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Executive Summary 

In October 2020, the Danish Government entered into a political agreement which will introduce a revision 

of the part of the Danish tax legislation that defines taxations of property gains. From 1st of January 2023, 

property gains will be transferred from capital gains taxation to notional gains taxation. The real-estate 

industry has been at the center of the political agreement due its consequences for the industry and 

especially for small companies. The underlying reason for the political agreement is that the government is 

of the opinion that their Danish tax legislation has a loophole because the legislation allows real-estate 

groups to sell properties as subsidiary shares, which means that profit is tax free. 

Ministry of Taxation has indicated that they expect that the property groups should make a valuation 

similar to the way that the pension companies do it today, their valuations are made by using the fair value 

method. This method considers a wide range of requirements and, for some of the companies, it would be 

an advantage if they could apply the same fiscal and accounting principles. 

Amongst real-estate industry, bank, and accounting firm stakeholders, expectations are that the 

introduction of the new rules will have consequences that will affect accounting and auditing. Furthermore, 

one of the consequences of this new legislation will be reduced liquidity for the industry, this will lead to a 

decrease in property values, property improvements and, in addition, investments in the industry by 

external investors will decrease. 

The thesis is divided into three phases. The first phase takes a closer look into the political agreement, 

amongst other things discussing, which parties will be affected, and detailing the most important aspects. 

This will pave the way for an understanding a further analysis of the issues presented in this thesis. The 

second phase will be about the theory behind the recognition of investment properties, including a 

relevant analysis of which consequences the new rules will have for accounting. Also, in this phase, we will 

review the theory of ISA 540, which defines how to audit accounting estimates of fair value. This will make 

it possible to analyze what the consequences of the rules of taxation will be with regards to the auditing of 

investment properties. Third and last phase will include an analysis of what other economic consequences 

these rules will entail. This analysis is based on the accounting and auditing issues identified. 

We have gathered both qualitative and quantitative data. For the purpose of creating a nuanced and 

detailed picture of the problem formulation, we have included five semi-structured interviews with a 

property administrator, a tax expert, the industry association, a bank and the Ministry of Taxation. 

Furthermore, a questionnaire survey has been conducted amongst state-authorized auditors. 

The thesis concludes that the real-estate industry will face difficult conditions with weakened legal position, 

increased presentations costs with regards to financial statements as well as a worsened liquidity due to a 

requirement to pay taxes upfront. On the other hand, it can be concluded that, in all probability, it will be 

difficult for the real-estate companies to postpone the tax indefinitely and, therefore, that the purpose of 

the political agreement will be achieved. It is the authors’ beliefs that the consequences for the real-estate 

industry does not offset the elimination of the tax loophole. 
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Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at give en introduktion til baggrunden for indførelse af lagerbeskatning på 

ejendomsavancer, samt hvilke afledte regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger 

interessenterne i ejendomsbranchen strå overfor. I forlængelse heraf opstilling af afhandlingens 

problemstilling og en tilhørende afgrænsning, samt definitioner af relevante begreber og en illustration 

af afhandlingens opbygning og struktur.  
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1.1 Præsentation af emnet 

I forbindelse med folketingsvalget i 2019 lovede den nye regering at indføre en ny ret til at gå tidligt på 

pension for visse grupper på arbejdsmarkedet, den såkaldte ”Arne-pension”. Regeringen har estimeret, at 

indførelsen af denne nye type pension vil koste den danske statskasse ca. 3,5 mia. kr. årligt. I august 2020 

fremsatte regeringen et udspil til, hvordan de ville finansiere omkostningen hertil.1 

Udspillet har udmøntet sig i en aftale imellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt 

Dansk Folkeparti. Denne aftale indebærer, at finansieringen af ”Arne-pension” delvist skal findes ved at 

indføre en årlig lagerbeskatning på urealiserede værdistigninger af ejendomme ejet af erhvervslivet. 

Skattelovgivning, som den ser ud i dag, er baseret på realisationsprincippet, hvor indkomsten først bliver 

beskattet, i det øjeblik hvor pengene er tjent.2 En indførelse af lagerbeskatning på værdistigninger af 

ejendomme vil derfor være en grundlæggende ændring af filosofien bag Danmarks skattelovgivning. 

På nuværende tidspunkt er der tale om en indgået politisk aftale, men ikke et endeligt udarbejdet 

lovgrundlag. Den politiske aftale har en overordnet afgrænsning af, hvem der vil være omfattet og derved 

vil være underlagt lagerbeskatningen. Til gengæld er det meget klart, at lagerbeskatningen for de 

omfattede ejendomsselskaber vil træde i kræft med virkning fra d. 01.01.2023. 

Forventningen foreligger, at Skatteministeriet først i løbet af sommeren 2022 vil have et endeligt 

lovgrundlag klar. Ejendomsselskaberne står derfor tilbage med en uvished om, hvorvidt de vil være 

omfattet eller ej. Ikke desto mindre er der fortsat mange uafklarede forhold i den politiske aftale, og selv 

for de ejendomsselskaber, som formentligt vil være omfattet af den politiske aftale, er der stor usikkerhed 

om, hvilke regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer og konsekvenser implementering af 

lagerbeskatning vil få. 

Med det udgangspunkt ønskes det i denne afhandling at identificere, belyse og analysere de regnskabs- og 

revisionsmæssige konsekvenser, som implementeringen af lagerbeskatningen vil få for de involverede 

parter, samt hvilke afledte økonomiske effekter ejendomskoncernerne står overfor. 

1.2 Problemstilling 

Med et aktivt erhverv som revisor arbejdes der til daglig med små og mellemstore virksomheder inden for 

bl.a. ejendomsbranchen. I dette segment er revisoren typisk en af de første rådgivere, som bliver 

forespurgt om aktuelle problemstillinger. Det stiller høje krav til bl.a. viden inden for forskellige brancher, 

som f.eks. ejendomsbranchen. Det medfører ligeledes når der kommer ny lovgivning og praksis på både de 

skatte-, regnskabs- og revisionsmæssige områder. Afhandlingen er skrevet, da det findes både relevant og 

                                                             
1 (Nielsen M. K., 2020) 
2 (Nytoft, 2020) 
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aktuelt at have et indgående kendskab til de nye regler på området samt kende til de udfordringer, som 

den politiske aftale3 vil medføre ved implementering, så revisor har mulighed for at kunne yde den bedst 

4mulige rådgivning og revisionsydelser over for deres kundeportefølje. 

Den politiske aftale om ”Arne-pension” er skemalagt til at træde i kraft ved indgangen til 20235, og ligger op 

til, at ejendomsavancer opnået herefter skal lagerbeskattes. Dette skaber et incitament for, at 

værdiansættelserne af ejendommene frem til 2023 vil blive skruet i vejret. Dette vil potentielt forhøje 

risikoen for, at værdien af investeringsejendomme i årsrapporterne indtil den politiske aftale ikrafttræden 

vil være overvurderet. 

På den anden side spår branchespecialisterne, at ejendomsværdierne over tid vil falde som en effekt af, at 

lagerbeskatningen vil medføre et forøget likviditetsbehov, som enten vil skulle finansieres ved en 

merbelåning af eksisterende ejendomme eller en forøget likviditet fra ejendommens drift. Det forventes 

derfor, at investorerne i branchen vil kræve et højere afkast, da omkostningerne fremadrettet vil være 

højere i form af bl.a. renter til finansieringen af den løbende lagerbeskatning. Dertil forventer man at se et 

fald i forbedringer og udvikling på ejendommene6, da virksomhederne vil være nødsaget til at anvende 

deres optjente overskudslikviditet til fremtidige skattebetalinger i stedet for at anvende den til f.eks. 

yderligere investeringer eller yderligere udvikling i ens ejendomsportefølje. 

Reglerne er i dag skruet således sammen, at man i henhold til årsregnskabsloven frit kan vælge mellem 

indregningsmetoderne; kostpris eller dagsværdi. I den politiske aftale fremgår det, at værdiansættelsen 

forventes at skulle ske på samme måde som for pensionsselskaberne, der tillige er underlagt en 

lagerbeskatning af ejendomsavancer under PAL-beskatningen.7 Pensionsselskaberne indregner deres 

ejendomme til dagsværdi. Det er derfor også forventningen, at ejendomsselskaberne uagtet valg af 

regnskabsprincip som minimum skal foretage udarbejde en dagsværdi opgørelse til brug for 

skatteberegningen. Ejendomsselskaberne vurderes dog langt fra at ligne pensionsselskaberne på hverken 

ressourcer i økonomifunktionen eller med et likviditetsøjemed. Både ejendomsselskaberne, men så 

sandelig også deres revisorer står derfor over for flere regnskabsmæssige- og revisionsmæssige 

problemstillinger. 

