulige problemstillinger ved indførsel af lagerbeskatning 

Vi vil på baggrund af den oparbejdede viden fra vores teoriafsnit, indhentet viden om lagerbeskatning 

og erfaringen fra opstillede cases forsøge med dette kapitel, at diskutere de problematikker og 

udfordringer, som efter vores vurdering mangler at blive behandlet på nuværende tidspunkt, i det 

tilfælde at lagerbeskatning indføres.  

6.1 Omstruktureringer 

Som nævnt indledningsvist, ser vi at en væsentlig problemstilling er om lagerbeskatningen kommer 

til at følge ejendommen eller ejerne. Nærmere bestemt ser vi en problemstilling om hvorvidt 

lagerbeskatning indtræder for ejendomme med en samlet værdi over bundgrænsen., hvor 

ejendommen er ejet af flere ejere hvis andel af værdien er under bundgrænsen. Skal ejerne i sådan en 

situation omfattes af reglerne idet ejendommen har en værdi på over 100 mio. kr. eller skal det ses ud 

fra den værdi den enkelte ejer har? 

Hvis det er tilfældet, at lagerbeskatning først indtræder når den enkelte ejer har en ejerandel af en 

ejendom hvis værdi er over 100 mio. kr., kan vi se der kan opstå situationer hvor et selskab ønskes 

omstruktureret inden indførelse af reglerne.  

Problemstillingen kan belyses ud fra specialets Case 1. De 4 ejere kan vælge at spalte selskabet, så 

de hver vil have et selskab, der ejer 25% af ejendommen. De vil nu hver kun eje en ejendom til 75 

mio. kr.  og dermed undgå lagerbeskatningen, da værdien af ejendomme er under de 100 mio. kr. 

Nedenfor er illustreret den påtænkte omstrukturering: 

Figur 13 - Omstrukturering ABCD Invest A/S 

 

Kilde: Egen fremstilling 
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Ovenstående foreslåede omstrukturering må forventes at give anledning til øget administrativt 

arbejde. De øgede administrative udfordringer omfatter fx hvor lejerne skal betale husleje og hvem 

der skal afholde omkostningerne til driften af ejendommen. For at formindske de administrative 

udfordringer, kunne en løsning være at de fire søskende stifter et nyt administrationsselskab, der vil 

stå for det administrative arbejde.  

Figur 14 - Omstrukturering med administrationsselskab 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at det nye administrationsselskab, ABCD 

Administrations A/S, ikke må eje ejendommen, den skal være ejet af hver af de fire Holdingselskaber. 

Ejer Administrationsselskabet ejendommen, bliver selskabet omfattet af lagerbeskatning, da det ellers 

er den præcis samme situation som i Case 1.  

Hvis det derimod er tilfældet, er ejendommens værdi som helhed, der skal afgøre om den enkelte ejer 

er omfattet af lagerbeskatning, ser vi at det kan give en anden udfordring. Det er ikke utænkeligt, at 

en ejendom ejet af to ejere kan opgøre to forskellige værdier af ejendommen, hvis de har forskelligt 

forrentningskrav. Det kan således diskuteres hvilken værdi der er den ”rigtige” og mest korrekte til 

at anvende til opgørelse af lagerbeskatning. Hvis de kommer frem til forskellig dagsværdi, giver det 

anledning til forskellig avance der skal medregnes den skattepligtige indkomst.  

Det er vores umiddelbare vurdering, at lovgivningen herpå kan gå begge veje, men at det mest 

sandsynlige må være at det vil følge den enkelte ejer. Det diskuteres om Skattemyndighederne anser 

det som en omgåelse af reglerne, hvis der foretages en omstrukturering inden indførelsen af reglerne. 

Dette vil de kunne begrænse ved at indføre en værnsregel om at der ikke kan foretage 

omstruktureringen inden indførelsen af lagerbeskatning. Alternativt ved at ejerbegrebet indsnævres, 

så det dækker bedre end koncernbegrebet vi kender det i dag, så personer på toppen også tæller med.  
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6.2 Behandling af tab 

Som det fremgår af ministerens svar på spørgsmål 685 jf. afsnit 2.2.4, lægges der op til at tab under 

lagerbeskatning skal være fradragsberettiget. Som vi ser der vil der være to muligheder, enten skal 

det medgå som et ”almindeligt” driftsunderskud eller som kildeartsbestemt tab, som det allerede er i 

opgørelse efter EBL.  

Hvis tab skal behandles som almindeligt driftsunderskud, kan det diskuteres om ikke det vil give 

anledning til at selskaberne opgør deres ejendomme til en ”kunstigt” høj indgangsværdi.  I de 

efterfølgende år vil selskabet foretage en nedjustering af værdien igen, således der opstår et tab, der 

kan trækkes fra i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  Dermed vil indførelsen i stedet for den 

modsatte effekt. Som vi så kapitel 4 skal der ikke meget til at påvirke værdiansættelsen af ejendomme. 

Vi mener derfor det er sandsynligt, at det foregående vil ske, selvom Skattestyrelsen kan forsøge at 

anfægte værdierne, især de indgangsværdier der opgøres af selskaberne til en for høj værdi.   

Ovenstående kan diskuteres om det reelt vil være fordelagtigt for Skattestyrelsen eller om man i stedet 

skulle indføre at tab under lagerbeskatning, som skal være kildeartsbestemt for at begrænse effekten. 

Værditab skal derfor kun kunne bruges til at nedbringe gevinster under lagerbeskatning, dels i året 

og dels i det efterfølgende år. På denne måde fjernes et incitament til at opgøre for høje 

indgangsværdier, da det det ikke giver en umiddelbar effekt i de efterfølgende år. Det kan diskuteres 

om kildeartsbestemt tab helt vil fjerne risikoen for høje indgangsværdien eller blot mindske dem. Vi 

har en formodning om, at en høj indgangsværdi på ejendommen stadig vil modvirke, at der skal 

betales skat indtil værdien igen, er over indgangsværdien.  

Et andet diskussionspunkt, set i forhold til udnyttelse af underskud, der kunne være relevant i denne 

sammenhæng, er om der kommer et samspil imellem avance/tab under EBL og avance/tab under 

lagerbeskatning. Vil det fx. være muligt at kunne anvende et tab under EBL fra før overgangen til 

lagerbeskatning med den avance, der kan opstå i salgsåret? Samtidig, vil et tab fra en ejendom der er 

omfattet af realisationsbeskatning kunne modregnes i avancer under lagerbeskatning?  

Det er vores vurdering, at hvis der indføres kildeartsbegrænsning på tab under lagerbeskatning, så vil 

der også blive indført et samspil mellem avancer/tab fra realisationsbeskatning med 

lagerbeskatningen. Hvis tab derimod bliver et almindeligt driftsunderskud, så må det forventes at der 

ikke kommer dette samspil.  

