
 

 

 

 

 

 

 

 

   23. september 2020 

SEGES høringssvar: 

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og 
engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter 
af spil, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af 
skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. 
og virksomhedsskatteloven (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, 
ændring af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt fjernelse af 
skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne.) 

Ministeriets journalnummer 2019-11261. 

SEGES takker for at have modtaget udkastet i høring. Vi har følgende bemærkninger. 

 

Overordnet er det positivt, at forslaget synes at være målrettet værdien af det rentefradrag, som 

der var grundlaget for den politiske aftale. Uden at forslaget giver anledning til nogle af de væ-

sentlige problemstillinger (og urimeligheder), som der ellers har været frygtet. De foreslåede æn-

dringer forekommer at være proportionale ift. formålet. 

 

Ny rentekorrektion og nedsættelse af kapitalafkastgrundlaget – må forudsætte, at ejen-

dommen indgår i virksomhedsordningen 

Forslaget til § 8, stk. 3, taler om, at fast ejendom i visse tilfælde fragår ved opgørelsen af kapital-

afkastgrundlet. Det må forudsætte, at det er fast ejendom, der indgår i kapitalafkastgrundlaget ef-

ter § 8, stk. 1, og dermed i virksomhedsordningen. Kan ministeriet bekræfte dette? 

Forslaget til § 11 a omhandler den situation, hvor fast ejendom stilles til rådighed for nærtstå-

ende. Det må tilsvarende forudsætte, at der er tale om fast ejendom, der indgår i virksomheds-

ordningen. Det fremgår dog ikke så klart af ordlyden. Kan ministeriet tilsvarende bekræfte dette? 

Et eksempel 

Manden ejer og driver virksomhed i virksomhedsordningen med landbrug og ”for-

ældrekøbslejlighed”. Konen ejer og driver virksomhed med gårdbutik, og anvender 

tilsvarende virksomhedsordningen. I dette tilfælde bør det alene være manden, der 

bliver ramt af de to ændringer. Kan dette bekræftes? 

Skatteministeriet 

lovgivningogoekonomi@skm.dk 

sob@skm.dk 

mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk


                                                                                 

  2 / 13 

Der kan i øvrigt i ægtefællesituationen være andre situationer, hvor ejendommen ikke indgår i 

virksomhedsordningen. 

 

Samspillet med ægtefællereglerne 

Forholdet til KSL § 25 A 

Efter KSL § 25 A, stk. 1, medregnes indkomst fra erhvervsvirksomhed hos den person, der i over-

vejende grad driver virksomheden, uanset ejerskab. En mand kan således eje udlejningsejen-

dommen, mens det er konen, der driver udlejningsvirksomheden, og således anvender virksom-

hedsordningen. Kan det bekræftes, at det er derfor, at der står, at reglerne også finder anven-

delse, hvis ejendommen stilles til rådighed af den skattepligtiges ægtefælle? (Her er det jo man-

den, der ejer den og civilretligt stiller den til rådighed.) 

Efter KSL § 25 A, stk. 8, kan der under visse betingelser anvendes en friere fordelingsregel. Hvis 

denne regel anvendes, resultatet fordeles 60/40, og der er tale om, at en ejendom til 2 mio. kr. 

stilles til rådighed for deres barn, kan det så bekræftes, at de hver især skal opgøre nedsættelsen 

af kapitalafkastgrundlaget og rentekorrektionen med udgangspunkt i en forholdsmæssig værdi af 

den faste ejendom på henholdsvis 60 % og 40 %? 

Forholdet til KSL § 26 A, stk. 5 

Efter KSL § 26 A, stk. 5, kan en ægtefælle, der køber og overtager en del af virksomheden/en af 

flere virksomheder overtage en del af opsparingen. Denne del opgøres med udgangspunkt i kapi-

talafkastgrundlaget. 