Afhandlingens fokus går derfor på de regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger, som den 

kommende lagerbeskatning vil medføre, og samtidig belyse de afledte økonomiske konsekvenser der 

afledes heraf. 

                                                             
3 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
4 (EjendomDanmark, Lagerskat medfører færre ejendomsinvesteringer, 2020) 
5 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
6 (EjendomDanmark, Lagerskat medfører færre ejendomsinvesteringer, 2020) 
7 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
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1.3 Problemformulering 

Med udgangspunkt i den identificerede problemstilling vil afhandlingen tage sit udspring i følgende 

problemformulering: 

Hvilke regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer medfører indførelsen af lagerbeskatning på 

dagsværdireguleringer af ejendomme? 

U1: Hvad er baggrunden for implementeringen af lagerbeskatningen, og hvem vil være omfattet heraf? 

U2: Hvilke indregningsmetoder anvendes for investeringsejendomme ud fra et regnskabsmæssigt 

perspektiv, og hvilke konsekvenser har implementeringen af lagerbeskatningen herpå? 

U3: Hvilke krav er der til revision af investeringsejendomme, og hvordan påvirkes disse af 

implementeringen af lagerbeskatningen? 

U4: Hvilke afledte økonomiske effekter har de regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser? 

U5: Vurdering af, hvorvidt lukningen af skattehullet opvejer de regnskabs- og revisionsmæssige 

konsekvenser, det har for virksomhederne. 

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingens hovedformål er de nye regler omkring indførelse af lagerbeskatning for ejendomme, som 

primært er fremlagt på baggrund af finansieringen af den kommende ”Arne-pension”. Afhandlingen vil 

søge at besvare de indvirkninger, konsekvenser og udfordringer, som de kommende regler vil medføre. 

Afsnittet omkring afgrænsningen skal sikre, at der igennem afhandlingen holdes et fokus på den fremsatte 

problemformulering og dennes undersøgelsesspørgsmål. I relation hertil er afhandlingen afgrænset til at 

have fokus på de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, som den nye lovgivning vil skabe. Da fokus 

er herpå, vil afhandlingen ikke gå i dybden med de komplekse skatteregler, men kun berøre dem 

overfladisk for at få tilstrækkelig viden til at kende omfanget af den kommende beskatning og dets 

regnskabsmæssige- og revisionsmæssige konsekvenser. Der er derfor heller ikke foretaget en gennemgang 

af forskellen mellem beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven- og statsskattelovens 

bestemmelser omkring næringsbeskatning. Årsagen hertil skyldes, at begge principper bygger på en 

realisationsbeskatning, og det derfor ikke er fundet relevant for afhandlingens problemformulering. 

Afsnittene omkring henholdsvis teorien af indregningsmetoder for ejendomme og analysen af de 

regnskabsmæssige konsekvenser ved indførelsen af lagerbeskatningen tager udgangspunkt i de generelle 

parametre for de omtalte metoder, hvilket vil medføre, at der i afsnittene fastholdes et fokus på de 

regnskabsmæssige forhold og ikke en teoretisk gennemgang af alle makroøkonomiske forhold. 

I forbindelse med vurderingen af, om en ejendomskoncern er underlagt lagerbeskatningen, er det 

nødvendigt for ejendomskoncernerne at foretage en samlet beregning af den samlede ejendomsværdi på 
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baggrund af en dagsværdibetragtning. Herudover er det krævet, at ejendomskoncerner opgør en 

dagsværdi til brug for beregningen af lagerbeskatningen. På baggrund heraf har der i afhandlingen været 

fokus på indregning af investeringsejendomme, da reglerne herom er den eneste lovgivning der definerer, 

hvordan en ejendom skal opgøres til dagsværdi. Der er derfor ikke foretaget en detaljeret gennemgang af 

reglerne omkring indregning til kostpris efter årsregnskabslovens bestemmelser for grunde og bygninger. 

Som følge af at afhandlingen fokuserer på de revisionsmæssige udfordringer, så er der i afsnittene relateret 

hertil afgrænset til udelukkende at fokusere på revisionsteorien og handlinger i forbindelse med en 

revisionserklæring og dermed foretaget et aktivt fravalgt om ikke at fokusere på de øvrige 

revisorerklæringer: erklæring om udvidet gennemgang (jf. erklæringsstandard for små virksomheder), 

reviewerklæring (jf. ISRE 2400) og assistanceerklæring (jf. ISRS 4410). Det skal dog bemærkes, at selvom 

afhandlingen ikke fokuserer på de øvrige erklæringstyper og handlingerne i relation hertil, så er der 

stadigvæk en forventning til, at revisors arbejde vil ændre sig med de nye regler, da de øvrige 

erklæringstyper også er defineret ud fra kompleksitet, risikovurdering m.v. 

Kravene til den overordnede revisionsplanlægning ved afgivelse af en erklæring med sikkerhed er defineret 

i ISA 315. Ligeledes er kravene til revisors handlinger som reaktion på de identificerede risici defineret i ISA 

330. Idet afhandlingens problemformulering specifikt søger at belyse, hvorledes revisionen af ejendomme, 

som bliver indregnet til dagsværdi, vil blive påvirket af implementeringen af lagerbeskatningen, er det ikke 

fundet relevant at foretage en dybdegående gennemgang af den overordnede begrebsramme for 

identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i henhold til ISA 315 samt begrebsrammen 

for revisors reaktion på vurderede risici i henhold til ISA 330. Det er derfor fundet mere relevant at forstå 

begrebsrammen for revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi 

og tilknyttede oplysninger, der er fastlagt i ISA 540. Formålet med ISA 540 er at opnå et tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for de regnskabsmæssige skøn, der er indregnet i regnskabet, herunder konkret i 

relation til afhandlingen, om de regnskabsmæssige skøn over dagsværdi af ejendomme er rimelige, samt 

om de tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende baseret på den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme.8 

Det er fra forfatternes side valgt, at afhandlingen ikke skal omfatte ’udviklingsselskaber’. 

Udviklingsselskaber er i forbindelse med afhandlingen karakteriseret ved at være ejendomsselskaber, som 

er i gang med at opføre en eller flere nye ejendomme. Årsagen til denne afgrænsning er, at regeringen på 

tidspunktet for afhandlingen ikke har taget endeligt stilling til, hvordan disse selskaber bliver påvirket af de 

kommende regler for lagerbeskatning, og som fortsat er et område, hvor usikkerheden om det endelige 

resultat er for stor. 

                                                             
8 ISA 520, A11 
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I løbet af udarbejdelsen af afhandlingen er identificeret flere empiriske udtalelser om skattetransparente 

selskaber og deres muligheder for omgåelse af den kommende lovgivning igennem forskellige 

selskabsformer. Det er i regeringens interesse netop at lukke disse typer af skattehullet, hvorfor der i 

afhandlingen ikke er gået yderligere i dybden med, hvilke koncern strukturelle ændringer der eventuelt vil 

kunne anvendes til at undgå en lagerbeskatning. 

Igennem afhandlingen har forfatterne forsøgt at identificere de konsekvenser, som reglerne vil medføre. 

De identificerede konsekvenser er ikke et entydigt billede for området, og afhandlingen udelukker ikke, at 

der kan være andre konsekvenser, som mangler at blive identificeret. Ligesom det lovforberedende arbejde 

fortsat udestår, så er der en grad af uvished relateret til flere områder, og der kan komme ændringer i 

regler og tiltag i den efterfølgende periode frem til indførelsestidspunktet for loven, der kan have 

indflydelse på de konklusioner der er foretaget i netop denne afhandling. 

1.5 Definitioner 

Den politiske aftale: Når der i afhandlingen omtales ”den politiske aftale”, refereres der til den politiske 

aftale af 12. oktober 2020 omkring ret til tidlig pension, som er indgået mellem de politiske partier 

Socialdemokratiet (S), Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten (E) og Dansk Folkeparti (DF). 

Spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer: Når der i afhandlingen henvises til data fra 

spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, er der tale om forfatternes egen udarbejdede 

spørgeskemaundersøgelse blandt statsautoriserede revisorer, som omhandler revisorernes holdninger og 

forventninger til implementeringen af lagerbeskatningen på urealiserede ejendomsavancer. 

Respondenter: Igennem afhandlingen omtales der flere steder ”respondenter”, hvilke henviser til de 

statsautoriserede revisorer, der arbejder med virksomheder inden for ejendomsbranchen, og som har 

deltaget i forfatternes spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer. 

Koncerner: Der er i afhandlingen flere steder anvendt ”koncerner”, som er defineret af selskabslovens § 6, 

som foreskriver: ”Et moderselskab udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. En 

virksomhed kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne 

i § 7, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over virksomhedens 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab.” 

