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1982/2021 cirkulæret

Hvad er nyt?

 1982 cirkulæret er ændret og erstattes af et nyt 2021 cirkulære

 2021 cirkulæret får virkning for nye vurderinger efter EVL

 Skattestyrelsen udsender senere styresignal om særlige 
omstændigheder – nyt udkast er udsendt 3. maj 2022

 Skatterådet har med en række afgørelser sat rammerne for de 
særlige omstændigheder og udvidet den eksisterende praksis
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Værdiansættelsescirkulærets anvendelsesområde

 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, ændret ved cirkulære 9054 af 4. februar 2015.

 Cirkulæret finder anvendelse ved gave og boafgift.

 Afgørende er, om man er inden for personkredsen i BAL § 22, eller at der foreligger arv eller salg til 
arvingers nære pårørende. 

 Næringsejendomme blev undtaget fra cirkulæret, jf. SKM 2018.375 SR og SKM 2018.378 SR. Dette er 
tilsidesat ved SKM 2022.157 LSR der dog er indbragt af skatteministeret

 Værdiansættelsescirkulæret vedrører altså en snæver kreds af interesseforbundne parter.

 Andre interesseforbundne parter må bruge TS-cirkulære 2000-5, nu JV C.B.3.5.4.3.

 Værdiansættelsescirkulærets punkt 2-16 er ændret ved cirkulære nr. 9792 af 17. september 2021 og 
erstattet af nyt punkt 2-13

 Det nye cirkulære får virkning for vurderinger efter EVL § 5, 6 og 11 – men træder i kraft 15. 
oktober 2021
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Værdiansættelsescirkulærets ramme

 HR: 

⁻ Aktiverne ansættes til deres handelsværdi på det tidspunkt, der er afgørende for 
afgiftsberegningen. Ved handelsværdien forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et 
salg i fri handel, jf. punkt 2

⁻ Er en fast ejendom solgt under bobehandlingen i fri handel, indgår salgssummen i boet

⁻ Er ejendommen solgt til arvinger eller disses nære pårørende, ansættes salgssummen til 
handelsværdien, jf. punkt 4, og BAL §§ 12 og 27

⁻ Det er den kontante handelsværdi, der skal bruges, jf. punkt 5

 U

⁻ Hvis værdien højest er +/- 15 % / +/- 20 % af den seneste forud for arveudlægget eller 
gaveoverdragelsen meddelte almindelige vurdering, omvurdering eller begæret vurdering efter 
EVL §§ 5, 6 og 11, kan denne anvendes som ”handelsværdi”
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Værdiansættelsescirkulærets ramme

 U1U:

⁻ Reglen kan ikke anvendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Dette afgrænses 
nedenfor

 U2U:

⁻ Der tages hensyn til faktiske og retlige ændringer, der måtte være indtruffet ved ejendommen, 
så som bygningsforandringer, udstykninger eller ændret zonestatus, som endnu ikke har givet sig 
udslag i ejendomsværdien, jf. punkt 8

 Gøres der brug af fremførte vurderinger, skal man huske, at det principielt kan være fra 
2011/2012 og alle årene fremad, man skal kontrollere
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Værdiansættelsescirkulærets ramme

 U3U:

⁻ Udlejede ejerlejligheder, hvor den senest vurdering har taget hensyn til huslejerestriktioner kan 
ikke gøre brug af undtagelsen, jf. punkt 9 i det oprindelige værdiansættelsescirkulære

 Praksis angiver samme indhold, jf. SKM 2010.242 LSR

 Når de nye vurderinger kommer, forsvinder reglen, da alle ejerlejligheder vurderes ens
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Særlige omstændigheder

 Særlige omstændigheder fremgår af det nuværende cirkulæres punkt 6, og har i 2021 
punkt 6, 2. og 5 afsnit fået følgende formulering:

”Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontantværdi 
højst er 20 pct. højere eller lavere end den nævnte ejendomsværdi, skal 
værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen af bo- eller 
gaveafgiften, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Hvis værdiansættelsen omregnet til kontantværdi er mere end 20 pct. 
over eller under ejendomsværdien, ændres værdiansættelsen, så den 
holdes inden for denne ramme, medmindre boet eller parterne har oplyst 
forhold, som begrunder, at denne fremgangsmåde ikke følges. Som 
eksempel herpå kan nævnes en stærkt faldende prisudvikling for fast 
ejendom siden den senest meddelte ansættelse af ejendomsværdien.” 