Endeligt kan det diskuteres om det kan være en fordel for visse selskaber med overgangen til 

lagerbeskatning.  Her tænker vi på situationer hvor der realiseres et tab ved salg af ejendommen. Hvor 
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det hidtil har været et tab efter EBL, der ikke kan fremføres til andet end avancer efter EBL, vil det 

muligvis ved overgang til lagerbeskatningen i stedet overgå til at være et ”almindeligt” underskud, 

der vil kunne fremføres i øvrige indkomster i selskabet. Det kan igen diskuteres om dette vil være en 

fordel, for det betyder samtidig at selskabet har realiseret et tab på investeringen. Det vil trods alt 

mindske effekten af tabet, så det ikke som før vil være en ”dobbelt” negativ at sælge ejendomme med 

tab.  

6.3 Bundgrænse 

Der ligges op til samrådsspørgsmål K jf. afsnit 2.2.1, at der skal være en bundgrænse for hvornår 

selskaber skal være omfattet på 100 mio. kr. Vi ser at der vil være nogle punkter, det skal vurderes i 

forbindelse hermed.  

Første punkt ville være, hvorvidt grænsen på de 100 mio. kr. skal indeksreguleres, eller skal være fast 

beløb.  Som vi så i Case 4, påvirker inflationen værdien, så en ejendom på 100 mio. kr. i dag, er ikke 

den samme værdi om 5 år. Der vil derfor være logisk at bundgrænsen i hvert år øges i takt med 

indekseringen, i lighed med hvad vi ser på bundgrænsen for reglerne om underskudsbegrænsning. 

Det er dog ikke usandsynligt at vi kommer til at se, at bundgrænsen ikke bliver indekseret, som vi fx 

ser det for reglerne om rentefradragsbegrænsning. Hvis det er Skatteforvaltningens ønske at flere og 

flere skal omfattes af reglerne, vil vi se at bundgrænsen ikke indekseres, fordi at værdien på 

ejendommen må forventes at stige på langt sigt. Ved en fastholdelse af bundgrænsen uden 

indeksering, vil det alt forventes at være en fordel for Skatteforvaltningen.  

Uagtet om bundgrænsen indeksreguleres eller fastholdes giver det anledning til et andet punkt til 

drøftelse; hvordan skal virksomheder forholde sig, hvis de det ene år er over bundgrænsen men det 

næste år er under? Medfører det så, at når et selskab er over bundgrænsen, så skal avancer beskattes 

efter lagerbeskatning, mens de får fradrag ned til de 100 mio. kr.  året efter hvis der er tab? Vil de 

først være skattepligtige af avancer når de igen er over bundgrænsen? Eller vil de så fremover også 

skulle lagerbeskattes af stigning op til de 100 mio.kr.?  

Det virker mest sandsynligt at bundgrænsen vil blive anvendt, således at der kun sker lagerbeskatning 

af portefølje over 100 mio. kr. Således at hvis et selskabs ejendomme falder til under 100 mio. kr. vil 

der være fradrag for tab ned til de 100 mio. kr. (idet omfang regler bliver struktureret jf. afsnit 0).  

Selskabet vil dernæst først blive beskattet af værdistigninger når værdier igen de overstiger 

bundgrænsen på 100 mio. kr.  
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Et tredje drøftelsespunkt kunne være, hvordan et selskab skal forholde sig hvis de har to ejendomme 

til hver 75 mio. kr. således at den samlede værdi er 150 mio. kr. Den ene ejendom sælges, skal den 

anden så fortsat behandles som en lagerbeskattet ejendom? Eller vil selskabet i det tilfælde kunne 

udtræde af lagerbeskatningen indtil selskabet igen har ejendomme over 100 mio. kr.?  

Det er vores vurdering at det virker mest fair at kunne udtræde af lagerbeskatning, når et selskab ikke 

længere er over bundgrænsen. Skattesystemet er sjældent fair og det vil virke usandsynligt, at det vil 

være muligt at kunne træde ud af lagerbeskatning, da det i praksis vil være svært for 

Skatteforvaltningen at holde kontrol med.  

6.4 Samspil med offentlige ejendomsvurderinger 

Siden 2013 har de offentlige ejendomsvurderinger været mere eller mindre uændret som følge af, at 

det offentlige system har været forældet og fejlbehæftet. Skatteforvaltningen har i mange år arbejdet 

på at udvikle et nyt system, og opgaven med at få de nye ejendomsvurderinger implementeret, blev 

1. juli 201830  lagt over i den nye styrelse ”Vurdereringstyrelsen” efter at SKAT blev delt op i 7 nye 

styrelser. Vurderingsstyrelsen har fremlagt, at de nye ejendomsvurderinger forventes sendt ud 

efteråret 202131 for hovedsageligt parcelhuse og lejligheder, mens erhvervsejendomme må vente lidt 

længere endnu.   

Det bør derfor overvejes om der kan komme et samspil mellem Vurderingsstyrelsens 

ejendomsvurderinger og de værdier, der skal benyttes i forhold til lagerbeskatningen. Det vil 

umiddelbart løse udfordringen ved at selskaberne selv skal opgøre værdierne, da det må forventes at 

selskaberne ikke nødvendigvis vil kunne udføre en objektiv vurdering af ejendommene. Med 

opdaterede offentlige ejendomsvurderinger vil det derfor kunne undgås at der bliver sat en værdi, der 

giver den skat, som selskaberne ønsker at betale i det pågældende år.   

Det kan diskuteres, om det bliver en udfordring, og hvorvidt disse offentlige vurderinger bliver 

retvisende, når der er lagt op til, at det er kun er hvert 2. år offentlige vurderinger opdateres. Det kan 

betyde at der vil komme store reguleringer hvert andet år, idet markedet må forventes at udvikle sig 

meget på to år.  

  

 
30 https://www.regeringen.dk/media/3539/fra-en-til-syv-styrelser.pdf 
31 https://www.regeringen.dk/media/3539/fra-en-til-syv-styrelser.pdf 
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6.5 Spekulation i forrentningskrav  

Vi så i kapital 4 hvordan en ejendomsværdi, kan påvirkes af en lille ændring i forretningskravet. Det 

kan give anledning til spekulation i forrentningskrav forstået på den måde, at ledelsen kan justere   

forrentningskravet for at beholde de(n) samme ejendomsværdi(er) som året før. Vi så i kapitel 4, at 

især ved de lave forretningskravs satser, at en lille ændring i forrentningskravet kan give store 

ændringer i værdien af ejendommen.  

Der kan også opstå situationer hvor ledelsen ikke har de nødvendige kompetencer og derfor fastsætter 

et forkert forrentningskrav, der medfører en højere/lavere avance under lagerbeskatning end den 

faktiske værdi.  

Ministeren refererer i svar til samrådsspørgsmål M jf. afsnit 2.2.2, at selskaberne skal gøre som 

pensionsselskaber gør i dag. Pensionsselskaberne har en professionel ledelse, der har alt andet lige 

må forventes at have bedre kompetencer til at fastsætte forrentningskravet, end fx ledelsen i et 

familieejet selskab. 