Den øverste ledelse: Den øverste ledelse er defineret i henhold til selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1, b som 

omtaler at være bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse. I tilfælde af at selskabet ikke 

har en bestyrelse, men kun en direktion, er den øverste ledelse direktionen. Hvis selskabet både har en 

direktion og et tilsynsråd, er tilsynsrådet den øverste ledelse jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2. Ved omtale af den 

øverste ledelse i denne afhandling refereres derfor til det øverste ledelseslag, som erfaringsmæssigt i 

ejendomsbranchen vil være henholdsvis bestyrelsen eller direktionen. 



 
11 

 

Daglig ledelse: Den daglige ledelse varetages af direktionen i henhold til selskabslovens § 117, uagtet om 

der er en bestyrelse eller tilsynsråd til stede. De steder, hvor den daglige ledelse omtales i afhandlingen, 

refereres der derfor til direktionen. 

Revisor: Igennem afhandlingen skelnes der ikke mellem revisorer, der efter revisorlovens § 3 er godkendt 

af Erhvervsstyrelsen, og øvrige udførende revisorer. Betegnelsen ”revisor” dækker derfor over alle 

uafhængige personer, der deltager på et revisionsteam. Uagtet om de har titlen statsautoriseret revisor 

eller ej, så skal den gældende lovgivning for revisionsarbejde overholdes, men det ultimative ansvar er 

placeret hos den underskrivende revisor. 

De internationale standarder om revision, ISA: Særligt i de omfattede teoriafsnit henvises der til forskellige 

ISA’er, hvor afhandlingen omtaler de internationale standarder om revision, som danner grundlaget for, 

hvordan en revisor skal planlægge, eksekverede og konkludere på forskellige revisionsområder. ISA’erne er 

udgivet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som er en organisation underlagt 

International Federation of Accountants (IFAC). 

Skatteudvalget: I løbet af afhandlingen er der flere stedet refereret til Skatteudvalget. Skatteudvalget er et 

politisk udvalg i Folketinget, der beskæftiger sig med arbejde inden for emnerne skat, told og afgifter, 

herunder primært skatte- og afgiftspolitiske spørgsmål. Herunder foretager udvalget parlamentarisk 

kontrol af skatteministerens forvaltning af love og regler, skattemyndighedernes forvaltning af 

skattereglerne og behandling af lovforslag og beslutningsforslag som bliver henvist til behandling i 

udvalget. I praksis stiller udvalgsmedlemmerne spørgsmål til skatteministeren, som således søges besvaret. 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst: I forbindelse med afhandlingens omtale af skattepligtig 

indkomst henvises der til, at selskaber og foreninger m.v., som er selvstændige skattesubjekter, skal opgøre 

den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, hvis de er omfattet af 

selskabsskattelovens § 8, stk. 1. Den skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af selskabets årsrapport 

korrigeret for en række regnskabs- og skattemæssige indtægter og udgifter.  
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1.6 Afhandlingsstruktur 

For at give læseren et illustreret billede af afhandlingens opbygning og sikre den røde tråd igennem 

afhandlingen er nedenstående illustration udarbejdet: 
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2. Metode og modelvalg 
 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

2.2 Dataindsamling  

2.3 Indsamling af kvantitative og kvalitative primære data 

2.4 Kilder og kildekritik 

2.5 Målgruppe  

 

Afsnittets formål: 

Afsnittet har til formål at klarlægge hvordan forfatteren metodisk har arbejdet med problemstillingen, 

herunder hvilke metodiske til- og fravalg der er foretaget for at opnå en konklusion på 

problemstillingen. Der er i afsnittet lagt vægt på at begrunde de overvejelser der har været i 

forbindelse med dataindsamlingsprocessen, herunder hvordan reliabiliteten og validiteten er sikret af 

den indsamlede data.  
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2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Afhandlingen er skrevet i det postpositivistiske paradigme, som lægger sig op ad filosofien om kritisk 

realisme, som er en erkendelsesteoretisk og ontologisk position, hvor det anerkendes, at forfatterne har en 

forudindtagethed eller formodning om udfaldet eller konklusionen af det undersøgte.9 Det accepteres, at 

udfaldet eller konklusionen vil være påvirket af forfatternes baggrund, herunder erfaringer, viden, 

verdenssyn m.v., men også påvirket af de valg forfatterne træffer i processen for udarbejdelsen af 

afhandlingen, herunder valg af dataindsamlingsteknikker samt brugen af data. 

Det betyder, at det accepteres, at der ikke findes en sandhed, men i stedet en virkelighed der kun kan være 

ufuldstændig og sandsynlig, da denne tager udspring i forfatternes virkelighed, og derved også være 

påvirket af forfatternes bias. Det er forsøgt at eliminere forfatternes bias eller at minimere disse til et 

acceptabelt niveau, hvor den endelige konklusion på problemformuleringen ikke vil være væsentligt 

påvirket heraf. 

Forfatternes forforståelse er opnået igennem indledende dataindsamling. Det har været forfatternes 

forforståelse, at implementeringen af lagerbeskatningen i et ukendt omfang vil få væsentlig betydning for 

ledelsens aflæggelse af regnskaberne op til, ved implementeringen og efter implementeringen af 

lagerbeskatningen. Særligt at implementeringen vil få betydning for ledelsens regnskabsmæssige skøn i 

forbindelse med opgørelsen af dagsværdien af ejendomme, og derved også en afledt effekt på revisors 

arbejde i forbindelse med revisionen af ledelsens regnskabsmæssige skøn af dagsværdierne. 

For at minimere risikoen for, at denne forforståelse ikke har været altoverskyggende for valg af data og 

derved påvirket analyser og den endelige konklusion i en specifik retning, er der anvendt 

metodetrianguleringer i forbindelse med indsamlingen af data. Der er derfor anvendt flere 

dataindsamlingsteknikker samt flere forskellige typer af data for at sikre, at de indsamlede data ikke kun er 

et lille udpluk af virkeligheden. Begrundelserne for valg af dataindsamlingsteknikker samt valg af data er 

yderligere beskrevet i afsnit 2.2. 

Det postpositivistiske paradigme anerkender både kvantitative og kvalitative metoder til at undersøge 

problemfeltet, hvorfor begge dataindsamlingsteknikker er anvendt i forbindelse med indsamlingen af 

empiri til besvarelsen af problemformuleringen. På trods af brugen af metodetriangulering til at opnå en så 

objektiv konklusion som mulig, er det et faktum, at forfatterne i forbindelse med valg af data vil træffe 

beslutninger baseret på vurderinger og skøn. En afledt effekt heraf er, at den endelige konklusion ligeledes 

vil være af påvirket af subjektive beslutninger og derved vil have en vis subjektiv karakter. 

                                                             
9 (Andersen I. , 2013) 
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2.2 Dataindsamling 

Som beskrevet i det forrige afsnit er der en risiko for, at forfatternes valg af data og 

dataindsamlingsteknikker er foretaget ud fra et mål om, at de indsamlede data kun understøtter 

forfatternes forudindtagede konklusion. Der er derfor anvendt flere forskellige dataindsamlingsteknikker 

samt typer af data, hvilket forhøjer både reliabiliteten og validiteten af data, og derved minimere risikoen 

for, at konklusionen foretages på baggrund af forfatternes subjektive holdning til problemstillingen. 

På trods af metodetriangulering er det et faktum, at der på tidspunktet for udarbejdelsen af afhandlingen 

fortsat ikke er udarbejdet og godkendt et endeligt lovforslag omkring implementeringen af 

lagerbeskatningen. Det har derfor ikke været muligt at udarbejde en faktisk konsekvensanalyse af, hvordan 

den regnskabs- og revisionsmæssige behandling er blevet påvirket af lagerbeskatningen. Dataindsamlingen 

er derfor væsentligt påvirket af, at det indhentede datagrundlag både for de primære og sekundære data i 

høj grad er påvirket af de udvalgte respondenters og kilders erfaring, synspunkt og holdning til 

problemstillingen. Som følge af den manglende mulighed for at foretage en konsekvensanalyse har der i 

overvejelserne omkring valg af dataindsamlingsteknikker og valg af data været fokus på, at de indsamlede 

data viser synspunkter fra flere interessenter i ejendomsbranchen. Dette i et forsøg på at minimere risikoen 

for bias i konklusionen og for at sikre, at denne ikke bliver ensidig og unuanceret. 

I forbindelse med valg af dataindsamlingsteknik er det vurderet, hvor tidskrævende den enkelte 

indsamlingsteknik vil være, sat op imod outputtet af de data der vil komme forfatterne i hænde. Særligt er 

der i de forskellige dataindsamlingsfaser anvendt forskellig dataindsamlingstekniker. 

