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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Søren Tuskjær 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk og 

STU@skm.dk. 

 

Høring af udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af ak-

tiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, j.nr. 2020-1129 

 

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

kulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer 

m.m. og ved gaveafgiftsberegning (”værdiansættelsescirkulæret”), som er sendt i høring 

den 5. maj 2020. 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer værdsætter overordnet, at man vil fremtidssikre værdiansættelses-

cirkulæret med henblik på at sikre overensstemmelse med de nye regler i ejendomsvurde-

ringsloven, herunder +/- 20 pct. reglen.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker dog at understrege uhensigtsmæssigheden ved henvisnin-

gen til ejendomsvurderingsloven § 11, idet Landbrug & Fødevarer mener, at der bør indar-

bejdes en selvstændig vurderingsnorm for landbrugs- og skovejendomme.  

 

Landbrug & Fødevarer vil også fremhæve, at visse af de i høringsbrevet nævnte ”sproglige 

justeringer og opdateringer” skaber en retssikkerhedsmæssig utryghed i strid med cirku-

lærets formål og formålet med ”Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem” fra den 18. 

november 2016. Hensigten med ejendomsvurderingsforliget er netop at give danskerne 

mere tryghed og tillid til ejendomsvurderingssystemet. Tilføjelsen af undtagelsen om ”sær-

lige omstændigheder” er en udvidelse af cirkulæret, som ikke er begrundet i forliget og/eller 

den nye ejendomsvurderingslov. Samtidig rækker den videre end domstolspraksis og risi-

kerer helt at udvande værdien af det forbedrede ejendomssystem. Det er derfor Landbrug 

& Fødevarer’s opfattelse, at tilføjelsen bør udgå. Som minimum bør konsekvenserne for 

tilliden til de nye ejendomsvurderinger drøftes i forligskredsen, inden ændringscirkulæret 

gennemføres.  

 

Vores specifikke bemærkninger og ændringsforslag fremgår i det følgende. 

 

Specifikke bemærkninger 

Ad. § 1 punkt 6, afsnit 1 om ejendomsvurderingsloven § 11 

Af punkt 6, 1. afsnit fremgår, at: ”Den efter punkt 5 opgjorte kontantværdi sammenlignes 

med ejendomsværdien ved den senest forud for arveudlægget eller gaveoverdragelsen for 

boet eller parterne meddelte almindelige vurdering, jf. ejendomsvurderingslovens § 5, om-

vurdering, jf. ejendomsvurderingslovens § 6, eller vurdering efter ejendomsvurderingslo-

vens § 11.” 

 

Landbrug & Fødevarer finder det stærkt bekymrende, at den opgjorte kontantværdi skal 

sammenlignes med vurderingen efter ejendomsvurderingsloven § 11, såfremt det er den 

senest meddelte almindelige vurdering forud for arveudlægget eller gaveoverdragelsen. 
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Da landbrugs- og skovejendomme ikke tildeles en ejendomsværdi, jf.  § 10 i ejendomsvur-

deringsloven, er parterne netop henvist til at anvende § 11-vurderingen ved ansættelse af 

bo- eller gaveafgift. Med mindre at landbrugs- eller skovejendommene har været genstand 

for ændringer af grundareal eller lign. efter § 6, vil sammenligningsgrundlaget derfor altid 

hvile på § 11. 

 

Bekymringen er forårsaget af, skatteministeren tidligere, bl.a. i svar på spørgsmål nr. 6 af 

16. maj 2017 til L 211, har meddelt, at vurderingen af landbrugsejendomme efter § 11 ”…  

vil skulle ske inden for rammerne af den almindelige vurderingsnorm, dvs. som den forven-

telige kontantværdi i fri handel for en sådan ejendom. Her vil vurderingsmyndigheden på 

samme måde som ved vurderingen af andre ejendomstyper have metodefrihed. Der skal 

som nævnt findes en forventelig kontantværdi, dvs. en markedsværdi, og her vil vurde-

ringsmyndigheden generelt skulle anvende markedskonforme vurderingsmetoder på 

samme måde som ved vurderingen af (andre) erhvervsejendomme.” 

 

Landbrugs- og skovejendomme er erhvervsvirksomheder og skal ved generationsskifter 

eller periodiske vurderinger ikke værdiansættes højere, end afkast/forrentning kan bære. 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at der i ejendomsvurderingsloven bør tilføjes en selv-

stændig vurderingsnorm for landbrugs- og skovejendomme. 

 

En selvstændig vurderingsnorm er vigtig for at sikre, at vurderingerne foretages på grund-

lag af oplysninger fra offentlige registre/myndigheder om grundareal, bygningsareal og øv-

rige karakteristika vedrørende grund og bygninger, som har væsentlig betydning for vurde-

ringen på vurderingstidspunktet. Der bør endvidere tages hensyn til oplysninger om hek-

tarpriser ved salg eller forpagtning, driftsomkostninger, forretningskrav, opførelsesomkost-

ninger og andre forhold af væsentlig betydning for vurderingen. Endeligt bør vurderingen 

af produktionsjorden foretages ud fra en forudsætning om sædvanlig drift. Vurderingsmyn-

dighedens metodefrihed vil herigennem være afgrænset ud fra faste parametre i tråd med, 

hvad der gælder for øvrige erhvervsejendomme i § 34. 

 

Værdiansættelsescirkulærets punkt 6 bør passende henvise til den foreslåede vurderings-

norm, som bør indarbejdes i ejendomsvurderingsloven i en selvstændig paragraf. 