8

Særlige omstændigheder

 I SKM 2016.279 H har Højesteret i en kendelse, der vedrører et dødsbo fundet, at 
”skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %-reglen, medmindre 
der foreligger særlige omstændigheder.”

 Af kendelsen er følgende særlige omstændigheder relevante ved død:

⁻ Arvingens videresalg til højere pris inden skæringsdato i boet, hvilket er i tråd med TfS 1998.766 
Ø.

⁻ Ejendommen er vurderet i dødsboet, hvilket er i tråd med TfA 2000.177 Ø og TfA 2013.390 V

⁻ Værdierne er mindre end den, arvinger anvender i bodelingen, f.eks. fordi der gives arveafkald, 
hvilket der konkret blev gjort

⁻ Ejendommene konkret belånes ved overdragelsen til et andet beløb end det aftalte, hvilket 
konkret forelå i sagen. 

⁻ Daværende skatteminister, Karsten Lauritzen, har i sommeren 2018 angivet, at SKM 2016.279 H 
alene vedrører dødsboer, og præmisserne angiver dette  praksis har efterfølgende vist andet
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Særlige omstændigheder

Hvornår foreligger der særlige omstændigheder?

 Der foreligger nyt udkast til styresignal herom af 3. maj 2022. For det første skal der være et 
holdepunkt som en særlig omstændighed. For det andet kigger man herefter på prisdifference og 
tid. Afgrænsningen af de særlige omstændigheder kan stadig opdeles i følgende vinkler:

I. Overdragerens dispositioner

II. Erhververens dispositioner

III. Samfundsmæssige forhold

IV. Faktiske eller retlige ændringer vedrørende ejendommen
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

A. Der foreligger en sagkyndig vurdering

 Vurdering af en sagkyndig i et dødsbo er en særlig omstændighed – det gælder også vurderinger efter 
dødsboskiftelovens § 93

 I TFA.2019.378/2 Ø, havde dødsboet indhentet en vurdering fra en ejendomsmægler med henblik på 
et muligt salg. Både skifteretten og landsretten fandt, at det var uden betydning, at vurderingen 
ikke havde været iværksat efter skifterettens bestemmelse efter Dødsboskiftelovens § 93, men på 
boets eget initiativ. Begge instanser fastslog derfor, at der forelå særlige omstændigheder, og at boet 
var afskåret fra at anvende 15 %-reglen

 Der findes ikke tilsvarende regler ved gaveoverdragelser. Uanset dette har Skatterådet i SKM2021.534 
SR fundet, at der forelå særlige omstændigheder, hvor en ejerlejlighed var blevet vurderet til 
5.500.000 kr. 1 år og 7 måneder inden overdragelsestidspunktet, og hvor den blev overdraget til -15% 
eller til 2.805.000 kr. Vurderingen var 96% højere end overdragelsesprisen. Det pågældende moment 
blev fremhævet som et af flere momenter til støtte for, at der forelå særlige omstændigheder
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

 I udkast til styresignal fremhæves også, at regnskabsmæssige oplysninger der har 
afsæt i dagsværdi kan sidestilles med en vurdering
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

B. Der har været salgsbestræbelser

 Der kan være sket salgsbestræbelser, uden at der derved er tilvejebragt en egentlig sagkyndig 
vurdering  der er ikke praksis på at dette i sig selv skulle være en særlig omstændighed

 I SKM2021.345.VLR blev en ejendom solgt af en mor til dennes fem døtre for ca. 1,6 mio. kr.
svarende til en værdi fastsat efter 15 %-reglen. Døtrene solgte mindre end to uger senere
ejendommen til kommunen på ekspropriationslignende vilkår for 5 mio. kr. Landsretten fastslog, at
der forelå en særlig omstændighed derved, at døtrene, da de købte ejendommen, vidste at
kommunen ville købe ejendommen for 5 mio. kr., og havde indgået i de salgsforhandlinger, der havde
været med kommunen herom og havde accepteret at sælge til kommunen i overensstemmelse
hermed. De salgsforhandlinger, der havde været med kommunen, og som døtrene havde deltaget i,
indgik altså som et moment blandt andre i Landsrettens præmisser

 Dommen ændrer SKM.2019.281.LSR og er anket til Højesteret
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