Ved de indledende undersøgelser af emnet har der været mindre fokus på metodetriangulering, men større 

fokus på at opnå en bred forståelse af mulige udfald. Modsat har der ved større og mere betydningsfulde 

analyser været fokus på at indsamle et større datasæt, og der er anvendt flere dataindsamlingsteknikker 

samt data til de foretagne analyser. Herudover har det være essentielt, at indsamlingen af data 

understøtter den ønskede analyse, og at de foretagne analyser har kunnet bidrage til forfatternes endelige 

konklusion. 

I det følgende afsnit er det beskrevet nærmere, hvilke konkrete overvejelser der har ligget til grund for 

forfatternes specifikke valg i forbindelse med valg af primære og sekundære data og 

dataindsamlingsteknikker. 

2.2.1 Primære data 

Afhandlingens primære kilder består af dels kvantitative data i form af åbne interviews med revisorer i 

ejendomsbranchen samt semistrukturerede interviews med forskellige interessenter i ejendomsbranchen. 

Interviewguides er vedlagt i bilag 1 til 5. Herudover kvalitative data i form af et standardiseret 

spørgeskema, der er sendt ud til over 200 statsautoriserede revisorer, der alle er kendetegnet ved, at de er 

underskrivende revisor på regnskaber i ejendomsbranchen. Spørgsmål relateret hertil kan ses af bilag 9. 
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Alle tre indsamlingsteknikker er stimuli-data, hvor respondenten er blevet bedt om at foretage en handling 

eller reaktion. Det er et bevidst valg fra forfatternes side at anvende stimuli-data, da det ikke er fundet 

relevant for besvarelsen af problemformuleringen at indsamle primære ikke stimuli-data. Dette som følge 

af at problemfeltet omkring lagerbeskatningen ikke er observerbart i fysisk form, idet det relaterer sig til 

økonomiske sammenhænge og ikke menneskelig adfærd og i øvrigt vedrører en problemstilling, der først 

reelt vil være observerbar, efter at lovgivningen er trådt i kraft. 

Det havde været essentielt at udarbejde en decideret konsekvensanalyse af de regnskabs- og 

revisionsmæssige konsekvenser efter implementeringen for at se, hvilke reelle afledte konsekvenser 

implementeringen af lagerbeskatningen efterfølgende har haft. Dette f.eks. ved en analyse af udviklingen i 

ejendomsværdierne før, efter og for året for implementeringen, eller ved analyser af hvilke konkrete 

praktiske tiltag den daglige ledelse har implementeret. 

For at opnå et så virkeligt bud på hvilke reelle regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser, det vil få for 

ejendomskoncernerne, er statsautoriserede revisorer, der opererer i branchen, forespurgt igennem et 

struktureret spørgeskema. Det er forfatternes vurdering, at disse har den nødvendige faglige viden omkring 

den regnskabs- og revisionsmæssige behandling af ejendomme, koblet sammen med viden omkring 

beskatningsformer, til at komme med kvalificerede bud på, hvilke konsekvenser lagerbeskatningen vil 

medføre. 

De konkrete overvejelser samt fremgangsmåden ved indsamlingen af primære data er beskrevet yderligere 

i afsnit 2.3. 

2.2.2 Sekundære data 

Når der indsamles sekundære data, skelnes der mellem tre forskellige typer af sekundære data. De tre 

forskellige typer af data kan kort beskrives som følger:10 

• Procesdata der er data, der er opnået under en proces 

• Registerdata der er data, der kan indhentes fra offentlige statistiske databaser 

• Forskningsdata der er data, der kommer fra forskningsinstitutter såsom universiteter m.v. 

Alle tre typer af sekundære data giver den fordel, at data allerede er indsamlet i en database, og 

forfatterne derfor kan spare tid i indsamlingsprocessen. Da de sekundære data ikke nødvendigvis er 

indsamlet og udarbejdet med det formål at besvare netop afhandlingens problemformulering, stiller 

anvendelsen af sekundære data krav til forfatternes vurdering og fortolkningen af de anvendte data. Der 

kan derfor være risiko for, at de sekundære data anvendes forkert og er medvirkende til en forkert 

konklusion på afhandlingens problemformulering. 

                                                             
10 (Andersen I. , 2013) 
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Procesdata er i særdeleshed anvendt til at få en grundlæggende viden i den indledende og undersøgende 

fase i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Data har i høj grad været kvalitative data i form af 

artikler, dokumenter m.v., som har været mulige at skaffe fra internettet. Formålet har været at opnå et 

overblik over emnet. De anvendte procesdata har derfor i høj grad været medvirkende til at danne 

forfatternes forudindtagede konklusion. De indsamlede procesdata har dog ikke ved udformningen af den 

endelige konklusion stået alene, og den endelige konklusion er i væsentlig grad påvirket af de primære 

indsamlede data. 

Til brug for forskellige undersøgelser af ejendomsbranchen er der indhentet registerdata fra 

Erhvervsstyrelsens database over regnskabstal fra ejendomsregnskaber. De indsamlede registerdata er dels 

anvendt til at udvælge revisorer til besvarelse af vores spørgeskema og dels til at undersøge, dokumentere 

og understøtte forskellige udsagn omkring ejendomsbranchen. 

Forskningsdata er i særdeleshed anvendt til at opnå viden om den teori, der definerer, hvordan 

investeringsejendomme skal håndteres regnskabs- og revisionsmæssigt. Derudover også til at forstå 

forskellene mellem den nuværende realisationsbeskatning og den fremtidige lagerbeskatning. De anvendte 

forskningsdata har bestået i tidsskrifter, lærebøger og lovgivning. 

2.3 Indsamling af kvantitative og kvalitative primære data 

2.3.1 Kvantitative primære data 

De kvantitative primære data består dels af to åbne interviews i form af informantinterview med to 

revisorer med speciale i ejendomsbranchen, samt fem semistrukturerede interviews med fem forskellige 

interessenter i ejendomsbranchen. 

Åbne interviews 

Som en del af det indledende arbejde omkring udarbejdelsen og fastsættelse af afhandlingens emnefelt 

samt problemformulering er der afholdt to åbne informantinterviews. Fordelene ved et åbent 

informantinterview er, at der ikke er fastlagt nogen interviewguide, og outputtet som regel bliver mere 

bredt end dybt. Formålet med de to informantinterviews var at opnå information om ejendomsmarkedet, 

herunder dets mekanismer og tilsvarende problemstillinger. De udvalgte respondenter er to 

statsautoriserede revisorer fra Deloitte, der begge har specialiseret sig indenfor ejendomsbranchen, og 

som begge er underskrivende revisor på både små og store ejendomsselskaber. 

• Tim Kjær-Hansen, Statsautoriseret revisor med speciale i ejendomme i Deloitte 

• Allan Pedersen, Statsautoriseret revisor med speciale i ejendomme i Deloitte 

Det er vurderet, at det faktum at de begge er fra Deloitte, hvor forfatterne selv er og har været ansat, ikke 

har betydning for den viden, der er opnået under informantinterviewene, da outputtet udelukkende er 

anvendt i en indledende og brainstormende fase. Herudover er det overbevisningen, at samme viden ville 
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kunne være opnået hos en hvilken som helst anden statsautoriseret revisor med erfaring og 

branchekendskab til ejendomsbranchen. 

Semistrukturerede interviews 

Til brug for både den mere dybdegående research omkring området, men også til brug for analysen af 

konsekvenserne for ejendomsbranchen, er der afholdt fem semistrukturerede interviews med fem 

forskellige interessenter i ejendomsbranchen. Det semistrukturerede interview har den fordel, at 

interviewer ved brug af en udarbejdet interviewguide fastholdes inden for det reelle problemfelt, der 

ønskes undersøgt. Interviewguiden består af en række spørgsmål vedrørende problemfeltet. 

Ved udarbejdelsen af interviewguiden har der været fokus på spørgsmål, hvor besvarelsen vil bidrage til en 

konklusion på afhandlingens problemstilling. Herudover har der været fokus på at stille åbne spørgsmål for 

at sikre, at respondenten fortsat ville have en vis frihed. Dette med et formål om at opnå et datasæt med 

nuancer og en høj detaljegrad. Interviewguiden er sendt til respondenten forud for interviewet for at give 

respondenten mulighed for at undersøge eventuelle forhold og derved sikre, at de afgivne svar i højst mulig 

grad er baseret på faglig viden i stedet for subjektive antagelser. På trods de foretagne foranstaltninger for 

at undgå besvarelser baseret på subjektive antagelser, er der dog tale om en dataindsamlingsteknik, der i 

høj grad er baseret på respondentens holdning, viden og erfaring indenfor emnet. Herudover har det 

ligeledes også haft en betydning for subjektiviteten i datasættet, at respondenternes svar er baseret på, 

hvordan de har tolket den indgåede den politiske aftale, hvor der på interviewtidspunktet fortsat var 

mange uafklarede spørgsmål til Skatteministeriet omkring den indgået den politiske aftale. 