Hvorledes påvirker forslaget til det nye § 8, stk. 3, denne fordeling? Kan det bekræftes, at det er 

hensigten, at det ikke skal påvirke fordelingen? Der er i så fald brug for en tilretning af bestem-

melsen i KSL § 26 A, stk. 5, således at fordelingen sker uden nedsættelse efter § 8, stk. 3? 

Eksempel 

Manden ejer og driver virksomhed i virksomhedsordningen med gårdbutik, land-

brug og ”forældrekøbslejlighed”. 

Forenklet kan kapitalafkastgrundlaget opstilles således: 

”Forældrekøbets” anskaffelsessum, faktiske udgifter (EA):  2 mio. kr.  

Landbrugets anskaffelsessum (LA):  10 mio. kr.  

Gårdbutikkens anskaffelsessum (GA): 1 mio. kr. 

Finansielle aktiver 1 mio. kr. 

”Forældrekøbets” andel 17 % 

  

Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG):  6 mio. kr.  

Gældsandel (SG/100*17):  1.000.000 kr. 

  

Forskellen mellem værdien af fast ejendom og gældsandelen  1 mio. kr.  

  

Kapitalafkastgrundlag før nedsættelse: 6 mio. kr. 
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Kapitalafkastgrundlag efter nedsættelse: 5 mio. kr. 

Konen køber og overtager driften af gårdbutikken. En forholdsmæssig del af gæl-

den overtages. 

Skal den forholdsmæssige del i relation til opsparingen her opgøres ud fra et sam-

let kapitalafkastgrundlag på 6 mio. kr. eller ud fra kapitalafkastgrundlaget efter ned-

sættelse (nævneren i brøken)? 

Eksempel 2 

Som i ovenstående, men her er det ”forældrekøbslejligheden” der overdrages og 

overtages. 

Skal den forholdsmæssige del i relation til opsparingen her opgøres ud fra et sam-

let kapitalafkastgrundlag på 6 mio. kr. eller ud fra kapitalafkastgrundlaget efter ned-

sættelse (nævneren i brøken)? Hvorledes skal ”forældrekøbslejligheden” indgå i 

beregningen (tælleren i brøken)? 

Det forekommer som angivet at være naturligt, at nedsættelsen efter forslaget til § 8, stk. 3 slet 

ikke skal indgå i beregningen. Dette bør derfor indskrives i KSL § 25 A. 

 

 

Rentekorrektionens indtræden og ophør 

Der ses ikke i tilstrækkelig grad at være taget højde for, at ”stille til rådighed” kan opstå eller op-

høre i løbet af indkomståret.  

Hvis en ejendom fx pr. 1. oktober og resten af året stilles til rådighed, kan det så bekræftes, at 

rentekorrektionen først beregnes fra dette tidspunkt? Kan det bekræftes, at dette sker forholds-

mæssigt ud fra 3/12? 

Umiddelbart synes ordlyden at lægge op til, at der i så fald skal beregnes rentekorrektion for hele 

året, idet den beregnes af den talmæssigt største andel af gælden primo henholdsvis ultimo. Her 

vil andelen af gælden primo være 0, mens den vil udgøre en andel ultimo. Der vil således umid-

delbart efter ordlyden skulle beregnes fuld rentekorrektion. Dette findes ikke at være rimeligt. 

Tilsvarende ved ophør af udlejningen på et tidspunkt i året. Her vil andelen af gælden primo være 

af en vis størrelse, mens den ultimo vil være 0. Her vil der umiddelbart også skulle beregnes fuld 

rentekorrektion. Dette findes heller ikke at være rimeligt. Det vil også være i strid med bemærk-

ningerne, hvor følgende angives: 

”Når fast ejendom ikke længere er stillet til rådighed som bolig til en person omfattet af person-

kredsen i det foreslåede stk. 1, vil der ikke længere skulle beregnes rentekorrektion efter den fo-

reslåede bestemmelse.” 
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En udlejning kan også bestå fx 4 måneder henover årsskiftet. 