C. Overdrageren har renoveret/istandsat ejendommen

 SKM2019.368.VLR er et eksempel på, at en væsentlig renovering af ejendommen foretaget efter, at 
den seneste vurdering er foretaget, er rubriceret som en særlig omstændighed. I sagen var der tale 
om et dødsbo, der var ejer af halvparten af en hotelejendom. Forpagteren, der drev hotellet, havde 
den indvendige vedligeholdelsespligt og havde afholdt ca. 20 mio. kr., mens ejerne afholdte ca. 9 
mio. kr. istandsættelsen medførte ikke ændringer i BBR. Istandsættelsen havde ikke ændret 
ejendomsvurderingen på 24,5 mio. kr. Såvel skifteretten som landsretten fastslog, at der forelå 
særlige omstændigheder

 Der er ikke anden praksis, hvor vedligeholdelses- og renoveringstiltag anses som særlige 
omstændigheder

 I SKM2021.501.SR er visse renoveringer både af fællesejendom og af selve lejligheden ikke anset for 
en særlig omstændighed ved overdragelse af en ejerlejlighed værdiansat efter 15 %-reglen
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

D. Ejendommens belåningsgrad inden overdragelsen

 Vurderingen af ejendommens værdi har afsæt i lov om realkredit og er foretaget af en sagkyndig ud 
fra et forsigtighedsprincip – udkast til styresignal angiver at dette kan være et holdepunkt

 Der foreligger ikke trykt praksis, hvorefter det i sig selv har været anset for særlige 
omstændigheder, at overdrageren har belånt ejendommen ud fra en ”for høj” værdi og udkast til 
styresignal udsondre ikke dette område for sig selv

 Den manglende praksis indebærer næppe, at en sådan belåning hos overdrager ikke er en særlig 
omstændighed

 Hvis overdrageren umiddelbart før overdragelsen har foretaget en belåning, hvor der er forudsat en 
højere vurdering end 15 %-reglen fører til, kan dette være en særlig omstændighed. Det kan 
formentligt sidestilles med situationen, hvor der er gennemført en handel på markedsvilkår i tæt 
tidsmæssig sammenhæng med overdragelsen,
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

E. Overdrageren har købt ejendommen til en højere pris

 I SKM2007.431.LSR blev det fastslået at det ikke var en særlig omstændighed, at en far den 22. 
december 2005 overdrog en ejerlejlighed for 1.870.000, en værdi fastsat efter 15 %-reglen, som han 
den 17. december 2004, havde købt for 2.650.000 kr.

 I SKM2018.551.LSR var der tale om en skatteyder, der erhvervede en ejendom i september 2015 for 
61.750.000 kr. Ejendommen blev videresolgt i december 2015 til skatteyderens to børn og to 
børnebørn til en værdi fastsat efter 15 %-reglen. Den pris udgjorde 32,3 mio. kr. Dette var ikke en 
særlig omstændighed (afgørelsen er indbragt for domstolene og henvist til Østre Landsret)

 Prisforskellen i SKM2008.511.LSR var således på 47,7 %. I SKM2007.431.LSR udgjorde prisnedslaget 
29,4 %. 
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

SKM2018.551.LSR blev indbragt for Østre Landsret – som har truffet afgørelse den 29/11 2021:

Det fremgår af Landsrettens præmisser:

”Efter boafgiftslovens § 27, stk. 1, fastsættes en gaves værdi til handelsværdien på tidspunktet for 
modtagelsen. Skattemyndighederne kan efter § 27, stk. 2, ændre værdiansættelsen, hvis de finder, at 
værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien ved gavens modtagelse.

I overensstemmelse med det anførte herom i Vestre Landsrets dom af 23. juni 2021 (SKM 2021.345V) finder 
landsretten, at principperne for værdiansættelse af fast ejendom gælder på samme måde for dødsboer og ved 
gaveafgiftsberegning, jf. herved navnlig pkt. 5 og 6 i Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 
1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, og at 15 %'s reglen 
i værdiansættelsescirkulærets pkt. 6, 2. afsnit, skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om et 
dødsbo eller en gaveafgiftsberegning.