Der er udarbejdet en specifik interviewguide til hver af de interviewede respondenter, da de forskellige 

respondenter alle har forskellige viden, erfaringer, uddannelsesbaggrund og ikke mindst profession i 

ejendomsbranchen. Der er derfor problemstillinger, der i større omfang er søgt belyst hos nogle af 

respondenterne end andre. Som følge af COVID-19 restriktionerne har det kun været muligt at udføre 3 ud 

af 5 foretagne interviews fysisk. De sidste 2 interviews er foretaget ved brug af Microsoft Teams. Det er 

vurderingen, at outputtet af de 2 online interviews ikke ville have været væsentlig anderledes, hvis de 

ligeledes havde været afholdt fysisk. 

De udvalgte respondenter er listet nedenfor. 

• Lars Petersen, Skatteekspert i Deloitte 

• Stinus Andersen, Regnskabschef for Invest afdelingen i Newsec Property Asset Management A/S 

• Anders Gade Jeppesen, Økonomisk chefanalytiker i brancheforeningen EjendomDanmark 

• Mikkel Høegh, Afdelingsdirektør for boligøkonomi i Jyske Realkredit 

• Kenneth Nielsen, Fuldmægtig i Skatteministeriet 
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Udvælgelsen af respondenterne er foretaget med udgangspunkt i det ønskede formål med interviewet. 

Hver af de fem interviews har haft hvert sit specifikke overordnede formål. 

Med det formål at få et indgående kendskab til lagerbeskatning vs. realisationsbeskatning blev 

skatteekspert fra Deloitte Lars Petersen interviewet. Med Lars’ mangeårig erfaring indenfor rådgivning af 

skattemæssige problemstillinger for netop ejendomsbranchen var det vurderingen, at interviewet kunne 

belyse problemstillingerne ved overgangen til lagerbeskatningen, men herunder også give et indblik i, 

hvordan ejendomskoncerner i dag lader sig beskatte af ejendomsavancer. Derved opnå en forståelse af, 

hvilke forhold der vil ændre sig, og hvilke konsekvenser det vil have for ejendomsbranchen. 

Interviewet med Stinus Andersen fra Newsec Property Asset Management A/S er foretaget med formålet 

om at belyse ejendomsselskabernes synspunkter. Stinus har mere end 20 års erfaring med revision af 

ejendomskoncerner, og derudover administrere og rådgiver han i dag små og store ejendomskoncerner på 

daglig basis. Derfor var det vurderingen, at han kunne give et bredt kendskab til de konsekvenser, 

implementeringen af lagerbeskatningen vil få, og ligeledes hvilke forhold han som rådgiver ser omkring 

implementeringen af lagerbeskatningen. Man kunne have valgt at foretage et interview af en specifik 

ejendomskoncern. Det har været vurderingen, at det ville tilføre afhandlingen større værdi at få en bred 

vurdering i stedet for en snæver vurdering, som man ville have fået ved interview af en specifik 

ejendomskoncern. Alternativt ville det kræve markant flere ressourcer, hvis der skulle foretages interview 

af flere forskellige typer af ejendomskoncerner for at opnå samme brede indblik. Herudover var det 

vurderingen, at der ville være risiko for, at netop ejendomskoncernerne ikke ville have den nødvendige 

viden om beskatningsreglerne, og derved have svært ved at vurdere de reelle regnskabsmæssige 

konsekvenser, ligesom de forventeligt ikke ville have indblik i de revisionsmæssige konsekvenser. 

Interviewet med Anders Gade Jeppesen fra EjendomDanmark havde det formål at understøtte det brede 

billede af konsekvenserne ved implementeringen. Herudover at få understøttet og uddybet de anvendte 

sekundære data i afhandlingen, som netop er udarbejdet og udgivet af EjendomDanmark. 

Med det formål at undersøge hvilken reel risiko der vil være for, at ejendomsselskaberne vil få betydeligt 

sværere ved at få finansieret ejendommene samt en eventuel betaling af den løbende lagerbeskatning, er 

afdelingsdirektør for boligøkonomi i Jyske Realkredit Mikkel Høegh interviewet. 

Som en modpol til de øvrige interviews, der alle udtrykker branchens holdninger til implementeringen af 

lagerbeskatningen, er interviewet med Kenneth Nielsen, som til dagligt er fuldmægtig i Skatteministeriet, 

afholdt. Formålet med interviewet var at belyse de forhold, der har gjort sig gældende for, at regeringen 

har valgt at implementere lagerbeskatning, og ad den vej få indblik i regeringens synspunkter. Herunder 

antagelsen af, at Skatteministeriet kunne have en anden opfattelse og forventning til konsekvenserne ved 

implementeringen af lagerbeskatningen end ejendomsbranchen. 
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2.3.2 Kvalitative primære data 

For at undersøge hvilke regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser implementeringen af 

lagerbeskatningen vil få, er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt statsautoriserede revisorer i 

ejendomsbranchen. Formålet med at foretage en spørgeskemaundersøgelse var at opnå et datasæt, der 

statistisk kunne analyseres på. 

Respondenter: 

Med samme begrundelse som valget af at foretage interview med Stinus Andersen i stedet for enkelte 

ejendomskoncerner er det valgt at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt statsautoriserede 

revisorer. Det har været vigtigt, at respondenterne besidder den nødvendige faglige viden og kompetence 

til at kunne bidrage med kvalificerede svar. Spørgeskemaet er derfor udelukkende udsendt til 

statsautoriserede revisorer, som beskæftiger sig med kunder indenfor ejendomsbranchen. Det har derfor 

også været forventningen, at respondenterne forud for spørgeskemaundersøgelsen har et stort kendskab 

til branchen og ligeledes allerede har sat sig ind i den nye beskatning, eller som minimum har stiftet 

bekendtskab med den. 

Populationen af revisorer er fastsat på baggrund af udtræk fra Erhvervsstyrelsens register. For at nå 

revisorer, der til dagligt arbejder med ejendomsselskaber, er der i dataudtrækket foretaget en sortering på 

de to mest almindelige branchekoder for ejendomsselskaber i Danmark ”681000 – Køb og salg af egen fast 

ejendom” og ”682040 – Udlejning af erhvervsejendomme”. For at finde de underskrivende revisorer hos 

selskaberne er der kigget på de selskaber, som har en ejendomsværdi på +100 mio. kr., da det som 

udgangspunkt er denne beløbsgrænse, som definerer, hvornår lagerbeskatningen indtræder. 

Hertil er der valgt et antal af revisorer i relation til mængden af virksomheder i segmentet. Den samlede 

population udgør 205 statsautoriserede revisorer fra de forskellige virksomheder. Hovedparten af 

populationen er revisorer fra revisionsvirksomhederne Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO og Beierholm, men 

der er også en gruppe af mindre revisionshuse, som i undersøgelsen er blevet kategoriseret sammen. 

Der er derfor udarbejdet og udsendt et spørgeskema, som undersøger, hvordan revisorer forholder sig til 

udsagn og teori om den kommende lagerbeskatning og dennes påvirkning af regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold. 

2.4 Kilder og kildekritik 

I en dataindsamlingsproces er det vigtigt at forholde sig til den indsamlede data, herunder vurdere 

reliabiliteten og validiteten af den indsamlede og anvendte data. Det har været et kendt fænomen 

konklusionen i afhandlingen i væsentlig grad kunne blive påvirket af forskerbias. Der er derfor løbende 

foretaget foranstaltninger i et forsøg på at minimere risikoen så meget som muligt. Foranstaltningerne har 

som tidligere beskrevet bestået i anvendelse af flere forskellige typer af data og dataindsamlingsteknikker. 



 
21 

 

Det er et faktum, at de mest anvendte datakilder kommer fra kilder, der har haft en generel kritisk tilgang 

til indførelsen af lagerbeskatningen. Det er søgt igennem interview med skatteministeriet at få pendanten 

til kritikerne. I forbindelse med dataindsamlingen er det konstateret, at er få fortaler for implementeringen 

af lagerbeskatningen, hvorfor det har været svært at belyse de positive aspekter af lagerbeskatningen. 