En forholdsmæssig beregning synes at være i overensstemmelse med ovennævnte citat. Lige-

som det flugter med den model man har for beregning af fx kapitalafkast, når virksomheden først 

påbegyndes på et tidspunkt i året, og virksomheden derfor ikke anvendes hele indkomståret. 

I givet fald ovennævnte bekræftes, kan det så bekræftes, at det alene er de nettorenteudgifter 

mv., der skal periodiseres til den periode, hvor ejendommen stilles til rådighed, der skal medreg-

nes efter 2. pkt.? 

Hvad er gældende, hvor udlejningen til nærtstående alene består en del af året, fx fra februar til 

oktober, og der drives virksomhed i virksomhedsordningen i forvejen?  

Kan det bekræftes, at der i så fald ikke skal ske rentekorrektion, idet ordlyden af forslagets § 11 a 

medfører dette? 

Kan det bekræftes, at ”stillet til rådighed” er det tidspunkt, hvor lejekontrakt indgås/den nærtstå-

ende flytter ind? 

 

Ændringernes samspil med den eksisterende rentekorrektion 

Der lægges op til, at kapitalafkastgrundlaget skal nedsættes med friværdien af en ejendom, der 

stilles til rådighed for nærtstående. Der bør tages højde for, at den nye nedsættelse ikke sammen 

med den nye rentekorrektion medfører dobbelt rentekorrektion. 

Eksempel: 

Der er negativ indskudskonto primo og ultimo på 1.000.000 kr. Før nedsættelse 

efter forslaget til ny § 8, stk. 3, udgør kapitalafkastgrundlaget 0 både primo og ul-

timo. Der anvendes sammen friværdi som i eksemplet i udkastet, hvor friværdien 

udgør 800.000 kr. Kapitalafkastgrundlaget er herefter – 800.000 kr. efter den nye 

nedsættelse. Der vil i så fald efter VSL § 11 skulle beregnes almindelig rentekor-

rektion.  

Det forekommer ikke at være rimeligt, at der skal ske dobbelt rentekorrektion grundet den samme 

gæld. Der bør således i § 11, stk. 1, tilføjes: ”Afkastgrundlaget opgøres i denne relation efter VSL 

§ 8, stk. 1-2” eller lignende. Eller der bør indskrives, at nedsættelsen ikke kan ske, så kapitalaf-

kastgrundlaget kommer (længere) under 0. 

Det vil også medføre uforholdsmæssige negative konsekvenser, hvis nedsættelsen skal medreg-

nes i denne sammenhæng, hvor udlejningen fx påbegyndes i november måned. 

Dertil kommer, at man med lovforslaget vil indføre endnu en rentekorrektion. Der vil således være 

2 former for rentekorrektion. 
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Kan det bekræftes, at rentekorrektionen opgjort efter VSL § 11 og 11a ikke kan overstige de sam-

lede nettorenteudgifter? I givet fald bør der ske tilføjelser til bestemmelserne. 

 

Rentekorrektionens maksimering 

Den foreslåede nye rentekorrektion er maksimeret således: 

”Rentekorrektionsbeløbet kan højst udgøre en andel af virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet 

med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven.” 

Det er tilsvarende den kendte rentekorrektion efter VSL § 11. 

Da virksomhedsskatteloven blev indført, og denne bestemmelse blev formuleret, og ved den ef-

terfølgende indførelse af regler om finansielle kontrakter i KGL i 1991 synes der ikke at være ta-

get fuldt ud stilling til, hvorledes denne formulering skal forstås ift. finansielle kontrakter.  

Der står dog følgende i cirk. nr. 21 af 9. december 1986 til virksomhedsskatteloven pkt. 109: 

”Det således beregnede beløb kan dog ikke overstige det mindste af følgende beløb: 

… 

- Virksomhedens nettorenteudgifter nedsat med kursgevinster og forøget med kurstab, der 

er skattepligtige efter lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer 

og gæld.” 

