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Skattestyrelsen  

Copenhagen Towers 1  

Hannemanns Allé 25  

2300 København S  

Att.: Daniel Yuki Bujandric 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til HovedpostkasseJura@Sktst.dk og 

DAB@SKTST.dk 

Høring af udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct. reglen, særligt hvornår der 

foreligger særlige omstændigheder, j.nr. 18-1219256 

 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til 

styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, som er sendt i høring den 5. maj 2020.  

 

Generelle bemærkninger  

Landbrug & Fødevarer er overordnet positiv overfor et styresignal, der – på baggrund af 

den seneste praksis – gør det klart, hvornår +/- 15 pct.-reglen helt undtagelsesvist kan 

fraviges.  

 

Landbrug & Fødevarer er dog stærkt kritiske over for det præsenterede udkast til 

styresignal. Udkastet er ødelæggende for den tryghed og forudberegnelighed, som 

reglerne har tilstræbt siden 1982. Det vil kort sagt betyde en afskaffelse af 1982-cirkulæret.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at udkastet udfordrer de grundlæggende 

forudsætninger, der ligger til grund for forliget bag ejendomsvurderingsloven (Forlig om et 

nyt ejendomsvurderingssystem fra den 18. november 2016). Forliget har netop til formål at 

give danskerne mere tryghed gennem præcise og gennemskuelige vurderinger af deres 

ejendomme og grunde. Med de mange holdepunkter for særlige omstændigheder for at 

fravige den offentlige vurdering, som foreslås i styresignalet, udvandes værdien af de nye 

forbedrede ejendomsvurderinger. Det er derfor Landbrug & Fødevarers opfattelse, at 

udkastet til styresignalet ikke kan gennemføres med det foreliggende indhold uden en 

drøftelse i forligskredsen af konsekvenserne for tilliden til de nye vurderinger. 

 
Overordnet vil Landbrug & Fødevarer samtidig gerne understrege, at udkastet går langt 

videre end Højesterets kendelse fra 2016 (SKM2016.279.HR), som er hele baggrunden 

for, at der udarbejdes et styresignal.  Det bemærkes, at Højesterets kendelse kun angår 

dødsboer, og at der var tale om et helt særligt tilfælde, hvor den faktiske handelsværdi af 

de pågældende ejendomme var fastslået i kraft af arvingernes indbyrdes handel. I sådanne 

tilfælde er Landbrug & Fødevarer enige i, at der ikke skal gælde et retskrav på anvendelse 

af den offentlige ejendomsværdi. Udenfor disse tilfælde – hvor den faktiske handelsværdi 

ikke er kendt – må det som hidtil være det offentlige, og ikke den enkelte borger, der bærer 

risikoen for usikkerheden ved den offentlige vurdering. Fremtidig praksis bør acceptere, at 

dette i snart 40 år har været et fast princip.  

 

På denne baggrund henstiller Landbrug & Fødevarer, at styresignalet omskrives. Der bør 

i den forbindelse tages politisk stilling til styresignalets retning, eventuelt i samråd med 

regeringens nedsatte ekspertudvalg om værdiansættelse ved generationsskifte  
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Specifikke bemærkninger 

Vores nærmere kommentarer fremgår i det følgende.  

 

Forskellen mellem dødsboer og gaveoverdragelser i lyset af SKM2016.279.HR  

Højsteretskendelsen (SKM2016.279.HR) fastslår, at der som den klare hovedregel fortsat 

består et retskrav på anvendelse af +/- 15 pct.-reglen ved værdiansættelse af fast ejendom 

i dødsboer. Afgørelsen fastslår dog også, at hovedreglen i visse konkrete 

undtagelsestilfælde kan fraviges, hvis dispositioner i boperioden giver konkret 

dokumentation for en handelsværdi, der er uoverensstemmende med den offentlige 

ejendomsvurdering.  