Højesteret har ved kendelse af 8. marts 2016 (UfR 2016.2126H) fastslået, at skattemyndighederne skal acceptere 
en værdiansættelse foretaget efter 15 %'sreglen i værdiansættelsescirkulæret, medmindre der foreligger særlige 
omstændigheder, og i kendelse af 26. april 2021 (UfR 2021.2382H) har Højesteret fastslået, at der i den 
forbindelse skal være tale om særlige, konkrete forhold, vedrørende den pågældende faste ejendom.
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

De sagsøgte har – i overensstemmelse med hvad der er fastslået af Højesteret i UfR 2016.2126 vedrørende 
værdiansættelsen i dødsboer og af Vestre Landsret i SKM 2021.345 vedrørende anvendelse af 15 %’s-reglen på 
gaveområdet, hvis der ikke foreligger retlige og faktiske ændringer – ikke godtgjort, at der foreligger en 
bindende fast administrativ praksis, som giver ret til altid at anvende 15 %'s reglen på gaveområdet. En 
sådan praksis på gaveområdet ville heller ikke harmonere med ordlyden af boafgiftslovens § 27, stk. 1, 
eller fremstå begrundet i reale forhold.

Skattemyndighederne er herefter ikke forpligtet til at acceptere værdiansættelsen på 32.300.000 kr. svarende 
til den offentlige ejendomsvurdering med et fradrag på 15 %, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

I en situation som den foreliggende, hvor den omhandlede udlejningsejendom som led i en uafhængig handel var 
erhvervet af gavegiver ved købsaftale af 16. september 2015 for 61.750.000 kr. med overtagelsesdag den 15. 
december 2015, og hvor ejendommen tre måneder efter denne købsdato ved købsaftale af 17. december 2015 
(underskrevet den 28. december 2015) overdrages til børn og børnebørn med overtagelsesdag den 18. december 
2015 for 32.300.0000 kr., finder landsretten, at der foreligger særlige omstændigheder, der skyldes særlige, 
konkrete forhold vedrørende ejendommen.

Landsretten finder på samme baggrund, at den reelle handelsværdi ved overdragelsen i december 2015 udgjorde 
61.750.000 kr. svarende til overdragelsessummen i købsaftalen af 16. september 2015, og at det derfor er denne 
værdi, som skal lægges til grund ved beregningen af gaveafgift.”
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

Skatterådet har også truffet en række afgørelser som markerer en ny praksis

 I SKM2021.493.SR (indbragt for LSR) fastslås det som en særlig omstændighed, at en ejerlejlighed 
var købt 1. april 2019 for 2.998.000 kr. og i efteråret 2021 ønskedes overdraget efter 15 %-reglen til 
1.725.000 kr. Det tidsmæssige spænd var altså ca. 2 år og 4 måneder og nedslag på 42%.

 I SKM2021.494.SR var en ejerlejlighed købt i juni 2018 for 2.575.000 kr., og den ønskedes i efteråret 
2020 overdraget efter 15 %-reglen for 1.667.500 kr. Det blev IKKE fastslået som en særlig 
omstændighed. Det tidsmæssige spænd var her 3 år og 2 mdr. og nedslaget var 35,2 %.

 I SKM2021.498.SR var en ejerlejlighed i juni 2018 købt for 1.785.000 kr. I efteråret 2021 – efter ca. 3 
år og 2 mdr. – ønskedes den overdraget efter 15 %-reglen til 850.000 kr. – altså med et nedslag på 
52,3 %. Det blev fastslået som en særlig omstændighed.

 I SKM2021.502.SR var en ejerlejlighed købt i juli 2019 for 2.275.000 kr., og den ønskedes i efteråret 
2021 overdraget efter 15 %-reglen for 1.450.000 kr. Også her blev det fastslået, at der forelå særlige 
omstændigheder. Nedslaget var her 36,2 %.
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

 I SKM2021.529.SR var ejerlejligheden købt i oktober måned 2017 for 4.495.000 kr. Den var blevet 
overdraget til en søn den 1. juli 2019 for -15% til 2.357.500 kr. Det tidsmæssige spænd var 1 år og 10 
måneder og nedslaget var på 47,6 %. Der forelå særlige omstændigheder.

 I SKM2021.530.SR var en lejlighed købt den 1. december 2017 for 3.450.000 kr. Den skulle nu 
overdrages til et barn til ejendomsvurderingen på 1.450.000 kr. 3 år og 9 måneder efter 
erhvervelsen. Nedslaget var på 58 %. Der forelå ikke særlige omstændigheder. Der blev henset til 
både den procentuelle forskel og selve beløbets størrelse.