(Vores udeladelser og fremhævninger.) 

Dette tyder på, at finansielle kontrakter ikke skal indgå ved beregningen af nettorenteudgifterne. 

Der fremgår ikke noget af DJV eller diverse litteratur. 

Kan det derfor bekræftes, at skattepligtige gevinster og tab på finansielle kontrakter ikke skal 

indgå i ”virksomhedens nettorenteudgifter”? 

I givet fald bør dette præciseres i forslaget til § 11 a og i den eksisterende § 11. Hvis det ikke kan 

bekræftes, kan der opfordres til, at bestemmelserne justeres, så de bliver tydelige ift., hvorledes 

fordringer, gæld og finansielle kontrakter indgår.  

Det bemærkes, at finansielle kontrakter kan relatere sig til såvel finansieringen, formuen samt 

driften af virksomheden. 
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Værdien af de samlede aktiver i virksomhedsordningen og ejendommen 

I både forslaget til § 8, stk. 3 og § 11a anvendes begrebet ”de samlede aktiver i virksomhedsord-

ningen”. (Nævneren i brøken). Det er dog ikke defineret, hvordan denne værdi skal opgøres. Kan 

det bekræftes, at dette er markedsværdien af disse aktiver? 

Eller tænkes der her på den værdi, hvormed de indgår i kapitalafkastgrundlaget? I givet fald bør 

dette defineres, da ”værdien” uden anden beskrivelse må anses for at henvise til markedsvær-

dien. 

Finansielle kontrakter kan både have en positiv og en negativ markedsværdi. Kan det bekræftes, 

at finansielle kontrakter indgår i ”de samlede aktiver i virksomhedsordningen”. (Nævneren i brø-

ken)? Uanset om de har positiv eller negativ værdi? 

Det er SEGES opfattelse, at finansielle kontrakter er aktiver, der netop kan have både en positiv 

og en negativ værdi. Samt at dette også spiller ind ift. det almindelige kapitalafkastgrundlag. Kan 

dette bekræftes? 

Derimod er den faste ejendoms værdi defineret som den kontante anskaffelsessum tillagt forbed-

rings- og ombygningsudgifter. Dvs. faktiske udgifter. (Tælleren i brøken). 

Kan det i relation hertil bekræftes, at ”den faste ejendoms værdi” ikke omfatter vedligeholdelses-

udgifter, jf. formuleringen ”forbedrings- og ombygningsudgifter”? 

 

Afgrænsning af ejendomme 

Det anføres, at indgrebet vedrører ejendomme stillet til rådighed som bolig. Kan det bekræftes, at 

dette betyder, at der skal være tale om en helårsbolig? 

Vedrørende landbrugsejendomme 

På landbrugsejendomme gælder en bopælspligt. Derfor bør boliger på landbrugsejendomme mv. 

generelt undtages fra virkningen, idet forholdet her begrundes i noget andet end det typiske for-

ældrekøb. 

Det kan eksempelvis være, at boligen anvendes som medarbejderbolig til sønnen, der arbejder i 

virksomheden som faderen ejer, og hvor det er nødvendigt, at sønnen aht. varetagelse af jobbet 

bor på ejendommen. Fx fordi han skal være i nærheden, når alarmen går mv. Denne situation ad-

skiller sig ikke fra øvrige situationer med bopæls- og evt. fraflytningspligt i ansættelsesforhold, og 

der bør derfor ikke være strengere regulering af forholdet, når den ansatte er en nærtstående, 

end når der er tale om en ansat, der ikke er nærtstående. 

Ligeledes kan der være situationer, hvor hele landbrugsejendommen inklusive et stuehus bortfor-

pagtes til en nærtstående. Der vil i så fald i det væsentligste være forpagtning af en erhvervsejen-

dom og den ”udlejning” af stuehuset dette medfører, bør ikke omfattes af de foreslåede regler.    
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I visse andre tilfælde driver fx far, søn og en tredjemand virksomhed i interessentskabsform. 