I forbindelse med udarbejdelsen af både spørgsmålene i både interview guides til de semistrukturerede 

interviews, og spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen er der en risiko for, at forfatterens 

forudindtagethed er kommet til udtryk. Det udarbejdede spørgeskema er derfor også sendt til test hos to 

uafhængige parter, for at sikre at de stillede spørgsmål var forståelige og relevante i forhold til 

problemstillingen. På den måde er reliabiliteten af dataoutputtet forhøjet. Spørgeskemaundersøgelsen er 

udarbejdet i den 1/3 af processen. Der kan derfor være spørgsmål eller problemstillinger, som kunne have 

været relevante at have stillet revisorerne, men som på tidspunktet for udarbejdelsen af 

spørgeskemaundersøgelsen ikke var kendt. I forhold til de udarbejdede interviewguides er det forsøgt, at 

stille åbne spørgsmål, og i bedst mulig omfang spørgsmål der ikke henleder respondenten til et bestemt 

svar. 

Det er forfatterens vurdering, at der er taget de nødvendige foranstaltninger i indsamlingen af data, til at 

afdække risikoen for, at forfatterens forudindtagethed har været afgørende for den endelige konklusion på 

problemformuleringen. Herudover at den anvendte data har den nødvendige validitet og reliabilitet til at 

kunne anvende dataene. 

2.5 Målgruppe 

Målgruppen for afhandlingen er påvirket af, at afhandlingen er udarbejdet som et led i forfatternes 

afsluttende del af cand.merc.aud.-studiet. Afhandlingens primære målgruppe består derfor af to grupper. 

Dels forfatterne selv, dels vejleder og censor i forbindelse med vurdering af kandidatafhandlingen. 

Herudover interessenter i ejendomsbranchen, som gerne vil have et større kendskab til de konsekvenser, 

som indførelse af lagerbeskatning vil have. 

Lagerbeskatningen skal først implementeres fra og med 2023. Særligt ledelsen i ejendomskoncernerne, 

som vil være omfattet, vil i de kommende år undersøge nærmere omkring lagerbeskatningens 

konsekvenser. Ledelsen i ejendomskoncerner har som udgangspunkt ikke en teoretisk baggrund og har 

derfor ikke nødvendigvis den krævede viden om beskatningsreglerne til at forstå, hvilke konkrete 

regnskabsmæssige konsekvenser lagerbeskatningen vil have. Afhandlingen har derfor også til formål at 

klarlægge de regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger til brug for ledelsen i 

ejendomskoncernerne, således de forstå de udfordringer de står overfor. 
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3. Implementering af lagerbeskatning 

 

3.1 Indledning 

3.2.Baggrunden for lagerbeskatning 

3.3 Beskatningsprincipperne 

3.4 Hvem er omfattet af den politiske aftale?  

3.5 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med afsnittet er at der opnås en forståelse for hvorfor regeringen har valgt at indføre en 

lagerbeskatning på ejendomsavancer, til brug for en senere vurdering af om konsekvenserne ved 

indførelsen overstiger regeringens tilsigtede formål. I tilknytning hertil er der i afsnittet foretaget en 

overordnet gennemgang af beskatningsprincipperne lager- og realisationsbeskatning. Herudover en 

gennemgang af den politiske aftale med fokus på at præciserer hvem der er omfattet, samt hvilke 

specifikke elementer af den politiske aftale der vil få betydning for ejendomsbranchen.  
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3.1 Indledning 

Regeringen kom i august 2020 med et udspil om at indføre en ret til tidligere pension, også omtalt som 

”Arne-pension”.11 Udspillet er mundet ud i en politisk aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Socialistisk 

Folkeparti samt Dansk Folkeparti i oktober 2020.12 Den politiske aftale indebærer, at finansieringen af 

”Arne-pensionen” fra 2023 blandt andet skal finansieres ved at pålægge ejendomsselskaberne en 

lagerbeskatning af deres ejendomsavancer.13 

Med afsæt i den politiske aftale og interview med fuldmægtig i Skattestyrelsen Kenneth Nielsen er der 

foretaget en gennemgang af den bagvedliggende årsag til indførelsen af lagerbeskatningen. Herudover er 

der med afsæt i den danske skattelovgivning foretaget en overordnet gennemgang af 

beskatningsprincipperne lagerbeskatning og realisationsbeskatning, hvorefter hovedpunkterne i den 

politiske aftale er belyst. 

3.2 Baggrunden for lagerbeskatning 

I dag er der to muligheder for salg af fast ejendom. Den ene mulighed er at sælge selve ejendommen til 

ekstern part igennem tinglysning. Den anden mulighed består i, at ejendomskoncernen sælger hele 

selskabet, hvor ejendommen er placeret. 

Hvis det vælges at sælge den faste ejendom via tinglysning og derved ud af selskabet, vil opgørelsen af 

beskatningen på ejendomsavancen være omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven eller 

statsskatteloven alt afhængig af, om der er tale om en næringsejendom eller ej. Uagtet hvilken 

skattemæssig metode ejendomsselskabet skal anvende til at opgøre ejendomsavancen, vil skatten skulle 

realiseres/betales til skattemyndighederne i det indkomstår, hvor ejendommen sælges ud af selskabet. 

Hvis ejendomskoncernen i stedet vælger at sælge ejendommen ved at sælge hele selskabet fra i koncernen, 

vil der være tale om et salg af datter- eller koncernselskabsaktier. Et salg af datter- eller 

koncernselskabsaktier er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Reglerne heri bestemmer, at gevinst og 

tab på datter- og koncernselskabsaktier ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst.14 Ved denne type af salg sker der det i praksis, at man regnskabsmæssigt opskriver ejendommen 

til den aftalte handelspris, og der hensættes 22 % i skat af ejendomsavancen i selskabet som en udskudt 

skatteforpligtelse. Den udskudte skatteforpligtelse vil først falde til betaling på det tidspunkt, hvor 

selskabet sælger ejendommen ud af selskabet og derved vil blive omfattet af reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven og statsskattelovens bestemmelser. Denne selskabskonstruktion gør det 

derfor muligt at udskyde betalingen af skatten til staten. Med samme metode kan en ny ejer sælge 

                                                             
11 (Finansministeriet, Udspil: Ret til tidligere pension, 2020) 
12 (Nielsen M. K., 2020) 
13 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
14 (SKAT, C.B.2.3.4 Gevinst og tav ved afståelse af datterselskabs- og koncernselskabsaktier (Version 3.5 - 31.07.2020), 
2020) 
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selskabet videre og igen undgå at lade skatten komme til betaling. Derved kan betalingen af skatten 

potentielt udskydes til evig tid. 

Ifølge aftalepartierne og ikke mindst Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen, er der 

tale om et skattehul, hvor ejendomskoncernerne ved brug af deres koncernstruktur kan udskyde 

betalingen af skatten langt ud i fremtiden. Herudover er det regeringen af den overbevisning, at reglerne er 

blevet udnyttet af særligt udenlandske kapitalfonde, der investerer i udlejningsejendomme.15 

Definitionsmæssigt er et skattehul, ifølge skatteekspert i Deloitte, Lars Petersen, en mulighed for at opnå 

en utilsigtet lempelig eller skattefri behandling af en aktivitet.16 Han er dog ikke af den overbevisning, at der 

er tale om et skattehul, da reglerne altid har givet virksomhederne den mulighed, og at man ved alle andre 

salg af datterselskabsaktier med anden aktivitet har samme mulighed. 

Helt så sort/hvidt er det dog ikke ifølge EjendomDanmarks Økonomiske chefanalytiker Anders Gade 

Jeppesen, som finder den nuværende skattelovgivning forældet omkring beskatning af ejendomme, da den 

er bygget på en forældet norm om, at ejendommene bliver handlet på baggrund af tinglysning. 

EjendomDanmark er derfor enig med regeringen på det punkt, at skattelovgivningen på området kunne 

trænge til en opdatering, så den i højere grad er passende i forhold til nutidens normer i branchen. 

Regeringens bevæggrund for implementeringen af lagerbeskatningen er altså et ønske om at lade 

ejendomsavancerne beskatte, da man er af den overbevisning, at skattelovgivningen i dag giver 

ejendomsselskaberne en skattefri fordel. 

3.3 Beskatningsprincipperne 

For at kunne analysere hvilke regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser, implementeringen af 

lagerbeskatningen vil få for ejendomsbranchen, er det nødvendigt at have en overordnet forståelse af de 

grundlæggende principper for henholdsvis realisationsbeskatning og lagerbeskatning. De to skattemæssige 

principper er derfor belyst overordnet i de følgende to underafsnit. 

3.3.1 Realisationsbeskatning 

Skattelovgivningen er i dag generelt baseret på realisationsprincippet, hvor beskatningen først sker på det 

tidspunkt, hvor indtægten realiseres. Uafhængigt af om der er tale om beskatningsreglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven eller statsskatteloven.17 

Ved en realisationsbeskatning af ejendomsavancerne vil opgørelsen af skatten derfor være en eksakt 

opgørelse, da den vil bero sig på den faktiske ejendomsavance ved salg af ejendommen. 