 I SKM2021.531SR var en beboelsesejendom erhvervet den 1. januar 2018 for 1.800.000 kr. Nu 3 år og 
8 måneder efter ønskede man at overdrage 50% af ejendommen til -12% af den seneste 
ejendomsvurdering eller til 50% af 800.000 kr. Nedslaget var på 55,6 %. Der forelå ikke særlige 
omstændigheder Der blev henset til både den procentuelle forskel og selve beløbets størrelse. 
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Særlige omstændigheder - Overdragerens dispositioner

F. Overdrageren har kompenseret ved gave eller testamente

 Overdrageren kan ved testamente eller gave have kompenseret et barn som ikke modtager en 
ejendom med en kontant gave eller lignende

 I SKM2021.503.SR var det ikke en særlig omstændighed, at en søn fik en kontant gave på 50.000 kr. i
forbindelse med, at en ejendom blev overdraget efter 15 %-reglen til en datter. Det anføres i
afgørelsen, at gaven til sønnen ikke var en væsentlig gave, der kunne medføre, at der forelå særlige
omstændigheder

 I SKM2021.534.SR blev det af spørger oplyst, at det andet barn på et senere tidspunkt ville blive 
kompenseret i form af gaver. Størrelsen heraf var endnu ikke afklaret. Skatterådet fremhæver i 
deres afgørelse, at dette moment er tillagt vægt, når konklusionen var, at der forelå særlige 
omstændigheder
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Særlige omstændigheder - Erhververens 
dispositioner

A. Erhververen har givet arveafkald

 I SKM2016.279.HR, er det forhold, at der konkret blev givet et arveafkald af 
den arving, der udtog ejendommene, til fordel for den anden arving, i 
afgørelsen fastslået at være en særlig omstændighed

 Afkaldet er udtryk for, at man i det indbyrdes forhold arvingerne imellem 
reelt har ”opereret” med en anden værdi af ejendommene end 
udlægsværdien. Når det kan lægges til grund, at der er en sådan 
sammenhæng, vil et arveafkald være en særlig omstændighed
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Særlige omstændigheder - Erhververens dispositioner

B. Erhververen har videresolgt ejendommen til en højere pris

 Hvis en arving, der under dødsboets behandling har fået en ejendom udlagt til en værdi fastsat efter 
15 %-reglen, videresælger ejendommen til en højere værdi, inden værdiansættelsen af ejendommen 
er godkendt af skattemyndighederne, vil det være en særlig omstændighed, jf. TfS19987.766Ø

 I TfS1998.766 Ø blev den faste ejendom arveudlagt til 880.000 kr. og ejendomsvurderingen var 
915.776 kr. Arvingen videresolgte den pågældende ejendom til tredjemand for 1.658.513 kr. inden 
boopgørelsen i dødsboet og dermed værdiansættelserne var godkendt af skattemyndighederne. 
Skatteforvaltningen fik medhold i, at arveudlægsværdien skulle sættes til 1.658.513 kr. 

 I SKM2021.345.VLR , som ændrer SKM2019.281.LSR var en ejendom købt til en lav pris og 
efterfølgende videresolgt til kommunen på ekspropriationsvilkår for en pris, der var betydeligt højre 
end erhvervelsesprisen. Der var dog kun tale om en ejertid på 11 dage inden videresalget
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Særlige omstændigheder - Erhververens dispositioner

C. Erhververen har belånt ejendommen

 Vurderingen af ejendommens værdi har afsæt i lov om realkredit og er foretaget af en sagkyndig ud 
fra et forsigtighedsprincip – udkast til styresignal angiver at dette kan være et holdepunkt

 I SKM2016.279.HR er det fastslået som en særlig omstændighed, at erhververen efter overtagelsen 
af ejendommen havde foretaget realkreditbelåning af disse med beløb, der nødvendigvis måtte 
betyde, at belåningsværdien var fastsat højre end overdragelsessummen

 I SKM 2021.532.SR ønskede man at overdrage 2/3 af en ejendom til sin søn. Sønnen påtænkte i den
forbindelse at optage et realkreditlån, der indikerede, at ejendommens værdi ville være vurderet
ca. 21% højere end overdragelsessummen. Skattestyrelsen indstillede at der forelå særlige
omstændigheder. Dette ændrede Skatterådet. En prisforskel på 21% mellem overdragelsessummen og
holdepunktet i form af realkreditbelåningen kan ikke anses for væsentlig, når der ikke er andre
holdepunkter.
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Særlige omstændigheder - Erhververens dispositioner

