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Som led i finansieringen af ”ny ret til tidligere 

pension” er en af finansieringskilderne 

lagerbeskatning af selskabers faste ejendomme. 

Regeringen forventer et årligt provenu herfra 

på 850 mio. DKK. 

 

Dette er en opdatering af tidligere udarbejdet nyheds-

brev (2020-40) i forbindelse med, at der den 10. oktober 

2020 er indgået en aftale mellem regeringen, Dansk 

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten som 

til dels uddyber elementerne i den foreslåede lagerbe-

skatning af ejendomme.  
 
 

Forslaget 
Det anføres i oplægget, at udenlandske kapitalfonde, 

som ejer ejendomsselskaber i Danmark, i dag har mulig-

hed for at udskyde beskatningen af ejendomsavancer 

via ”modeller” med salg af aktier i ejendomsselskaber i 

stedet for salg af selve ejendommen.  

 

Det er målet, at beskatningen af ejendomsselskaber-

nes ejendomsavancer fremrykkes – og det skal ske lø-

bende.  

 

Det er den årlige værdistigning eller -fald, der skal 

medregnes. Det er ikke beskrevet, hvordan dette skal 

gøres, eller hvordan den årlige – fiktiv/beregnet - han-

delsværdi på disse ejendomme skal opgøres. 

  

 

Lagerprincippet 
Lagerprincippet anvendes flere steder i skattelovgiv-

ning. Selskaber beskattes bl.a. af de årlige værdiud-

sving på børsnoterede aktier. Dette har været almin-

deligt accepteret, idet værdien af børsnoterede aktier 

kendes ved en simpel aflæsning af børskursen, og idet 

børsnoterede aktier relativt let kan afstås, hvis der 

skal fremskaffes likvider til betaling af skatten.  

 

Lagerprincippet foreslås nu indført på ejendomme. 

Dette er usædvanligt, idet ejendomme både er svære 

at værdiansætte, og idet ejendomme ikke er lette at 

afhænde, hvis der skal fremskaffes likvider til betaling 

af skatten.  

 

Lagerprincippet betyder helt simpelt, at et ejendoms-

selskab skal beskattes af 1 mio. DKK, hvis selskabets 

ejendom i 2023 er steget fra 100 mio. DKK pr. 1. januar 

2023 til 101 mio. DKK pr. 31. december 2023. 

 

Ejendomsselskabet har ikke solgt ejendommen, og 

skatten på DKK 220.000 skal således finansieres af sel-

skabets almindelige drift. Dette kan for mange ejen-

domsselskaber blive en betydelig finansieringsbyrde og 

vil særligt ramme de ejendomsbesiddere, som påtæn-

ker at eje ejendommen i mange år. 

 

 

Overgangsregel? 
Oplægget omtaler ikke, om der påtænkes indført en 

overgangsregel, der sikrer, at værdistigninger frem til 

ikrafttrædelse af reglen ikke kommer til beskatning i 

første indkomstår, hvor reglerne får virkning.  

 

Det er nødvendigt, at en sådan overgangsregel bliver 

indført, idet dette ellers kan medføre en betydelig 

skatte- og likviditetsmæssig belastning for ejendoms-

selskaber, der ejer ejendomme, som i årene op til 2023 

har steget betydeligt i værdi. 

 

Desuden bør der være overgangsregler, som sikrer, at 

ingen kan blive beskattet af mere end den faktisk rea-

liserede avance ved et salg. 

 

 

Hvad er et ”ejendomsselskab”? 
Lagerbeskatningen skal gælde for selskaber m.v., der 

omfattes af den almindelige selskabsbeskatning på 

22%. Der er således ingen tvivl om, at aktie-/anparts-

selskaber bliver omfattet, ligesom det formodes, at 

udenlandske selskaber omfattes. Derimod er det ikke 

helt afklaret, hvorvidt andre selskabsformer, der sel-

skabsbeskattes, også bliver omfattet. Som vi forstår 

Fast ejendom i selskaber – fra 2023 og frem 
Regeringen har nu bebudet lagerbeskatning af selskabers investeringer i 
fast ejendom, når værdien er over 100 mio. DKK 
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oplægget, bliver det dog kun ejendomsselskaber-/kon-

cerner med en ejendomsportefølje over 100 mio. DKK, 

der bliver omfattet af lagerbeskatningen. På nuvæ-

rende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvordan opgørel-

sen skal ske i forhold til f.eks. indirekte ejerskaber via 

transparente enheder.   

 

Lagerbeskatningen skal ikke gælde for personligt 

drevne virksomheder og der bliver derved et betydeligt 

incitament til at købe ejendomme i privat regi i stedet 

for igennem selskaber. 

 

 

Hvilke ejendomme? 
Med den nye aftale fremgår det nu lidt tydeligere, hvilke 

ejendomme, der skal omfattes af lagerbeskatningen. 

Det fremgår nu, at ejendomme, som i overvejende grad 

anvendes i egen drift skal undtages fra lagerbeskatnin-

gen. Det gælder eksempelvis ejendomme, der af selska-

bet eller et koncernselskab anvendes til administration, 

lager, produktion eller landbrug.  

 

Derudover er der som førnævnt foreslået en beløbs-

grænse på 100 mio. DKK, således at koncerner med 

mindre ejendomsporteføljer undtages fra lagerbeskat-

ningen. Aftaleparterne skønner, at op imod 75% af 

ejendomsselskaberne vil blive undtaget lagerbeskat-

ningen med den foreslåede beløbsgrænse.  