 

Indtil en sådan selvstændig vurderingsnorm kan indføjes i ejendomsvurderingsloven, fore-

slår Landbrug & Fødevarer, at det i tilknytning til værdiansættelsescirkulærets punkt 6, af-

snit 1 præciseres, at vurdering efter § 11 skal foretages ud fra følgende forudsætninger: 

 

• Allerede vurderede bestanddele genvurderes ikke, og de resterende bestanddele vur-

deres særskilt efter principperne i ejendomsvurderingslovens § 15, som hvis de havde 

været vurderet ved den seneste ordinære vurdering eller ved omvurdering, jf. ejendoms-

vurderingslovens §§ 5 og 6. Herigennem sikres, at der ikke sker indirekte genvurdering 

af de allerede vurderede bestanddele. 

 

• Datagrundlaget for vurderingerne sikres, så der systemmæssigt ikke indirekte tages 

hensyn til data, der fremkommer efter den pågældende vurderingstermin vedrørende 

den konkrete ejendomskategori. Datagrundlaget renses også for handler med særlige 

omstændigheder, f.eks. hvor der i et område kun er registreret ganske få handler, og 

prisdannelsen er baseret på helt særlige forhold. 

 

• Af retssikkerhedsmæssige hensyn bør skattemyndighederne anvende et forsigtigheds-

princip (den laveste værdi), som der er rimeligt statistisk grundlag for. Alternativt vil den 

ejer, der skal generationsskifte, ikke i praksis kunne godtgøre, at skattemyndighedernes 

skøn er forkert. 
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Ad. § 1, punkt 6, afsnit 2 om særlige omstændigheder 

Af punkt 6, afsnit 2 fremgår, at ”Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til 

kontantværdi højst er 20 pct. højere eller lavere end den nævnte kontantejendomsværdi, 

skal værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen af bo- eller gaveafgiften, med 

mindre der foreligger særlige omstændigheder.” 

 

Sidste led ”med mindre der foreligger særlige omstændigheder” er en ny tilføjelse, som 

Landbrug & Fødevarer mener bør udgå, da den er juridisk ubegrundet og i praksis vil inde-

bære administrativ udhuling af +/- 20 pct.-reglen. Tilføjelsen vil skabe grundlæggende tvivl 

om cirkulærets anvendelighed og vil dermed indebære en markant svækkelse af retssik-

kerheden helt i strid med cirkulærets formål. Skatteministeriet bør fastholde, at opdaterin-

gen af cirkulæret netop sker for at skabe øget retssikkerhed i konsekvens af aftalen om 

den nye ejendomsvurderingslov. En opdatering bør ikke være en anledning til at indføre 

reelle materielle stramninger, som ikke er begrundet i den nye ejendomsvurderingslov. Kun 

ved at fjerne den foreslåede tilføjelse kan man værne om den forudsatte tryghed og forud-

beregnelighed ved familieoverdragelser af fast ejendom. 

 

Ad. § 1, punkt 10 om dødsboer 

Indholdsmæssigt er punkt 10 en gengivelse af forholdene, der lå til grund for Højesterets 

kendelse fra 2016 (SKM2016.279.HR), hvor Højesteret fastslog, at der som udgangspunkt 

gælder et retskrav på anvendelse af +/-15 pct.-reglen (fremover 20 pct.-reglen). Med dom-

men blev det samtidig fastslået, at dette retskrav – ud fra en konkret vurdering – kan fravi-

ges, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder, hvor den faktiske handelsværdi er 

kendt. Højesteret fastslog samtidig, at der på gaveområdet kunne gælde et endnu stærkere 

retskrav. 

 

Landbrug & Fødevarer forstår derfor cirkulæreudkastet sådan, at Skatteministeriet i respekt 

af Højesterets kendelse undlader at justere formuleringerne på gaveområdet. 

 

Ad. § 2 om virkningstidspunktet 

Det fremgår af § 2, at værdiansættelsescirkulæret har virkning for overdragelser, hvor der 

på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejen-

dommen efter ejendomsvurderingsloven §§ 5, 6 og 11. 

 

Vurderingsstyrelsen har endnu ikke meddelt, hvornår de nye vurderinger af erhvervs- og 

landbrugsejendomme udsendes. Det er dog fastlagt, at det ikke bliver, før ejerboligvurde-

ringerne udsendes fra andet halvår af 2020. Det må derfor forventes, at de 

første landmænd får deres vurderinger fordelt over 2021. Der må med andre ord også 

forventes stor spredning af, hvornår den enkelte modtager sin vurdering. 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det vil være rimeligt at indføre en overgangsord-

ning for de mange virksomhedsejere, der er i færd med at planlægge generationsskifte. 

Der kan herigennem skabes tryghed for virksomhedsejerne, så de ikke ved et generations-

skifte risikerer at skulle betale mere i bo- gaveafgift i forhold til i dag på et ukendt grundlag. 

Endvidere vil retsgrundlaget bliver mere ensartet og ikke være baseret på systemmæssige 

tilfældigheder i forhold til, hvornår vurderingerne til den enkelte virksomhedsejer er klar. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at virksomhedsejere i en given overgangsperiode får mu-

lighed for at vælge at generationsskifte med værdiansættelse efter værdiansættelsescirku-

læret til de nuværende ejendomsvurderinger +/- 15 pct. En sådan overgangsperiode kan 

f.eks. løbe frem til den 31. december 2021, så der er faste retningslinjer frem til omkring 

det tidspunkt, hvor de nye ejendomsvurderinger er udsendt til alle. 
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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 
 

 