Eftersom selskabers ledelse selv kan påvirke forrentningskravet mv., må der alt andet lige forventes 

at det vil blive spekuleret i mere omfattende grad end hvad vi kan se for pensionsselskabernes ledelse. 

Der vil med stor sandsynlig ske både en tilsigt og utilsigtet spekulation i forrentningskrav efter 

indførelse af lagerbeskatning.  
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6.6 Hvad kunne det betyde hvis der kom en ny finanskrise? 

Finanskrisen fra 2007 har lært os, at ejendomspriser kan falde drastisk fra den ene dag til den anden. 

I et scenarie hvor lagerbeskatning af ejendomme træder i kraft pr. 1. januar 2023 og efterfulgt af en 

ny finanskrise i fx 2025, kunne dette betyde at en række selskaber, nu skal foretage nedskrivninger 

af deres ejendomme. En sådan nedskrivning vil alt andet lige give fradrag i selskabets skattepligtig 

indkomst, jf. afsnit 0.  Fradraget kan forventes at have en størrelse på op til flere års skattepligtige 

indkomst. Dette vil give den direkte modsatte effekt af hvad Skatteforvaltningen ønsker at opnå ved 

det nuværende oplæg. Dette kan derfor diskuteres om Skatteministeriet kan indskrænke 

fradragsretten.   

6.7 Interview med chefkonsulent indenfor Selskab, Aktionær og Erhverv i Skatteministeriet 

Henrik Louv  

I de ovenstående afsnit har vi gennemgået en række områder og punkter, som vi mener kan skabe 

debat og diskussion. Da der på opgaveskrivningstidspunktet endnu ikke er forelagt et konkret 

lovforslag, har det derfor ikke har været muligt at finde datagrundlag for vores spørgsmål. Det har 

dog været muligt at få et interview med Henrik Louv (HL), chefkonsulent indenfor Selskab, Aktionær 

og Erhverv i Skatteministeriet. Mødet blev afholdt den 2. september 2021, hvor vi på forhånd havde 

udarbejdet en række spørgsmål med afsæt i ovenstående afsnit og som var sendt til HL inden mødet. 

Vi har i bilag 10.1 vedlagt en oversigt over spørgsmål samt noter til svarene, HL ønskede ikke at 

interviewet skulle optages, men gav mundtligt tilsagn om at vi måtte referere til interviewet i opgaven. 

Interviewet er foretaget i afslutningsprocessen af specialets udarbejdelse, og de tidligere afsnit i 

specialet er derfor ikke tilpasset, som følge af interviewet. Vi vil i stedet i afsnit 6.7.3 gennemgå de 

dele af specialet, som interviewet har givet anledning til at modificere.  

 Interviewets resumé 

HL kunne til en start oplyse at Skatteministeriet fortsat er i gang med det lovforberedende arbejde, 

og at det var hans forventningen at loven vil komme i høringen inden sommerferien 2022. Herefter 

er det forventningen, at det vil blive fremsat og vedtaget i Folketinget i løbet af efteråret 2022. Det er 

forsat forventningen at loven skal gælde fra 1. januar 2023, og at det skal gælde for indkomståret der 

begynder 1. januar 2023 eller senere. Loven vil derfor først få betydning for selskaber med forskudt 

indkomstår fra 2024.  

Vedrørende vores spørgsmål om hvorvidt der var nogen ændringer, i forhold til det der er lagt op til, 

fra Ministeren, så kunne HL oplyse at det ikke var tilfældet på nuværende tidspunkt, da loven som 



Christian Theis Nygaard  September 2021  Canc. Merc. Aud. 

Romanas Markovas           Copenhagen Business School 

Side 91 af 109 

 

ikke er i høring endnu. Han bemærker dog, at det Ministeren udtaler, er på vegne hans egen 

overbevisning (med opbakning fra Skatteministeriet), det er derfor ikke nødvendigvis hvad 

forligspartierne også mener. Dette præciseres og uddybes af HL i den efterfølgende del af interviewet.  

HL bekræfter at det fortsat er Skatteministeriets holdning at det udelukkende er selskaberne selv, der 

skal foretage værdiansættelser til dagsværdi af deres ejendomme. Han referer til hvad Ministeren 

tidligere har udtalt om, at langt de fleste selskaber i dag anvender indregning til dagsværdi af deres 

ejendomme.  

På spørgsmålet om kontrol af værdiansættelser, bemærker HL at der endnu ikke er taget stilling hertil. 

Det er hans umiddelbare vurdering, at der kunne komme et tæt samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen 

og Skattestyrelsen, idet det er de regnskabsmæssige værdier i årsregnskabet der vil skulle anvendes 

som det fremgår på nuværende tidspunkt.  

Hvad angår spørgsmålet om indgangsværdier, nævner HL, at det stadig vil være meget relevant med 

opgørelse af indgangsværdier, da Skatteministeriet ikke ønsker at beskatte tidligere værdistigninger. 

Han nævner at Skatteministeriet er opmærksomme på sandsynligheden for, at der kan være selskaber, 

der er meget optimistiske om værdiansættelse af deres ejendomme og derfor ender med 

indgangsværdier der er for høje. HL oplyser at de vil forsøge, at føre sager på de mest usandsynlige 

værdiansættelser. HL indrømmer, at det kan være svært at modbevise de værdiansættelser der er 

foretaget af ledelsen.  

I denne forbindelse nævner HL, at det er forventningen fra Skatteministeriet, at der vil blive indført 

et værn mod tab, så det kun vil være muligt at få fradrag i indkomsten i det omfang at selskabet 

tidligere er blevet beskattet efter lagerbeskatningen. Han nævner et eksempel for at illustrere denne 

værnsregel.    

- Et selskab har en ejendom med en indgangsværdi på 100 mio. kr. 

- Ved udgangen af år 1 har ejendommen en værdi på 120 mio. kr. 

- Ved udgangen af år 2 har ejendommen en værdi på 90 mio. kr. 

- Ved udgangen af år 3 har ejendommen en værdi på 110 mio. kr.  

I dette eksempel vil selskabet i år 1 blive beskattet af 20 mio. kr. I år 2 vil selskabet fra et fradrag i 

den skattepligtige indkomst på 20 mio. kr. og ikke de 30 mio. kr. som værditabet udgår i år 2. I år 3 

bliver selskabet beskattet af 10 mio. kr., da de første 10 mio. kr.  modregnes i tabet fra år 2, der ikke 

var fradragsberettiget. 
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I samme ombæring nævner HL, at det er Skatteministeriets hensigt at muligheden for skattemæssige 

afskrivninger, helt vil afskaffes for selskaber der er omfattet af lagerbeskatning. I stedet vil der gives 

mulighed for at alle omkostninger, der er afholdt til vedligeholdelse og forbedring, er fuldt 

fradragsberettiget i skatteåret. Der vil således ikke længere skulle sondres mellem, hvad der er en 

vedligeholdelses- eller en forbedrings omkostning, modsat hvad reglerne er i dag. HL nævner at 

begrundelsen for denne ændring er, at hvis de omkostningerne, der er afholdt har karakter af 

forbedring, vil dette have en positiv effekt på ejendommen. Ejendommen vil derfor alt andet lige stige 

i værdi, og derfor skal forbedringen kunne modregnes i værdistigningen, så det kun er mer-værdien, 

der skal beskattes. HL fremhæver samtidig, hvis der ikke er nogen værdistigning, må det være 

antagelsen at omkostningen har karakter af en vedligeholdelsesomkostning, og derfor skal kunne 

fradrages, som en almindelig driftsomkostning. 