Hvis de hver især bor på en landbrugsejendom ejet af interessentskabet er det opfattelsen, at 

dette har sammenhæng med den erhvervsmæssige drift af virksomheden, idet der indgår produk-

tionsanlæg, driftsbygninger og jord, og idet de opfylder bopælspligten.  

Disse 3 forhold bør ikke rammes af de nye regler, idet udlejningerne her er begrundet i andre for-

hold end ”forældrekøb”. 

Derfor bør der indskrives, at de nye regler ikke gælder, når der er tale om udlejning af landbrugs- 

og skovejendomme mv. Der kunne laves en undtagelse modelleret over den sædvanlige formule-

ring: 

 

”Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage 

eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7 / landbrug, skovbrug eller blandet benyt-

tede ejendomme, jf. ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 35, stk. 1, anses ikke 

som udlejning af fast ejendom ved anvendelsen af 1. pkt.” 

 

Aftægtsboliger (LL § 12 A) 

Hvis ejendommen er stillet til rådighed som aftægtsbolig efter LL § 12 A, rammer bestemmel-

serne så også denne situation? Det bør den ikke gøre, da man her har lavet særlige regler for be-

skatningen af sådanne boliger. 

Løbende ydelse (LL § 12 B) 

Hvis boligen er stillet til rådighed som følge af en løbende ydelse ved overdragelse af et landbrug, 

rammer bestemmelserne så også denne situation? Det bør den ikke gøre, da der i dette tilfælde 

er tale om en salgssum, der typisk relaterer sig til salget af en erhvervsmæssig ejendom. 

Det bør som ovenfor indskrives, at reglerne ikke gælder, når der er tale om udlejning ejendomme 

som led i løbende ydelser, med mindre der sker en generel undtagelse for landbrugsejendomme 

mv. Se ovenfor herom. 

Tjenesteboliger generelt 

Efter LL § 16 gælder der særlige regler ift. fastsættelse af værdien af tjenesteboliger. Ud fra de 

hensyn, der ligger bag disse regler, bør de undtages. 

Objektiv udlejningsværdi 
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Kan det bekræftes, at reglerne også skal finde anvendelse, hvor der er tale om at boligen stilles til 

rådighed uden lejebetaling? I så fald ansættes en objektiv udlejningsværdi, som ejer, mv. skal 

indtægtsføre, og beboeren anses for at have fået en gave svarende hertil. 

Øboeres ejendomme 

En række øboere har børn, der går på ungdomsuddannelser mv. der ligger i en sådan afstand fra 

hjemmet, at det grundet færgeoverfart mv. ikke er en reel mulighed for dem at komme frem og 

tilbage hver dag, for at deltage i undervisningen. Derfor finder de måske en lejlighed, som deres 

børn bor i til hverdag, og så tager børnene ofte hjem i weekenden. 

Der er i relation til forslaget brug for en afklaring af, om sådanne lejligheder er omfattet af reg-

lerne om objektiv udlejningsværdi?  

Her er det umiddelbart afgørende at få afklaret, hvor langt husstanden strækker sig ved børn om-

kring de 18 år, idet det forudsættes, at ejers egen husstands anvendelse ikke er omfattet af reg-

lerne. 

 

Gældens værdi 

Ved flere af beregningerne indgår gælden. Det bør præciseres, hvilke gældsposter, der indgår. 

Samt om gælden skal opgøres til kursværdi. 

 

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1987 

Der gælder en særregel for ejendomme anskaffet ført 1. januar 1987, jf. VSL § 8 stk. 2. Det bør 

præciseres, at der er valgmulighed for indregning af sådanne ejendomme. Både i den tekniske 

friværdi og ved beregning af gældsandelen. 