 

Den foreslåede beløbsgrænse medfører den fordel, at 

en del ejendomsselskaber bliver undtaget af de pågæl-

dende regler. Der er nogle udfordringer forbundet med 

beløbsgrænsen og den potentielle ind- og udtræden af 

regelsættet, som skal adresseres i forbindelse med 

det lovforberedende arbejde.  

 

Det bør for det første sikres, at ind-/udtræden af la-

gerbeskatningen ikke kan medføre højere betalbar skat 

end den faktiske skattemæssige avance. Dette kan lø-

ses ved, at overgang til lagerbeskatning anses for en 

realisation, der udløser skat inden overgang. Derved 

indgår ejendommene på lagerbeholdningen til den 

samme værdi, som der er svaret skat af.  

 

Den potentielle ind-/udtræden af lagerbeskatning 

medfører en øget risiko for at udløse tab, som ikke kan 

anvendes i anden indkomst – uanset at ejendommen 

ikke nødvendigvis samlet set udløser et tab. Denne ud-

fordring bør ligeledes løses i forbindelse med det lov-

forberedende arbejde, da lagerbeskatningen og særligt 

ind-/udtræden heraf vil medføre væsentlige likvidi-

tetsmæssige belastninger.  

 

Det må antages, at det primært er selskaber/koncer-

ner med betydelige udlejningsejendomme og developer-

selskaber, som rammes. 

 

 

Handelsværdien 
Når lagerprincippet ønskes anvendt, kommer opgørelse 

af handelsværdien på ejendommen til at være en cen-

tral problemstilling, og værdiansættelsesprincippet 

bliver helt afgørende dels for beskatningsomfanget og 

dels for forudsigeligheden i opgørelsen.  

 

Der er ingen tilkendegivelser om, hvordan dette skal 

ske.  

 

Det må dog formentlig udelukkes, at det sker på bag-

grund af ejendomsvurderingerne, idet der ikke udsen-

des ejendomsvurderinger på alle ejendomme.  

 

Det må tillige antages, at det heller ikke er den bog-

førte værdi på ejendommene, der danner grundlag for 

opgørelsen. Dette skyldes, at det ikke er alle ejen-

domme, der optages til dagsværdi, og at dette ikke vil 

være hensigtsmæssigt, idet dette skaber en risiko for 

skattedrevne årsregnskaber.  

 

Ydermere skal der naturligvis tages hensyn til handels-

omkostninger og forpligtelser i øvrigt ved køb og salg 

af fast ejendom. Det er ikke tilstrækkeligt alene at tage 

udgangspunkt i en fastsat markedsværdi for ejendom-

men, idet salgsomkostningerne naturligvis skal indreg-

nes ved opgørelse af den løbende beskatning. 

 

Der må tillige tages stilling til, hvorledes skattemæs-

sige afskrivninger på bygninger og installationer skal 

påvirke den samlede beskatning. 

 

Det må formodes, at der i lovgivningsprocessen bliver 

en rimelig afklaring af, efter hvilke retningslinjer vær-

diansættelsen skal ske, så der kommer en vis forudsi-

gelighed i værdiansættelsen, og hvem der har bevisbyr-

den for, at værdiansættelsen er forkert, herunder om 

der kommer til at være en vis margin for skønsusikker-

heden. Sidstnævnte kendes f.eks. fra ejendomsvurde-

ringsloven, hvor der opereres med en skønsmargin på 

20%. 

 

 

Værdifald på ejendomme 
Efter gældende ret kan tab på fast ejendom – der ikke 

er næringsejendomme – kun fremføres til modregning 

i gevinst på fast ejendom. Det betyder, at tab på fast 

ejendom ikke modregnes i anden indkomst, f.eks. lø-

bende driftsindkomst. Der er ingen tilkendegivelser om, 

hvorvidt dette skal opretholdes eller bliver ændret i 

forbindelse med en indførelse af lagerbeskatningen.  

 

Det vil dog være stærkt uhensigtsmæssigt for et ejen-

domsselskab (skatteyder), hvis det årene forud for et 

salg er blevet beskattet af årlige værdistigninger, men 

det viser sig, at der på salgstidspunktet er et tab i for-

hold til værdien primo året – altså ikke et driftsøkono-

misk tab, hvor salgsprisen er lavere end købsprisen - og 

dette tab ikke kan fradrages i anden indkomst. Der kan 

i disse tilfælde opstå risiko for, at dette ”skattetekni-

ske” tab aldrig kan anvendes, og ejendomsselskabet 

står tilbage med en skattebetaling, der ikke har bag-

grund i en realøkonomisk gevinst. Eventuelt bør der ind-

føres en regel om ”carry back”, som vi kender fra andre 

lande. 
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I koncerner er det sædvanligt, at et selskab ejer en 

ejendom, der udlejes til et produktionsselskab. Der er 

en naturlig driftsmæssig sammenhæng via lejens stør-

relse, og derfor bør der være mulighed for, at tab via 

sambeskatning kan udnyttes af andre koncernselska-

ber. 

 

 

Afsluttende bemærkninger 
I Beierholm følger vi udviklingen nøje og vil informere om 

nyt, når der sker yderligere. 

 

Hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål eller 

kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte din 

daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling. 