 I SKM 2021.533 SR (indbragt for LSR) overtog søn og svigerdatter en ejendom den 15. 
juli 2019. I september 2019 blev der optaget et af to realkreditlån, der indikerede, at 
ejendommens værdi var vurderet ca. 108% højere end overdragelsessummen. Der 
forelå særlige omstændigheder. Den tidsmæssige og beløbsmæssige forskel blev 
fremhævet som afgørende. Endvidere blev det forudsat, at der ikke var foretaget 
renoveringer forud for låneoptagelsen.

 Udkast til styresignal sondre ikke mellem erhververens og overdragenes belåning –
begge dele kan givetvis udgøre en særlig omstændighed
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Særlige omstændigheder – Samfundsmæssige forhold

A. Den almindelige prisudvikling

 At den almindelige prisudvikling fører til, at handelsværdien af en ejendom kommer til at afvige 
væsentlig fra ejendomsvurderingen, er ikke en særlig omstændighed og afskærer ikke i sig selv en 
anvendelse af 15 %-reglen. Det gælder også for vurderinger videreført siden 2011/12

 Det underbygges af præmisserne i SKM2021.267HR:

 ”Værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige er nærmest til at bære 

risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav, jf. bl.a. TfS 1984.418. Dette gælder efter 

Højesterets opfattelse også, hvor de offentlige ejendomsvurderinger gennem en længere periode ikke er 

blevet ajourført. Det forhold, at ejendomsvurderingen er blevet videreført uændret siden 2011/2012, kan i 

overensstemmelse med skattemyndighedernes tilkendegivelser ikke i sig selv udgøre en særlig 

omstændighed, der kan begrunde fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af 15 %’s-reglen. At en 

udlejningsejendom som følge af generelle prisstigninger må antages at være steget i værdi i forhold til den 

seneste offentlige vurdering, kan således ikke i sig selv udgøre særlige omstændigheder, der kan begrunde 

udmelding af sagkyndig vurdering.”
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Særlige omstændigheder – Samfundsmæssige forhold

 Der er den 3. maj 2022 udsendt udkast til genoptagelsescirkulære om den underkendte praksis. Et 
område der efter skatteforvaltningens opfattelse ikke berøres af SKM 2021.267 H er beskrevet som 
følgende:

 ”Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse foreligge særlige konkrete oplysninger om en 
investerings- eller erhvervsejendom, hvis ejendommen er værdiansat til dagsværdien i et 
regnskab. Hvis der foreligger sådanne oplysninger, kan denne værdiansættelse således udgøre 
et holdepunkt for, at ejendomsvurderingen /- 15 pct. ikke er udtryk for ejendommens reelle 
handelsværdi, og vil efter Skattestyrelsens opfattelse ikke være sammenlignelignelig med 
situationen i SKM2021.267.HR.

 I de tilfælde hvor ejendommens dagsværdi i årsregnskabet er fastsat på baggrund af en 
professionel vurderingsmands vurdering, vil situationen være at sammenligne med de tilfælde, 
hvor parterne fx har indhentet en sagkyndig vurdering fra en ejendomsmægler. I sådanne 
tilfælde er der tidligere praksis for, at 15 pct. reglen ikke kan anvendes, jf. SKM2021.534.SR, 
TFA2000.177.ØLD og TFA2013.390.VLD.
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Særlige omstændigheder – Samfundsmæssige forhold

 Dagsværdien i et årsregnskabet kan fx også være fastsat på baggrund af en afkastberegning, og 
denne beregning kan således også udgøre et holdepunkt for, at ejendomsvurderingen /- 15 pct. 
ikke er udtryk for ejendommens handelsværdi.

 Hvis ejendommen er værdiansat under dens reelle handelsværdi, vil den beregnede afkastgrad 
være højere end den afkastgrad, en tilsvarende investering normalt vil give på markedet for 
investerings- eller erhvervsejendomme.”