Realisationsbeskatningen har den altoverskyggende fordel, at skatten først skal betales på det tidspunkt, 

                                                             
15 (Nytoft, 2020) 
16 (Petersen, 2020) 
17 (Petersen, 2020) 
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hvor den er realiseret. Selskaberne vil derfor, som udgangspunkt, have den krævede likviditet på det 

tidspunkt, skatten forfalder til betaling. 

Realisationsbeskatningen giver i dag en ret til at foretage skattemæssige afskrivninger på specifikke 

ejendomme. I et svar i skatteudvalget svarer Skatteministeriet, at indførelsen af lagerbeskatningen vil 

medføre, at retten til skattemæssige afskrivninger vil bortfalde. Dette med den begrundelse, at opgørelsen 

af handelsværdien vil tage højde for den eventuelle slitage, som ejendommen rent faktisk er udsat for. 

Skatteministeriet svarer i tillæg hertil, at skattemæssige afskrivninger vil reducere ejendommes værdi og 

dermed resultere i et dobbeltfradrag der vil reducere skattebetalingen. 

Det er tolket ud fra Skatteministeriets svar, at de i dag anser de skattemæssige afskrivninger som en ret, 

der er indført som følge af, at ejendommen over tid gennemgår en værdiforringelse med hensyn til 

slitage.18 Modsat er det PwC’s opfattelse, at der er tale om en unuanceret tilgang, og at afskrivningslovens 

regler netop ikke tilsiger afskrivning baseret på en faktisk værdiforringelse, men i forhold til en skematisk 

værdiforringelse. Derudover er det PwC’s opfattelse, at det dobbeltfradrag, som Skatteministeriet 

anvender som begrundelse, kun vil ske i det tilfælde, hvor et fald i værdien vil være under 

anskaffelsessummen, og at dette bedre ville kunne forhindres med en regel, der netop kun omfatter den 

givne situation.19 

3.3.2 Lagerbeskatning 

Modsat realisationsbeskatningen skal der ved lagerbeskatning løbende betales skat af de værdistigninger, 

et aktiv generer. I tilfældet med lagerbeskatning på ejendomsavancer betyder det konkret, at 

ejendommenes værdistigning skal opgøres årligt. Værdistigningerne bliver dermed beskatningsgrundlaget, 

som der skal betales 22 % skat af. 

Lagerbeskatningen er kendt fra beskatningen på børsnoterede aktier, hvor urealiserede gevinster og tab 

indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst og derved bliver beskattet uden hensyntagen til, om 

aktien er solgt eller ej på balancetidspunktet. Børsnoterede aktier kategoriseres i årsregnskabsloven som 

let omsættelige aktiver, da disse relativt nemt kan sælges på børsen ved et likviditetsbehov. 

Ejendomme er i henhold til årsregnskabsloven et materielt anlægsaktiv og derved ikke et omsætningsaktiv, 

der nemt kan omsættes til likvide midler. Det er derfor ikke nødvendigvis muligt at realisere gevinsten på 

ejendommene til brug for betaling af lagerbeskatningen.20 

Typen af ejendomme, som er omfattet af den politiske aftale, er der nødvendig vis ikke et konstant marked 

for ifølge skatteekspert Lars Petersen, og en hurtig realisation vil i mange tilfælde betyde et salg til 

                                                             
18 (Skatteministeriet, SAU 68, 2020) 
19 (PwC, 2020) 
20 (Petersen, 2020) 
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underpris, hvilket er det, man ofte ser med konkursbo, hvor ejendommene skal realiseres hurtigst muligt. 

Det vil derfor ikke i samme grad være muligt at realisere ejendommen til betaling af lagerskatten. 

3.4 Hvem er omfattet af den politiske aftale? 

Regeringen har budgetteret med, at lagerbeskatningen af ejendomsavancer skal være med til at finansierer 

850 mio. kr. af de årlige omkostninger ved at indføre ”Arne-pensionen”. Skatteministeren har i et svar til 

skatteudvalget fremlagt deres beregning af de 850 mio. kr. Beregningen er foretaget med afsæt i, at de 

ejendomme, der skal være omfattet af lagerbeskatningen, samlet skal udgøre en ejendomsværdi på 350 

mia. kr. Herudover forventer skatteministeriet, at de årlige værdistigninger vil svare til 2,2 %, samt at 

skattebeløbet vil blive reduceret med 1/3 som følge af muligheden for at fradrage skattepligtig indkomst i 

fremførbare underskud.21 Dermed ender skatteministeriets beregning som følger: 

350 ���. 	
.∗ 2,2 % ∗ 22 %
2

3
≈ 1.150 ���. 	
. 

Regeringen skønner, at der vil være et tilbageløb samt nogle ændringer i adfærden på markedet, der gør, at 

de forventer, at det reelle provenu vil være 200 mio. kr. mindre end deres beregning og derved ende på en 

årlig indtægt på 850 mio. kr. 

Regeringens udgangspunkt har altså været, at man skulle finansiere et provenu, hvorefter man har opgjort, 

hvor stor en ejendomsværdi, de omfattede ejendomme skal udgøre, hvorefter de har lavet afgrænsninger. 

Regeringens fremgangsmåde kan derfor illustreres som følger: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af den politiske aftale fremgår det, at de endelige afgrænsninger vil blive fastlagt i forbindelse med det 

lovforberedende arbejde, som Skatteministeriet først forventer at sende i høring i 2022.22 Der er derfor en 

vis usikkerhed omkring de præcise afgrænsninger. 

Særligt oppositionen, men også en lang række af de store revisionshuse, har stillet en række spørgsmål til 

skatteministeren i skatteudvalget, som har præciseret en del af indholdet i den politiske aftale. 

Skatteministeren har dog i flere tilfælde henvist til, at præciseringen ikke er udarbejdet, og at denne vil 

                                                             
21 (Skatteministeriet, SAU 655, 2020) 
22 (Skatteministeriet, SAU 74, 2020) 

Arne-pension
Finansiering igennem 

lagerbeskantning
Beregning af provenue 

(likviditetsbehov)

Afgrænsning af 
ejendomme for at ramme 

det fastsatte provenu
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blive udarbejdet i forbindelse med det lovforberedende arbejde. Der er derfor på trods heraf fortsat en vis 

usikkerhed omkring, hvordan det endelige lovforslag vil se ud. 

På baggrund af den politiske aftale samt afholdte interviews er det i de kommende afsnit søgt at foretage 

en mere detaljeret og begrundet vurdering af, hvem der vil være omfattet af den politiske aftale og dermed 

hvem der i fremtiden vil blive lagerbeskattet af ejendomsavancer. I den forbindelse vil følgende forhold i 

den politiske aftale blive gennemgået: 

• Virksomhedstype 

• Ejendomstype 

• Bundgrænse på 100 mio. kr. 

• Indgangsværdier 

• Fradrag for tab 

• Værdiansættelse 

• Fast driftssted i Danmark 

3.4.1 Virksomhedstype 

Helt overordnet vil alle selskaber, som er omfattet af den almindelige selskabsbeskatning på 22 %, være 

omfattet af den politiske aftale. Det er tolket, at der her vil være tale om aktie- og anpartsselskaber.23 I et 

svar i skatteudvalget er det præciseret, at det også gør sig gældende for selskabsbeskattede statslige 

selskaber.24 Ligeledes fremgår det af skatteudvalget, at fonde som udgangspunkt også vil være omfattet, 

da disse beskattes efter samme regler om selskabsbeskatning.25 

Modsat fremgår det af den politiske aftale, at lagerbeskatningen ikke skal gælde for personligt drevne 

virksomheder. Det tolkes heraf, at staten ikke har til hensigt at indføre lagerbeskatningen på ejendomme 

ejet i personligt regi, herunder ejendomme placeret i virksomhedsordninger og interessentskaber. 