På vores spørgsmål omkring bundgrænse, nævner HL at der ikke på nuværende tidspunkt er taget 

stilling til om der skal foretages indeksering af bundgrænsen eller om den skal fastholdes.  HL 

udtrykker at det efter hans holdning var et ”pænt rundt tal” på 100 mio. kr.  

HL nævner efterfølgende, at det vil være muligt for selskaber frivilligt at lade sig være omfattet af 

reglerne om lagerbeskatning. Skatteministeriets ønske er at så mange, skal overgå tilde nye regler. 

HL nævner at det er tanken at selskaber både kan vælge at lade sig være omfattet selvom de har en 

portefølje af ejendomme på under 100 mio. kr. og/eller lade ejendomme, der ellers er undtaget indgå 

i lagerbeskatning.  HL nævner som eksempel hvis en koncern har syv ejendomme hvoraf de 6 

anvendes til investeringsaktivitet og den sidste er domicilejendom, så kan koncernen vælge at 

domicilejendommen og skal være omfattet af lagerbeskatningen.  

I denne forbindelse fremhæver HL også at når først et selskab er blevet omfattet af reglerne, så ”fanger 

bordet”. Det vil derfor ikke være muligt at kunne hoppe ind og ud af reglerne, også selvom man ikke 

længere har en portefølje over bundgrænsen. Hvis et selskab efterfølgende er underbundgrænsen vil 

selskabet blot blive beskattet af værdistigninger over indgangsværdien på de ejendomme selskabet 

har tilbage.  

Yderligere på vores spørgsmål om bundgrænsen, nævner HL at Skatteministeriet forventer at 

lagerbeskatning vil følge ejeren og ikke ejendommen, altså at det er den enkelte ejer der skal ses på, 

for at afgøre om han er omfattet af reglerne om lagerbeskatning. HL nævner at der derfor ikke er 

påtænkt at indføre en værnsregel mod at selskaber kan foretage omstruktureringen inden indførelse 

af lagerbeskatning. HL nævner i den henseende at omstruktureringen i så fald skal foretages inden 
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indtrædelsen i lagerbeskatningen, da det selskab der spaltes, er omfattet og derfor vil de nye 

ejerselskaber også blive omfattet.  

HL nævner, at han er bekendt med, at forslaget om lagerbeskatning er heftigt kritiseret. 

Skatteministeriet er klar over, at det, i en vis grad, vil påligge selskaber en større byrde af 

omkostninger med indførelse af lagerbeskatning. Han fremhæver at Skatteministeriet ikke anser at 

omkostninger vil være så høje som nogen brancheorganisationer har være ude at udtale. Det er hans 

overbevisning, at langt de fleste selskaber, som bliver omfattet af lagerbeskatningen, allerede i dag 

anvender dagsværdi af til indregning af ejendomme i årsrapporten.  

I relation til potentielle huslejestigninger nævner HL, at dette ikke vil blive aktuelt, da lagerskatten 

vil være en indkomstskat, og den kan derfor i henhold til Lejeloven, ikke kan blive overført til lejerne. 

 Vores kommentarer til interviewet 

Af væsentlige punkter, vi tager med os fra interviewet med HL, er indledningsvist at lovforslaget 

først kommer til efteråret 2022, blot nogle måneder inden det er sat til at træde i kraft. Det vil i praksis 

give selskaber meget kort tid at forholde sig til de nye regler.  

Dernæst ser vi, at den værnsregel HL nævner om tabsbegrænsning, må anses for at være en væsentlig 

ny tilføjelse til hvad der allerede er tilkendegivet. Reglen vil være med til at fjerne noget af 

incitamentet til at sætte for højere indgangsværdier. Denne slags værnsregler mod tab er også set 

andre steder i Skattelovgivning, fx Kursgevinstloven §32 stk. 2 om finansielle kontrakter. Denne 

omhandler at indkomstårets tab på kontrakter, kan fradrages i indkomstårets gevinster på lignede 

kontrakter og hvor yderligere tab kan fradrages, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående 

indkomstårs nettogevinster på kontrakter.  

HL’s bemærkning om afskrivninger er også særligt interessant, idet selskaber vil kunne fratrække 

omkostninger til fordringer allerede i året forbedringen er foretaget. Vi tolker, ud fra den måde han 

fremlægger det på, at dette også vil være gældende for selskaber med ejendomme der ikke er 

afskrivningsberettigede. Disse selskaber har i dag under realisationsbeskatningen først fradagsrettet 

på alle forbedringer, den dag ejendommen sælges.  

I relation til HL fremhævelse af at lagerbeskatning vil være en indkomstskat, og derfor ikke kan 

overføres til lejerne, har vi undersøgt Lejeloven nærmere. Lejelovens §53 stk. 2, fremhæver at lejen 

kun kan reguleres efter Lejelovens §§47-52, hvor særligt §§50-51 omhandler ejendomsrelaterede 

skatter og afgifter.  
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Endeligt må det med afsæt i HL bemærkning om indeksering, virke mest sandsynligt, at der ikke 

kommer en indeksering, Netop for med tiden at få flere selskabet omfattet af reglerne, som beskrevet 

ovenfor i afsnit 6.3.  

 Betydninger for resten af opgaven 

Efter vores interview med HL, har det givet anledning til at revurdere dele af specialet, i de 

nedenstående afsnit har vi kort beskrevet de afsnit, der i en vis grad bliver omfattet af udtalelserne fra 

Henrik Louv.  

6.7.3.1 Case 4 

HL nævner at der forventes en værnsregel, hvor selskaber kun kan udnytte den del af et tab, som 

svarer til den værdistigning selskabet allerede er blevet beskattet af. I kapitel 5, case 4, afsnit 5.4.2.2 

scenarie 2, så vi at indførelse af lagerbeskatning, i nogle tilfælde kan være fordelagtigt for selskabet 

– i ovenstående tilfælde var det fordelagtigt fordi hele det skattemæssige tab kunne modregnes i den 

skattepligtige indkomst. Ved indførsel af ovennævnte værnsregel, vil dette ikke længere være 

tilfældet, da selskabet ikke længere vil kunne modregne hele tabet fra lagerbeskatning i år 2.  Vi har 

således nedenfor opdateret beregningerne på baggrund af interviewet, for at illustrere betydningen af 

denne ændring.  