 

I dødsbosituationerne vil dødsboets indhentelse af en sagkyndig vurdering afskære boet 

fra at anvende +/- 15 pct.-reglen. Hvis Skattestyrelsen ønsker at indhente en sagkyndig 

vurdering, skal der foreligge særlige omstændigheder. På gaveområdet er der ikke en 

tilsvarende bestemmelse i boafgiftsloven om sagkyndig vurdering. Allerede derfor er der 

forskel på dødsbosituationen og gaveoverdragelsessituationen. Til støtte herfor følger det 

direkte af SKM2016.279.HR, at ”En eventuel anden fast administrativ praksis på 

gaveområdet kan føre til et andet resultat”. Derfor kan Højsteretskendelsen ikke overføres 

til gaveoverdragelsessituationen.  

 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at udkastet til styresignalet i sin helhed behandler 

dødsbo- og gaveoverdragelsessituationen ens. Det er decideret i strid med retsgrundlaget 

at sidestille de to situationer. Det er derfor Landbrug & Fødevarers opfattelse, at 

styresignalet på dette punkt er juridisk forkert.  

 

Et styresignal bør følge gældende ret, og derfor bør signalet også være, at parterne i 

dødsbosituationen, som den klare hovedregel, kan anvende +/15 pct.-reglen medmindre 

der undtagelsesvist foreligger særlige omstændigheder, som konkret dokumenterer, at den 

anvendte værdiansættelse afviger fra den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 pct., jf. 

SKM2016.279.HR. Til støtte herfor, bør de mange ressourcer, der lægges i det nye 

ejendomsvurderingssystem ikke underkendes. Derfor må det også kunne antages, at der i 

tråd med hensigten – i endnu højere grad end tidligere – bliver udarbejdet retvisende 

ejendomsvurderinger indenfor den kommende +/- 20 pct. regel. Og derfor må det også 

lægges til grund, at der skal noget ganske særligt til, hvis den enkelte borger ikke skal 

kunne støtte ret på de nye vurderinger. I gaveoverdragelsestilfælde bør det i styresignalet 

være fasttømret, at der fortsat består et retskrav på anvendelse af +/- 15 pct.-reglen, 

således som dette er fastslået i gældende praksis, jf. SKM2018.551.LSR og 

SKM2007.431.LSR. 

 

Det er selvfølgelig mulighed for, at denne retstilstand vil blive ændret, når Skatteministeriet 

har indbragt SKM2018.551.LSR for domstolene – hvilket taler for, at der bør træffes en 

politisk beslutning om retningen – men indtil endelige domstolsafgørelser foreligger, 

definerer de nævnte afgørelser den aktuelt gældende retstilstand og praksis. Dette må og 

skal styresignalet klart og tydeligt respektere. Det er i strid med almindelige 

forvaltningsretlige principper, at et styresignal forsøger at definere en retstilstand, som 

Landsskatteretten flere gange har underkendt. 

 

Ad. 4.2. og 4.3. Generelt om særlige omstændigheder  

Værdiansættelsescirkulæret har til formål at sikre, at den enkelte borger kan støtte ret på 

den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 pct. med henblik på at undgå usikre skøn, når den 

faktiske handelsværdi ikke er kendt. Under visse særlige omstændigheder kan +/- 15 pct.-

reglen ikke anvendes, og skal er styresignalet fungere som en hjælpeforanstaltning, så det 

bliver præcist og tydeligt, hvornår undtagelsen gælder. 
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Med den lange liste af ikke-udtømmende holdepunkter for, hvad der kan udgøre særlige 

omstændigheder, vil virkeligheden være, at Skatteforvaltningen nærmest efter 

forgodtbefindende kan tilsidesætte den offentlige vurdering. Det er vores opfattelse, at en 

undtagelse skal være formuleret helt entydig, klar og begrænset, så den ikke i praksis bliver 

den faktiske hovedregel. Med de foreslåede formuleringer vil værdiansættelsescirkulæret 

ikke længere give nogen tryghed og forudberegnelighed men vil reelt miste sin betydning. 