 

En del af ejendommen stilles til rådighed 

Følgende angives i bemærkningerne: 

”Reglen foreslås kun at finde anvendelse, i det omfang der er tale om, at en ejendom stilles til rå-

dighed som bolig for personer omfattet af personkredsen i det foreslåede stk. 3.” 

SEGES skal opfordre til, at dette skrives direkte i bestemmelserne. I forslaget til § 11 a kan dette 

fx gøres ved, at den begynder med: ”I det omfang den skattepligtige stiller fast ejendom til rådig-

hed som bolig….” 

I visse tilfælde ejes en ejendom af en person, der lejer den ud til flere beboere. Herunder til fx et 

barn. 

Eksempel: 

En ejendom har et boligareal på 200 kvm. I ejendommen er der 5 studerende, der 

hver har lejet et værelse med adgang til fællesarealer i form af køkken, bad, va-

skekælder mv. Fællesarealerne udgør 100 kvm. De 3 studerende har hver lejet et 
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værelse på 20 kvm. Nr. 4 har lejet et værelse på 15 kvm, mens nr. 5 har lejet et 

værelse på 25 kvm. Nr. 5 er barn af ejer, der anvender virksomhedsordningen. 

Ejendommens kontante anskaffelsessum er 4.000.000 kr. 

Kan det bekræftes, at ”værdien af fast ejendom” mv. i dette tilfælde vil skulle opgø-

res forholdsmæssigt ift. 25/100 * 4.000.000 kr. = 1.000.000 kr.? 

 

 

I bemærkningerne angives: 

”Hvis den skattepligtige eller dennes ægtefælle stiller fast ejendom til rådighed som bolig til en 

person omfattet af personkredsen i det foreslåede stk. 3 uden en formel lejekontrakt, vil formod-

ningen være, at hele ejendommen står til denne persons rådighed. Dog vil alene en andel af 

ejendommens værdi skulle fratrækkes kapitalafkastgrundlaget, hvis den skattepligtige kan doku-

mentere f.eks. ved en lejekontrakt, at kun en del af ejendommen er stillet til rådighed som bolig til 

en person omfattet af personkredsen i det foreslåede stk. 3. ”  

Det synes at være en for bastant formulering af en formodning, og giver umiddelbart ikke mening, 

da der jo ikke er en lejekontrakt. Det må vel også kunne dokumenteres ved, at man ser på de fak-

tiske forhold i ejendommen? Fx hvor det i praksis fremgår, at der bor andre i ejendommen, eller 

hvor disse betaler leje til ejeren. 

Samt ved, at der er lejekontrakter på andre dele af ejendommen. 

Kan ovenstående forhold bekræftes? I givet fald bør afsnittet justeres. 

Hvis ejendommen lejes fuldt ud til en tredjeperson, kan det så bekræftes, at dette ikke er omfattet 

af de foreslåede bestemmelser? Uanset at denne vælger at fremleje en del af det lejede til eje-

rens barn? 

I visse tilfælde lejes ejendomme ud til både et barn og dennes samlever. Fx kan de begge stå an-

givet på lejekontrakten, for dermed bl.a. at sikre begge parter. Kan det bekræftes, at det i så fald 

alene er halvdelen af ejendommens værdi mv., der skal ske reguleringer for? 

Landbrug 

For så vidt angår landbrug består den faste ejendom af jord og bygninger.  

I bemærkninger angives som fremhævet ovenfor, at bestemmelsen kun finder anvendelse i det 

omfang der er tale om, at bolig stilles til rådighed. Såfremt landbrugsejendomme mv. ikke gene-

relt undtages fra bestemmelserne, jf. ovenfor, så er der brug for klarhed over, hvad reglerne bety-

der ift. en landbrugsejendom.   
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Umiddelbart må det i så fald betyde, at det alene er værdien af boligen, der skal danne baggrund 

for beregningen. Kan dette bekræftes? 