 Med denne udkast til afgrænsning af SKM 2021.267 H begrænses dommens konsekvenser mest muligt 
– det må dog også medgives, at der i en sådan situation også foreligger konkrete forhold for den 
enkelte ejendom.
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Særlige omstændigheder – Samfundsmæssige 
forhold

B. Nye vurderinger efter Ejendomsvurderingsloven

 En ny vurdering efter Ejendomsvurderingsloven udsendt efter en 
overdragelse er ikke en særlig omstændighed. Dette fremgik også af det 
seneste og tidligere udkast til styresignalg om særlige omstændigheder

 Prøvevurderinger

 En prøvevurdering er kun en prøvevurdering og ikke en egentlig vurdering 
og derfor ikke en særlig omstændighed. Dette fremgik også af detseneste
og tidligere udkast til styresignal om særlige omstændigheder
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Særlige omstændigheder – Samfundsmæssige forhold

D. Afkastbetragtninger ved investeringsejendomme

 I SKM2020.67.ØLR og SKM2021.127.ØLR var det en særlig omstændighed, at dels salgsstatistikker 
vedrørende udlejningsejendomme i området oversteg overdragelsesummen og dels at den beregnede 
afkastforrentning oversteg markedets krav til afkast til investeringsejendomme i området

 SKM2020.6Ø blev ændret af Højesteret i SKM2021.267.HR:

 ”Højesteret finder under hensyn hertil, at hverken de oplysninger, som Skattestyrelsen har fremlagt om 

priser på solgte udlejningsejendomme i samme geografiske område i den omhandlede periode, eller 

oplysningerne om beregnet afkastprocent for ejendommen beliggende … 12, udgør sådanne særlige 

omstændigheder, der kan begrunde fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af 15 %’s-reglen og dermed 

udmelding af sagkyndig vurdering. Både den fremlagte prisstatistik og den beregnede afkastprocent er reelt 

udtryk for et synspunkt om, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav i forhold til den almindelige 

prisudvikling på markedet for udlejningsejendomme i området - hvilket det offentlige som nævnt må bære 

risikoen for - og der er ikke oplyst særlige, konkrete forhold vedrørende denne ejendom, som kan begrunde 

udmelding af sagkyndig vurdering”.



31

Særlige omstændigheder – Samfundsmæssige forhold

 På linje med udkast til genoptagelsescirkulære pga. SKM 2021.267 H er det i udkast til styresignal om 
særlige omstændigheder vægtet, at brug af regnskabsprincippet investeringsejendomme eller brug 
af sagkyndige vurderinger ved værdiansættelsen af konkrete ejendomme kan udgøre en særlig 
omstændighed.

 Det er underordnet om man bruge en sagkyndig vurdering eller en afkastbasseret værdiansættelse i 
regnskabet – begge dele er tilstrækkelig til at der foreligger særlige omstændigheder.
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De nuværende muligheder

 Skattestyrelsen har længe administreret efter udkast til 
styresignal – uden at dette var trådt i kraft

 Der er truffet en stribe afgørelser som flytter de 
eksisterende rammer

 Indhenter man et bindende svar om 
værdiansættelsescirkulæret, sendes de nu i Skatterådet 
for at ensrette praksis

 Overdragelse til +/- 15 % af de nuværende vurderinger er 
derfor udfordrende og kræver omhu og omtanke

 Ved gaveoverdragelser bør man indbygge et 
skatteforbehold og udnytte BAL § 27, stk. 2
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De fremtidige muligheder

 +/- 15 % udvides til +/- 20 % med de nye vurderinger –
grundlaget(ejendomsværdien) bliver dog nok væsentligt 
forhøjet

 Man skal næppe vente for at få ”rabatten” op på 20 %

 Man skal vente med udlejede lejligheder registret til 
udlejning – der er ikke noget at gøre nu  ”rabatten” er 
”tabt”

 Ejendomsværdien forsvinder på erhvervsejendomme –
men kan begæres til brug for overdragelse – fortsat med 
”rabat” – vurderinger af fx landbrug sker dog efter andre 
principper



Eksperter i ejendomsvurderinger 
og generationsskifte

 DAHL har specialister indenfor 
generationsskifte af fast ejendom og 
virksomheder

 DAHL kan hjælpe med at klargøre et 
generationsskifte og gennemføre dette 
skattemæssigt optimalt

 DAHL har et team af advokater specialiseret 
inden for ejendomsvurderinger og 
ejendomsvurderingsloven

 DAHL kan hjælpe med at gøre jer klar til de 
nye vurderinger – og hjælpe i opgøret med 
de gamle vurderinger
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