Tabel 37 - Opdateret lagerbeskatning case 2 

 

Beløb i t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt

Lagerbeskatning

Driftsresultat 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 15.927

Lagerbeskatning 1.200 -1.200 0 371 1.215 1.586

Skattepligtig indkomst 4.200 1.890 3.183 3.650 4.591 17.514

Underskudsfremførsel 0 0 0 0 0 0

Skattepligtig indkomst efter underskud 4.200 1.890 3.183 3.650 4.591 17.514

Skat af årets resulat 924 416 700 803 1.010 3.853
L - NPV af skat af årets resultat 897 392 641 713 871 3.514

L - NPV af akk. skat 897 1.289 1.930 2.643 3.514

Ejendommens værdi primo 30.000 31.200 28.080 29.203 30.371

Ejendommens værdi ultimo 31.200 28.080 29.203 30.371 31.586

Avance saldo

Primo 0 1.200 -1.920 -797 371

Årets regulering 1.200 -3.120 1.123 1.168 1.215

Ultimo 1.200 -1.920 -797 371 1.586
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Kilde: Egen fremstilling 

Beregningerne viser, at år 2 bliver begrænset med et maksimalt underskud på 1.200 t.kr., på trods af 

at tabet udgør 3.120 t.kr. i år 2. (da selskabet i år 1 kun er blevet beskattet af stigningen på1.200 t.kr.) 

Den samlede effekt i dette tilfælde, bliver således, at lagerbeskatningen nu er mindre fordelagtig for 

selskabet end ved realisationsbeskatning. I den oprindelige case var dette modsat. Ved denne ændring 

vil NPV af skat af årets resultat under lagerbeskatning, være 3.514 t.kr. er større end NPV af skat af 

årets resultat under realisationsbeskatning.  

Resultaterne af vores beregninger i scenarie 3 og 4 i case 4, vil ikke være påvirket af interviewet med 

HL. I scenarie 3 kan der for årene 1-3 opgøres en samlet avance under lagerbeskatningen på 3.746 

t.kr. mens tabet i år 4 udgør 3.375 t.kr., i og med tabet er mindre end den samlede skattepligtige 

avance, er der fuldt fradrag for tabet. I scenarie 4 opstår der i år 5 et tab på 5.096 t.kr. som netop 

svarer til avancen de foregående år.         

6.7.3.2 Afsnit om dobbeltfradrag 

Et andet afsnit som har givet anledning til præcisering, er afsnit 3.6 omkring diskussion af 

dobbeltfradrag. Her nævner vi, at vores forventning er, at tilgange under lagerbeskatning skal 

modregnes i årets samlet lagerbeskatning. I interviewet udtaler HL at der ikke længere skal ske 

differentiering mellem forbedring og vedligeholdelse. Selv om tilgangsvinklen for fradraget er 

forskelligt, vil konklusionen være den samme. 

I eksemplet var der i år 3 en forbedring på 100 mio. kr., og en værdiændring mellem primo og ultimo 

på 400 mio. kr. Forbedring havde vi bragt til modregning i opgørelsen af indkomst til lagerbeskatning, 

så der blev tillagt 300 mio. kr. indkomst til lagerbeskatning. Ud fra HL’s udtalelse skal dette i stedet 

opgøres som en indkomst til beskatning under lagerbeskatning på 400 mio. kr. og et fradrag som en 

vedligeholdelsesomkostning på 100 mio. kr. Resultat bliver i året det samme, idet netto i begge 

tilfælde bliver en skattepligtig indtægt på 300 mio. kr. Den måde HL fremlægger det på, kan få 

betydning hvis der på sigt kom et tab på ejendom, i så fald vil det være muligt at fradrage et større 

tab tidligere da lagerbeskatning indkomsten nu kan opgøres til 400 mio. kr. og ikke de 300 mio. kr. 

vi lagde op til 

Der hvor vi ellers ser en ændring, er i opgørelsen af avancen i år 5 under lagerbeskatning. Her bliver 

konklusionen omvendt fra før, idet man nu ikke skal medregne tilgangen på 100 mio. kr. I stedet, skal 

modregnes 1.000 mio. kr. fra avancen under lagerbeskatning se nedenfor.  
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Tabel 38 - Forskel ved behandling af tilange 

 

Kilde: Egen fremstilling 

Resultatet er uændret, det vil kun være 600 mio. kr. der kommer til beskatning i salgsåret. Resultatet 

svarer til forskellen mellem indgangsværdi og kostpris.  Konklusionen er således den samme som i 

kapitel 3, at der ikke kommer et dobbeltfradrag, men forudsætningen for at gøre værdien op, er en 

anden. Tilgange under lagerbeskatning skal ikke medregnes i den endelige avanceopgørelse, da de er 

trukket fra som vedligeholdelsesomkostninger. I praksis vil dette få den betydning at alle forbedringer 

under lagerbeskatning kan sidestilles med forbedringer der kan fradrages som straksfradrag i henhold 

til AL §18 stk. 2.  

6.7.3.3 Offentlige ejendomsvurderinger 

HL udtaler, at der ikke forventes, at der kommer et samspil med Vurderingsstyrelsen. Det må alt 

andet lige betyde, at det vi beskrev i afsnit 6.4 om Vurderingsstyrelsen, med alt sandsynlighed ikke 

bliver relevant. Vi undrer os over denne udmelding fra HL, da det efter vores opfattelse, vil være et 

oplagt valg for Skattestyrelsen i forbindelse med en kontrol af værdiansættelser.  

  

beløb i mio. kr. Realisationsbeskatning Lagerbeskatning tilgang medgår Lagerbeskatning tilgang udeholdt

Salgspris 2.000 2.000 2.000

Kostpris -400 -400 -400

Tilgang 0 -100 0

1.600 1.500 1.600

Fradrag, lagerbeskattet 0 -1.000 -1.000

Avance efter EBL 1.600 500 600

Lagerbeskattet 0 1.000 1.000

Avance efter EBL 1.600 500 600
Samlet beskatning 1.600 1.500 1.600
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7 Konklusion 

Specialets hovedformål har været at vurdere, hvordan en indførelse af lagerbeskatning vil påvirke 

virksomheder med særlig fokus på reglernes indførelse samt de afledte effekter, som indførelse af 

lagerbeskatning kan tænkes at måtte medføre. 

I relation til reglernes indførelse, er det skatteminister Morten Bødskovs forventning at 

lagerbeskatningen indføres pr. 1. januar 2023. Det er påtænkt at indføre indgangsværdier for 

ejendomme, således at allerede urealiserede avancer opstået før 1 januar 2023 ikke skal beskattes 

efter lagerbeskatning. Det vil kun være værdistigninger efter 1. januar 2023 som kommer til 

beskatning. Der lægges også op til en afgrænsning af hvem, der skal være tvunget omfattet af reglerne. 

Reglernes afgrænsning omfatter en indførelse af en bundgrænse på 100 mio. kr., der ekskluder de 

små og mellemstore virksomheder samt en række specifikke virksomheds- og ejendomstyper.  

Vi kom frem til i Case 1, at en indførelse af lagerbeskatning, utilsigtet kan ramme nogle selskaber. 