Hvorledes opgøres denne værdi? Skal tilhørende grund og have medregnes? Det er jo i princip-

pet ikke stillet til rådighed som bolig. 

Interessentskaber, generelt 

Ift. interessentskaber generelt er der også brug for en afklaring. 

Situation 1 

Eksempel: 

3 personer driver virksomhed i interessentskabsform. Det er far, søn og tredje-

mand. Interessentskabet ejer 3 ejendomme. De 3 personer bor på hver en ejen-

dom. Ejerforholdene er 1/3 til hver, og det antages, at boligværdien af den andel af 

den ejendom faderen bor på er 2 mio. kr., mens boligværdien på den ejendom 

sønnen bor på er 1 mio. kr. 

Faderen skal opgøre korrektioner med udgangspunkt i 1/3 af 1 mio. kr. Kan dette 

bekræftes? 

Sønnen skal opgøre korrektioner med udgangspunkt i 1/3 af 2 mio. kr. Kan dette 

bekræftes? 

Situation 2 

2 uafhængige parter kan også eje en ejendom i fællesskab. Hvis denne ejendoms boligdel lejes 

ud til en række studerende, hvor den ene er datter af en af ejerne, kan det så bekræftes, at ande-

lene skal beregnes ud fra den ideelle ejerandel og ud fra det areal, der faktisk bebos af den på-

gældende? 

Eksempel 

Interessentskabet, der ejer ejendommen og lejer denne ud, ejes af A og B 50/50. 

De er ikke i familie. Grundet transparensprincippet ejer de således en ideel andel 

af hele ejendommen på 50 %. Ud af ejendommens samlede boligareal på 100 

kvm. bor A’s datter i et værelse på 20 kvm. I resten af boligen bor andre stude-

rende.  

Kan det her bekræftes, at den del, der stilles til rådighed for A’s datter ift. A skal 

beregnes som 20/100 * 50 %? Hvis ikke dette kan bekræftes brydes transparens-

princippet. A stiller alene en forholdsmæssig ideel andel på 50 % af værelset på 20 

kvm. til rådighed for datteren. Den anden ideelle andel stiles til rådighed af B. 
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Afgrænsningen af nærtstående 

I bemærkningerne nævnes, at ”børn” omfatter adoptivbørn. Normalt er stedbørn også omfattet af 

lignende regler.  

I den relation ønskes sikkerhed for, at ”stedbørn” er undladt, fordi ”dennes ægtefælles” også knyt-

ter sig til ”børn og børnebørn og disses ægtefæller.” Kan det bekræftes? Således at den ikke 

knytter sig alene til ”forældre og bedsteforældre”? 

 

Fremleje mv. 

I bemærkningerne angives: 

”Det er uden betydning for bestemmelsen, hvordan en person omfattet af den anførte person-

kreds anvender boligen i forhold til korttidsudlejning eller fremlejning for en længere periode. Det 

vil sige, at har nogle forældre lagt en ejendom ind i virksomhedsordningen og udlejet denne til de-

res barn til brug som bolig, da skal ejendommen udgå af kapitalafkastgrundlaget, selvom barnet 

måtte udleje ejendommen på f.eks. Airbnb henover sommeren. Det afgørende er, at ejeren af 

ejendommen har udlejet ejendommen til en person omfattet af den anførte personkreds, og at 

denne har fået den stillet til rådighed som bolig.” 

Er det virkelig hensigten, at reglerne skal ramme situationer, hvor fx et barn lejer en hel 3-værel-

seslejlighed af sin mor, og lejer 2 værelser ud til andre studerende?  

 

Ændringernes samspil med successionsbestemmelsen i KSL § 33 C, stk. 5 mv. 

Der er brug for en afklaring af forholdet til de almindelige successionsbestemmelser i KSL § 33 C, 

stk. 5 mv. Nedenfor belyses de udfordringer, der er ift. disse regler. 