Dermed går Skattestyrelsen langt ud over det opdrag, man fik med skatteministerens svar 

af 18. maj 2018 til Folketingets Skatteudvalg. 

 

Konkret henstiller Landbrug & Fødevarer, at følgende punkter udgår:  

 

• Salgsforhandlinger mv., herunder udbud og købstilbud (4.3.2.) 

Da der selv sagt endnu ikke er tale om en faktisk handel, kan salgsforhandlinger mv. 

ikke siges at udtrykke den faktiske handelsværdi. Salgsforhandlinger afspejler typisk 

forhandlingsevner, drømme og forventninger. En salgsforhandling forud for 

overdragelsen bør ikke kunne tilsidesætte ejendomsvurderingen +/- 15 pct. på 

gaveanmeldelsestidspunktet.  

 

• Ejendomsmæglervurderinger (4.3.3)  

Mæglervurderinger er udtryk for, hvad den pågældende mægler forventeligt cirka 

kan sælge ejendommen til. Mæglervurderingen kan derfor ikke sidestilles med den 

faktiske handelsværdi, der først kendes på handelstidspunktet. 

 

• Belåning af ejendommen, herunder realkreditvurdering (4.3.4.) 

Generelt er det en meget vidtgående fortolkning, at belåning af en ejendom før eller 

efter et arveudlæg eller en gaveoverdragelse kan udgøre et holdepunkt for, at 

vurderingen +/- 15 pct. ikke er udtryk for ejendommens reelle handelsværdi.  

 

Det er alment kendt, at belåning af ejendomme er baseret på lånetagers 

betalingsevne, soliditet og lånevillighed. Belåningen er derfor ikke alene udtryk for 

den faktiske handelsværdi. Ligeledes er realkreditvurderingen ikke udtryk for den 

faktiske handelsværdi, men beror alene på betalingsevne og soliditet. 

Realkreditvurderingen er således pr. definition ikke mere valid end den offentlige 

vurdering. Det kan derfor ikke udledes af SKM2016.279.HR, at realkreditvurderingen 

isoleret udgør en særlig omstændighed.  

 

• Væsentlige renoveringer (4.3.7.) 

Væsentlige renoveringer bør ikke pr. automatik udgøre et holdepunkt for at statuere 

særlige omstændigheder. Det samme resultat følger af præmisserne for 

højesteretskendelsen (SKM2016.279.HR).  

 

• Investerings- eller erhvervsejendomme (4.3.7.) 

Det bør ikke være et holdepunkt, hvis en ejendom er værdiansat til dagsværdi i et 

regnskab. Dagsværdien er baseret på revisors normbaserede vurdering til 

regnskabet, og vil derfor ikke være udtryk for den faktiske handelsværdi, som i 

sagens natur først kendes, når der foreligger en faktisk handel.  

 

Det bemærkes, at punktet 4.3.7. er anført to gange, hvilket passende kan korrigeres 

samtidig med omskrivningen.  

 

• Den generelle prisudvikling (4.3.8.)  
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Af styresignalet følger, at det ikke er et holdepunkt, der kan stå alene. Allerede derfor 

bør det fjernes. Et moment som dette vil føre til et uforholdsmæssigt stort antal 

skønsmæssige sager, og bidrager samtidig til værdiansættelsescirkulærets 

uanvendelighed.  

 

Styresignalet angiver, at det ikke i sig selv er en ”særlig omstændighed”, at 

ejendomsvurderingerne for 2011/2012 har været videreført. I forhold til 

prisudviklingen vil det dog betyde, at der oftere vil være en afvigelse mellem 

handelsværdien og den offentlige ejendomsvurdering, som medfører ”særlige 

omstændigheder”. Holdepunktet vurderes på denne baggrund også at være 

indirekte stridende med praksis, jf. SKM.2018.551.LSR.  

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Holm Østergaard 

Erhvervspolitisk chef  

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4517 

M +45 3137 3111 

E MOOS@lf.dk 

 

 