Casen tog udgangspunkt i en familieejendom, som skulle genoverveje måden at drive forretning på. 

Casen illustrerer at familien enten skulle refinansiere ejendommen eller ændre privatøkonomiens 

mønstre drastisk for at imødekomme de likvidhedsmæssige konsekvenser som lagerbeskatningen 

ville have. Der er et ønske fra skatteministeriet side, at beskatningen skal ramme de udenlandske 

kapitalfonde, og således sikre, at der bliver afregnet skat til Danmark. Vi har med vores case 

illustreret, at det ikke kun er de udenlandske kapitalfonde som rammes, men at det også kan være 

vanskeligt at afgrænse et regelsæt som dette, til kun at ramme de udenlandske kapitalfonde.  

I case 2 så vi at indførelse af lagerbeskatning har ikke nogen betydning for den urealiserede 

værdistigning, der eksisterer før lagerbeskatningens indtrædelse. Den udskudte skat mellem kostpris 

og indgangsværdi kommer ikke til beskatning hverken løbende eller når et selskab bliver solgt. Denne 

skat kan i princippet fortsat blive udskudt til uendelighed, mindre selve ejendom afhændes. 

I case 3 belyste vi at effekten af samspillet med afskrivningsberettigede ejendomme og indførsel af 

lagerbeskatning.  Vi så at selskaber med afskrivningsberettigede ejendomme kan blive ramt af en 

dobbelt negativitet, da selskabet både mister retten til systematiske afskrivninger og potentielt skal 

tillægge en løbende avance ved indførsel af lagerbeskatningen.  
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Case 4 illustrerede hvordan selskabernes skat ville blive påvirket af inflation under henholdsvis 

realisationsbeskatning og lagerbeskatning. Inflationen mindsker skatten under realisationsbeskatning 

og at ved indførelsen af lagerbeskatning, vil det alt andet lige, minimere inflationens virke. 

Afslutningsvist i Case 4 så vi på et eksempel, hvor der opstod et tab i salgsåret, mens der løbende var 

betalt skat af urealiserede avancer. Den løbende værdiansættelse er derfor et vigtigt element for 

enhver virksomhed, der er omfattet af lagerbeskatning. Det er især vigtigt for virksomheder, der 

påtænker salg indenfor overskuelig fremtid for netop at undgå et tab i salgsåret.  

Vi kan konkludere, at der ikke længere skal skelnes mellem afskrivningsberettigede og ikke-

afskrivningsberettigede ejendomme, da retten til afskrivninger afskaffes. Dette kan i nogle tilfælde 

medføre en fordel for nogle selskaber. Fordelen ligger i at alle forbedringer fremover vil kunne 

bringes til fuldt fradrag i det år, selskabet afholder omkostning til forbedringen. Med et fradrag med 

det samme, vil selskaberne få fuld værdi for forbedringen.   

Kandidatspecialet har omhandlet lagerbeskatning, hvis, formål er at minimere hullet, for den ofte 

benyttede skattefinte hvor selskaber med ejendomme sælges fremfor den enkelte ejendom. Ved 

lagerbeskatning bliver det muligt at beskatte selskaber løbende hvert år af ejendommens 

værdistigninger og -fald og den måde sikrer de danske skattebetalinger samt finansieringen til ”ret til 

tidligere pension”. 

Det er vores vurdering at den sidstnævnte løbende beskatning af værdistigninger ikke vil have 

betydning de første år. Dette skyldes blandt andet, at vi forventer at selskaber vil benytte høje 

indgangsværdier, hvor den fremtidige potentielle værdistigning kan være indregnet. Det er vores 

opfattelse, at man først vil se en reel effekt af lagerbeskatningen efter nogle år, da det vil kræve en 

årrække før vi ser egentlige værdistigninger, der overgår de fastsatte indgangsværdier.  

Vi mener med udarbejdelse af dette kandidatspeciale og den viden vi har opnået, at indførsel af 

lagerbeskatning, vil være med til at mindske eller helt fjerne muligheden for at kunne udskyde 

skattebetalinger på ubestemt tid.  Det er ikke de løbende beskatninger af værdistigninger, der skal 

lukke hulet. Hullet bliver lukket af den beskatning, der opstår i forbindelse med et salg af et 

ejendomsselskab, og den dertilhørende opgørelse af ejendommens faktiske dagsværdi på 

salgstidspunktet. På den måde kommer lagerbeskatning af ejendomme til udtryk når 

realisationsbeskatning af selskabet finder sted. Forskellen mellem det oprindelige købesum og 

indgangsværdi, med andre ord den udskudte skat, vil fortsat kunne udskydes til den dag selve 
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ejendommen sælges. Hullet bliver således lukket og fremtidige værdistigninger bliver beskattet i 

Danmark.  

Det er vores opfattelse, at indførelse af lagerbeskatning, vil alt andet lige have en negativ påvirkning 

på virksomhederne. Der forventes et øget likviditetstræk for virksomhederne samt en øget 

administrativ byrde.   
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8 Perspektivering 

Kandidatspecialet har i stor udstrækning omhandlet hvordan det tænkes at lagerbeskatning skal 

indføres, hvilke regler der er spil samt hvordan det kan forventes at påvirke selskaberne. Det er vores 

opfattelse at en indførelse af lagerbeskatning ikke kun vil påvirke selskaber, men at det også vil have 

betydning for hele det danske samfund. Dette kapitel vil derfor omhandle en perspektivering af den 

mulige indtræden og påvirkninger af resten af samfundet.  

8.1 Tidsmæssigt aspekt 

Ændringen til lagerbeskatning af ejendomme forventes indført med virkning fra 1. januar 2023, og 

man kan i denne forbindelse diskutere om det er det rette tidspunkt at indføre et sådant paradigme 

skifte. Vi ser to væsentlige parametre, der skal vurderes i denne sammenhæng; Covid-19 og det 

generelle prisniveau på boligmarkedet.  

Covid-19 pandemien der i foråret 2020 ramte Danmark med nedlukninger og restriktioner. 

Pandemien har på mange måder ramt det danske erhvervsliv hårdt. Der har af flere omgange været 

indført restriktioner om at holde butikker, restauranter, natklubber mv. lukket i længere perioder både 

i efteråret 2020 og foråret 2021. Dette har medført   et væsentligt fald i turister som har presset 

likviditeten for mange af disse virksomheder. For at i møde gå konkurser har Regeringen indført en 

række hjælpepakker. Hjælpepakkerne har haft det formål at skulle holde hånden over de nødlidende 

virksomheder. Regeringen har herunder også foretaget udskydelse af moms- og A-skattebetalinger 

for at hjælpe med likviditet. Det har i mange tilfælde ikke været nok, så virksomheder der bor til leje, 

har lavet aftaler med udlejere om lejenedsættelser i en periode. Indirekte har det derfor også påvirket 

ejendomsselskaberne. På sigt når hjælpepakkerne er udløbet, vil der være en risiko for at vi ser en 

lang række konkurser, der igen vil ramme ejendomsselskabernes indtjening. De vil derfor på sigt også 

kunne blive ramt hårdt på likviditeten og med en indførelse af lagerbeskatning, vil de skulle afregne 

yderligere skat som der også ville lægge et større pres på likviditeten.  