Efter KSL § 33 C, stk. 5, kan der ske succession i konto for opsparet overskud. Hvis det alene er 

en del, der overdrages, sker successionen forholdsmæssigt efter kapitalafkastgrundlaget.  

Sker denne opgørelse før eller efter det foreslåede stk. 3 i VSL § 8?  

Det forekommer som angivet at være naturligt, at nedsættelsen efter forslaget til § 8, stk. 3 slet 

ikke skal indgå i beregningen. Dette bør derfor indskrives i KSL § 33 C, stk. 5. 

Der kan henvises til eksemplet ovenfor under den tilsvarende problemstilling i relation til KSL § 26 

A, stk. 5. 

Det bør klargøres og – afhængigt af resultatet af denne klargøring – indskrives i KSL § 33 C, stk. 

5, hvorledes den foreslåede § 8, stk. 3 skal indgå ved denne beregning. 
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Det bør herunder klargøres, hvornår evt.  ændring har virkning fra. En overdragelse med succes-

sion i opsparingskontoen, sker den første dag i sælgers indkomstår, og brøken med den forholds-

mæssige del af opsparingskontoen, der kan succederes i, skal opgøres ”ved udløbet af indkomst-

året forud for overdragelsen”. Betyder dette, at ændringen – hvis den skal have betydning – får 

betydning for overdragelser d. 1. januar 2021 (ved kalenderårsregnskab) eller for overdragelser 

pr. 1. januar 2022 og senere? 

 

Ændringernes samspil med VOL, jf. VSL § 16 a 

Efter VSL § 16 a kan der ske succession i en andel af konto for opsparet overskud ved delom-

dannelse. Denne andel beregnes forholdsmæssigt efter kapitalafkastgrundlaget. 

Sker denne opgørelse før eller efter det foreslåede stk. 3 i VSL § 8?  

Det forekommer som angivet at være naturligt, at nedsættelsen efter forslaget til § 8, stk. 3 slet 

ikke skal indgå i beregningen. Dette bør derfor indskrives i VSL § 16 a. 

Der kan henvises til eksemplet ovenfor under den tilsvarende problemstilling i relation til KSL § 26 

A, stk. 5. 

Det bør klargøres og – afhængigt af resultatet af denne klargøring – indskrives i VSL § 16 a, 

hvorledes den foreslåede § 8, stk. 3 skal indgå ved denne beregning. 

Forslag om ændring af reglerne om samspil mellem VOL og VSL §§ 8 og 16 a i øvrigt. 

Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2020.141.LSR tydeliggør, at der er behov for en 

korrigering af reglerne for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i forbindelse delomdannelse i hen-

hold til reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. I henhold til de eksisterende regler 

skal kapitalafkastgrundlaget i omdannelsesåret for de tilbageværende virksomheder opgøres på 

en måde, der ikke afspejler værdierne i de tilbageværende virksomheder. Det er vores opfattelse 

at reglen er ulogisk og urimelig, og ofte medfører, at der skal beregnes rentekorrektion i omdan-

nelsesåret, uanset der er positive værdier i de tilbageværende virksomheder. Det har næppe væ-

ret lovgivers intention, at brugerne af delomdannelsesreglerne skulle ”straffes” med en rentekor-

rektion i omdannelsesåret. 

Vi tillader os at medsende vores beskrivelse af SKM2020.141.LSR og redegørelse for problem-

stillingen (SKATM-2020-11-13 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag efter skattefri virksomhedsom-

dannelse (delomdannelse)). 

Vi håber Skatteministeriet vil benytte lejligheden til at korrigere reglerne, således at brugerne af 

reglerne om delomdannelse ikke pådrages en urimelig ulempe i deres tilbageværende virksom-

hedsordning.  Det skal bemærkes at delomdannelsens påvirkning på indskudskontoen tilsva-

rende bør reguleres. 
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