På trods af Covid-19 pandemien, har vi på boligmarkedet i de seneste år set en eksplosiv udvikling i 

boligpriserne i hele landet. Det er altså på trods en vis usikkerhed i markedet, fortsat rentabelt at eje 

ejendomme, men hvor længe kan det blive ved? Vil vi over de næste år se at at boligpriser og 

boligmarked der vil begynde at ligne den boligboble, vi så i slutningen af 00’erne med den 

efterfølgende finanskrise, hvor ejendomspriserne faldt drastisk?  

Indføres lagerbeskatningen med afsæt i de ejendomsværdier vi ser nu, vil det kunne give anledning 

til høje indgangsværdier. I tilfælde af en lavkonjunktur, vil vi potentielt se at værdierne vil falde til 
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under indgangsværdierne. Med værdier under indgangsværdierne, vil der sandsynligvis ikke være tab 

der kan fradrages jf. udtagelse fra Henrik Louv, men det vil samtidig heller ikke generere 

skattebetalinger.  

Som vi så til at begynde med, er hovedformålet med indførelsen af lagerbeskatning at være med til at 

finansiere loven om ret til tidligere pension. Hvis der ikke indbringes skattekroner via 

lagerbeskatningen, skal lov om ret til tidligere pension i stedet finansieres på anden vis.  

8.2 Påvirkning af markedets udbud og efterspørgsel 

Ser vi på hvad en indførelse lagerbeskatning vil have af betydning for boligmarkedet, ser vi, at der er 

en sandsynlighed for, at det potentielt vil øge udbuddet af ejendomme. Som vi kender det fra de 

makroøkonomiske teorier, følger prisen af udbud og efterspørgsel, og et øget udbud vil derfor påvirke 

prisen i nedadgående effekt.    

Med en indførelse af lagerbeskatning har vi set på, at det i høj grad vil påvirke likviditeten i 

ejendomsselskaber, hvilket vil gøre det mindre attraktivt at eje store beholdninger af ejendomme i 

Danmark. Det kan således betyde at fx udenlandske investorer måske vil begynde at sælge ud.  

Hvis vi ser at det vil blive mindre attraktivt, vil udbuddet af ejendomme stige, og hvis efterspørgslen 

samtidig er konstant, må det alt andet lige have en nedadgående effekt på prisen af ejendomme. 

Spørgsmålet er dog om efterspørgslen vil være konstant, for hvis de store investorer vil sælge ud, 

hvem skal så købe ejendommene? Efterspørgslen må alt andet lige også forventes at falde, der presser 

prisen den anden vej, og spørgsmålet er så hvordan forholdet bliver mellem de to kræfter. Det mest 

sandsynlige vil dog være at prisen falder på ejendomme.  

Vi kan dog også se, at det muligvis kan have den modsatte effekt af hvad der er påtænkt. For hvis det 

er likviditetstrækket, der bliver den største faktor, kan det være at det er de mindre/mellem store 

investorer der sælger ud af deres ejendomme, da de vil være mere følsomme over for udsving i 

marked. Samtidig kan de store investorer, der har en god ballast kan ”ride stormen af” og derfor ikke 

vil være lige så hårdt ramt på likviditeten og vil derfor bedre kunne opkøbe yderligere ejendomme. 

Vi kan således reelt stå i en situation hvor de store ejendomsselskaber bliver større og større og får 

en større indflydelse på prisfastsættelsen på markedet.  

For den private investor kan vi også se at indførelsen af lagerbeskatning potentielt vil få en 

afsmittende effekt.  Ud fra den betragtning at prisen på investeringsejendomme for forventes at falde, 

vi det også få en effekt på fx ejerlejligheder. Hvis investor ikke kan sælge ejendomsselskabet, kan de 
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være tvunget til at sælge lejeboligerne som ejerlejligheder der vil presse udbuddet på boliger op, der 

samtidig vil presse prisen ned.  

8.3 Værdiansættelsens gråzone og revisors rolle under lagerbeskatningen 

Som omtalt i kandidatspecialet, kan der opstå spekulation i forrentningskrav med henblik på at 

minimere skattebetalingen. Som følge heraf, ser vi en mulig udfordring i revisors rolle ved 

regnskabsaflæggelse. Det er selskabets ledelse, der har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 

som skal give et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  Det er revisors rolle 

at opnå en høj grad af sikkerhed, og at regnskabet i sin helhed, er uden væsentlig fejlinformation. Høj 

grad af sikkerhed er ikke en garanti for at regnskabet er uden fejl. Et årsregnskab med 

investeringsejendomme målt til dagsværdi indeholder skøn, og revisor skal udfordre og efterprøve 

ledelsens skøn. Revisor arbejder ud fra en væsentlighedsbetragtning, der omfatter en øvre og nedre 

grænse. Hvis ledelsens skøn falder imellem den øvre og nedre grænse, kan revisor acceptere 

værdiansættelsen i regnskabet. Vi ser en mulig tendens, hvor ledelsens skøn i forbindelse med 

opgørelse af indgangsværdi vil ligge i den øvre del af revisors væsentlighedsniveau, mens ledelsen 

efterfølgende vil ligge i den nedre del af væsentlighedsniveauet.   

Vi ser også en mulig udfordring i revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant i efterprøvelse 

og udfordring af skøn, der kan have tendens til at ligge i gråzonens lave ende.  Revisor har i mange 

år kunnet skrive under på årsregnskaber, der indeholder investeringsejendomme til dagsværdi og 

dermed acceptere disse skøn, men fra 1. januar 2023 må det forventes at revisors underskrift alt andet 

lige kan få en endnu større betydning, da dagsværdien vil medføre en øget skattebetaling eller fradrag. 

Revisor skal have de rette kompetencer i at kunne udfordre og efterprøve de regnskabsmæssige skøn 

på investeringsejendomme. Hvor revisor tidligere i større grad har kunne basere sit arbejde på en 

mavefornemmelse, vil revisor fremover i større omfang skulle forsvare sine revisionshandlinger 

overfor Skattestyrelsen.  

Man kan diskutere om revisor i det hele taget har de rette kompetencer som statsautoriseret revisor 

til at kunne efterprøve og udfordre ledelsens skøn. Vil der være en større forventning at revisor skal 

have en særlig uddannelse til at kunne vurdere investeringsejendomme, ligesom vi har særlige 

certificeringer til pengeinstitutter og forsikringsselskaber eller skal der måske være en helt tredje part, 

som foretager vurderingen?  Kan der opstå situationer hvor revisors uafhængighed bliver truet, af et 

pres fra ledelsens side om at værdien på ejendommen skal ligge i den lave ende af revisors 

væsentlighedsniveau? 



Christian Theis Nygaard  September 2021  Canc. Merc. Aud. 

Romanas Markovas           Copenhagen Business School 

Side 103 af 109 

 

Det er vores opfattelse at revisor, set i lyset af indførelse af lagerbeskatning, skal særlig opmærksom 

på fastsættelse af væsentlighedsniveauet ved revisionen af investeringsejendomme.  

8.4 Et hul i loven 

Skatteministeren har flere gange udtalt, at der er ”hul i loven”, nærmere betegnet ved at beskatning 

af værdistigninger på ejendomme kan ”undgås” ved at sælge selskabet skattefrit i stedet for en 

skattepligtig avance ved salg af ejendommen. Men man kan spørge sig om det faktisk er et ”hul i 

loven” når selskaberne anvender loven som den er tilrettelagt på nuværende tidspunkt.  

I vores interview med Henrik Louv pointerer han også undervejs, at blot fordi man altid har kunnet 

anvende reglerne om at sælge et selskab skattefri, så gør det, det ikke mindre ”rigtigt”. Vi synes det 

er en god pointe, men vi kan undre os over at hvis dette har været holdningen længe hos 

Skatteforvaltningen længe, hvorfor har de så ikke foretaget en ændring før nu? 

Det kan diskuteres, om der ikke mere er tale om symbolpolitik fordi Regeringen har set sig ”sure” på 

de udenlandske kapitalfonde, der opkøber ejendomme og sælger dem igen med avancen gennem 

selskaber. For hvorfor er det kun værdistigninger i ejendomme der skal beskattes løbende, og ikke 

andre typer af aktiver, der i dag ligger i selskaber og kan overdrages skattefrit?  

Et godt eksempel er goodwill og andre immaterielle rettigheder (IA), fx patenter. Det er sjældent at 

man ser at disse typer aktiver bliver solgt fra et selskab til et andet. Det ses ofte at goodwill og IA 

bliver solgt igennem et selskab, ligesom med ejendomme, hvor det samme gør sig gældende, at 

selskabet kan afhændes skattefrit. Det samme argument må gøre sig gældende med disse aktiver, at 

værdistigningen er sket i Danmark, så hvorfor skal disse aktiver heller ikke løbende beskattes, er der 

ikke også her et hul i lovgivningen?  

Modargumentet fra Skattemyndighederne kan være, at det i mindre grad ses at der sælges selskaber 

med fx patenter end der er handler med ejendomme, og at arbejdet med at lade det beskatte kontra 

hvad det vil bidrage, ikke vil indbringe det store.   

Et andet argument kan også være, at det er væsentligt svære løbende at skulle værdiansætte 

immaterielle rettidigheder, da de typisk vil knytte sig til en virksomheds kernekompetencer, der derfor 

gør at de ikke umiddelbart er til at frasælge.  

Det vigtigste at tage sig med videre fra denne diskussion, er at det i sidste ende kommer an på fra 

hvilken vinkel man anskuer betragtningen af om der er et hul i loven eller ej. Skatteforvaltningen vil 

helt sikkert svare ja, mens svaret hos virksomhedsejerne i den modsatte lejer klart vil svare nej.  
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10 Bilag 

10.1 Noter fra interview med Henrik Louv 

1) Hvornår forventes det første lovforslag fremlagt?  

- HL: Forventes at være sendt til høring før sommerferie 2022. Lovforslaget fremlagt 

oktober 2022. Skal gælde fra 2023. Det er tanken det gælder for indkomstår der starter 

1. januar 2023 og senere. Forskudte indkomstår bliver først omfattet fra 2024. 

2) Kan der oplyses om der forventes væsentlige ændringer i forhold til de udsagn, som 

ministeren allerede har tilkendegivet?  

- HL: Som udgangspunkt intet 

3) Vil Skatteministeriet fortsat mene at selskaber selv skal vurdere dagsværdi af ejendomme 

ligesom pensionskasserne, dvs. enten afkastbaseret eller DCF-model? Forventes der et 

samspil mellem resultaterne fra modellerne og Vurderingsstyrelsens kommende 

ejendomsvurderinger?  

- HL: Selskaber skal selv gøre det i samarbejde med revisor efter regnskabsmæssige 

principper.  

4) I så fald, hvordan vil Skattestyrelsen føre kontrol? Der er ikke taget stilling til det. Måske 

værdiansættelsesmyndigheder?  

- HL: Ingen umiddelbar ekstra indsats, men der forventes, ligesom altid, et godt 

samarbejde med Erhvervsstyrelsen. 

5) Er det fortsat tanken at der skal opgøres en indgangsværdi ved lagerbeskatningens 

indtræden?  

- HL: Ja. Høje værdier frygtes, men that's the name of the game. Der forventes indført 

en værnsregel om at man kun kan udnytte tabsfradrag tilsvarende det man allerede 

har ladet sig beskatte af. Tabet opfattes som almindeligt driftstab, dvs. ingen 

kildeartsbegrænsning. Hvis man er omfattet det ene år, men ved fx frasalg af dele af 

portefølje er under grænsen året efter, så er man stadig omfattet. Man bliver omfattet 

once and for all. Det er også tanken, at man kan lade sig frivilligt indgå i ordningen 

selv om man ligger under grænsen. 
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6) Vil bundgrænsen på de 100 mio. DKK følge ejendomsselskabet eller den enkelte ejer? Fx 

hvis en ejendom på 150 mio. DKK er ejet 50/50 af to selskaber – vil disse to selskaber blive 

omfattet af bundgrænsen sammen eller hver for sig?  

- HL: Det følger ejer og ikke for ejendom. I dette tilfælde er der ingen der bliver 

omfattet. Der er på nuværende tidspunkt ikke tiltænkt forbud eller værn mod 

omstruktureringer, for at undgå lagerbeskatning. 

7) Forventes der en fast bundgrænseværdi på 100 mio. DKK eller vil den følge en indeksering, 

ligesom fx bundgrænse for underskudsfremførsel?  

- HL: Er der ikke taget stilling for nærværende, men 100 mio. kr. er et pænt rund tal.  

Øvrige bemærkninger fra interviewet: 

- HL: Skatteministeriet mener at det er rimeligt med skattebetaling, for der skal kun betales 

skat når der opstår en værdistigning. Og så kan der jo lånes i banken der kan finansiere 

skatten 

- HL: ”Hul i skatteloven gælder også danske selskaber”  

- Ingen afskrivninger under lagerbeskatning, men forbedringer der tidligere skulle 

afskrives, forventes at skulle behandles som vedligeholdelse fuldt ud i det pågældende år 

– da forbedringen indkalkuleres i værdistigningen (der er skattepligtig) 

- HL: Det kan erkendes at der vil komme meromkostninger til administration i selskaber 

som følge af de nye regler, men mener ikke at det vil være så højst som 

brancheorganisationer forventer 

- HL: Skat bliver en indkomstskat og kan derfor ikke ligges over på lejeren som fx øgede 

afgifter kan i henhold til lejeloven 

 

 

 

 

 