Derudover har skatteministeren bekræftet i et svar i skatteudvalget, at pensionskasser, 

andelsboligforeninger og almennyttige boligselskaber ligeledes vil være undtaget af lagerbeskatningen.26 

Af den politiske aftale eller af skatteudvalget er det hverken be- eller afkræftet, hvorvidt 

skattetransparente selskaber som kommandit- (K/S)27 eller partnerselskaber (P/S)28 vil være omfattet af 

lagerbeskatningen. Disse selskabsformer er ikke selvstændige skattesubjekter og er derfor ikke underlagt 

den almindelige selskabsbeskatningen på 22 % i henhold til selskabsskattelovens bestemmelser. I en 

                                                             
23 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
24 (Skatteministeriet, SAU 26, 2020) 
25 (Skatteministeriet, SAU 156, 2020) 
26 (Skatteministeriet, SAU 681, 2020) 
27 (SKAT, C.C.3.3.1 Kommandiselskabet (Version: 3.5 - 31.07.2020), 2020) 
28 (SKAT, C.C.3.3.3 Partnerselskaber (P/S) (version: 3.5 - 31.07.2020), 2020) 
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gennemgang af den politiske aftale foretaget af PwC fremgår det, at beskatningen vil ligge hos deltagerne i 

de skattetransparente selskabsformer. Lagerbeskatningen af den enkelte ejendom vil derfor være bestemt 

af, om deltagerne er et selvstændigt skattesubjekt eller fysiske personer.29 Deltagerne, som er selvstændige 

skattesubjekter, vil være omfattet af den politiske aftale, da disse vil være aktie- og anpartsselskaber, der er 

underlagt den almindelige selskabsbeskatning på 22 %. Modsat vil deltagere, der er fysiske personer, ikke 

blive beskattet, da personlige virksomheder er undtaget lagerbeskatningen. Der vil derfor kunne være 

forskel på, hvorvidt der vil blive udløst en lagerbeskatning på ejendommen i f.eks. et partnerselskab alt 

afhængig af ejerkonstruktionen. 

3.4.2 Ejendomstype 

Af den politiske aftale defineres det, at ejendomme, som selskabet i overvejende grad anvender i egen 

drift, undtages for lagerbeskatningen. Det gælder fx ejendomme, der af selskabet selv eller et 

koncernselskab anvendes til administration, lager, produktion eller landbrug.30 Hertil bekræfter 

skatteudvalget, at jordarealer som udlejes, ligeledes vil være udeladt af den politiske aftale.31 Ydermere 

svarer Skatteministeriet i et svar i skatteudvalget, at det ikke er hensigten, at hotelejendomme skal være 

underlagt lagerbeskatning som følge af, at man anser hotelejendommen som en del af ejerens løbende 

hoteldrift og ikke som ejendomsinvestering.32 Det bliver dog hverken be- eller afkræftet, men det må 

antages, at Skatteministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige lovforslag som udgangspunkt 

har til hensigt at udelade hotelejendomme. 

Skatteudvalget uddyber i et svar, at der i forbindelse med beregningen af skatteprovenuet er taget 

udgangspunkt i, at alle boligejendomme og erhvervsejendomme, der er placeret i et selskabsbeskattet 

selskab og anvendes til udlejning, vil være omfattet af lagerbeskatningen.33 Hertil bekræfter 

Skatteministeriet, at erhvervsejendomme, der ejes af et OPP-selskab34 og leasingselskabers 

leasingejendomme35 umiddelbart vil være underlagt lagerbeskatningen af ejendomsselskabet. 

Når afgrænsningerne er foretaget, er der dog fortsat en række uklarheder om, hvordan eksplicitte forhold 

skal tolkes og for den sags skyld håndteres. Dels står det ikke i den politiske aftale klart, hvorledes 

Skatteministeriet tolker koncernbegrebet, og herudover hvordan det skal håndteres, hvis en ejendom går 

fra i overvejende grad at være anvendt i selskabet eller koncernens egen drift til at være en 

udlejningsejendom. 

                                                             
29 (PwC, 2020) 
30 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
31 (Skatteministeriet, SAU 29, 2020) 
32 (Skatteministeriet, SAU 25, 2020) 
33 (Skatteministeriet, SAU 655, 2020) 
34 (Skatteministeriet, SAU 53, 2020) 
35 (Skatteministeriet, SAU 28, 2020) 
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I et svar i skatteudvalget skriver Skatteministeriet, at der ved overgangen skal fastsættes en indgangsværdi i 

forhold til opgørelsen af den fremtidig lagerbeskatning. Der er ikke lavet en klar afgrænsning eller tolkning 

af, hvornår en ejendom i overvejende grad er det ene eller det andet. Forventeligt over ca. 50 %, men 

derfor kan der også være selskaber og koncerner, der havner i en gråzone. Selve koncernbegrebet uddybes 

nærmere i næste afsnit omkring bundgrænsen. 

3.4.3 Bundgrænse på 100 mio. kr. 

For at minimere den administrative byrde har aftalepartierne i den politiske aftale medtaget, at 

ejendomskoncerner, der har en ejendomsportefølje på under 100 mio. kr., ikke vil være omfattet af 

lagerbeskatningen. Dette med formålet om ikke at bebyrde de mindre ejendomsporteføljer.36 

Som nævnt tidligere er det dog uspecifikt, hvordan koncernbetragtningen skal foretages. Konsulenthuset 

PwC har dog tolket koncernbetragtningen på den måde, at det vil være naturligt og i overensstemmelse 

med anden lovgivning, at ”koncernen” vil blive defineret som på sambeskatningsniveau.37 

En praktisk udfordring ved grænsen på 100 mio. kr. i ejendomsværdi er, at koncerner med en 

ejendomsværdi på over 100 mio. kr. ikke nødvendigvis er underlagt reglerne for udarbejdelse af 

koncernregnskab i henhold til ÅRL § 110. Der vil derfor ikke nødvendigvis ligge en opgørelse af koncernens 

samlede ejendomsværdier, og opgørelsen af, om koncernen er omfattet eller ej, vil derfor være op til en 

selvstændig beregning. Af et svar i skatteudvalget bekræfter skatteministeren, at det er tanken, at det er 

selskaberne selv som et led i regnskabsaflæggelsen, der skal afholde omkostningen til opgørelsen af 

dagsværdien, der skal bruges til beregningen af lagerbeskatningen.38 Skatteudvalget lægger dermed op til, 

at omkostningerne til lagerbeskatningen vil påhvile selskaberne. Det er derfor forventeligt, at en opgørelse 

af, om koncernen vil være over eller under grænsen på de 100 mio. kr., ligeledes vil skulle foretages af 

koncernen som et led i deres regnskabsaflæggelse. 

En koncern består jf. SEL § 31, stk. 1, 1 pkt. af mere end to selskaber, da der skal være et moderselskab, der 

faktisk har udøvende bestemmelse over et andet selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. En 

koncern kan derfor være alt fra 2 til potentielt uendelig mange virksomheder. Dertil at tilføje, at der i 

koncerner kan være delt ejerskab eller skæve ejerskabsprocenter, der vil gøre en opgørelse mere kompleks. 

En opgørelse af, om en koncern vil være over grænsen, kan derfor være relativt kompleks for selskaber, der 

ikke er underlagt kravene om koncernregnskab. 

3.4.4 Indgangsværdier 

Lagerbeskatningen vil træde i kraft fra og med 01.01.2023 og dermed formentlig fra og med indkomståret 

2023. Derved vil den reelle likviditetspåvirkning forventeligt først ramme selskaberne i november 2024, 

                                                             
36 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
37 (PwC, 2020) 
38 (Skatteministeriet, SAU 683, 2020) 
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hvor årsopgørelsen frigives, og skatten for indkomståret 2023 skal betales. Det forventes dog, at der vil 

være øgede administrationsomkostninger i forbindelse med opgørelsen af indgangsværdier m.v., som 

forventeligt vil komme i løbet af 2023 eller i forbindelse med årsafslutningen. 

Skatteministeriet har i skatteudvalget svaret, at det er hensigten, at allerede konstaterede 

ejendomsavancer før 01.01.2023 ikke skal omfattes af lagerbeskatningen, men først skal beskattes, når 

ejendommen realiseres.39 For at kunne opgøre den fremtidige ejendomsavance skal der derfor primo 2023 

foretages en opgørelse af ejendomsværdien. Skatteministeriet skriver i et svar i skatteudvalget, at denne 

indgangsværdi skal opgøres på samme måde som den løbende årlige værdiansættelse af ejendommen.40 

Fastsættelsen af indgangsværdien kan derfor være altafgørende for, hvor hårdt virksomhederne kan blive 

ramt af beskatning af ejendomsavancer efter 2023. En høj indgangsværdi vil påvirke den realiserbare skat 

på ejendomsavancen positivt i den forstand, at der vil være en lavere ejendomsavance, der vil være 

underlagt lagerbeskatning. En for lav indgangsværdi vil modsat påvirke den realiserbare skat på 

ejendomsavancen negativt i den forstand, at ejendomsselskaberne vil blive realisationsbeskattet af en 

større del af ejendomsavancen på ejendommen. I afsnit 3.4.6 gennemgås de forhold i den politiske aftale 

og svar i skatteudvalget, som beskriver og definerer, hvordan værdiansættelse af indgangsværdierne samt 

efterfølgende ejendomsavanceopgørelser skal håndteres. 

I forlængelse heraf er der i et svar i skatteudvalget beskrevet, at det i forbindelse med det lovforberedende 

arbejde vil blive vurderet, hvordan tab, der er konstateret forud for lagerbeskatningens indførelse, skal 

behandles.41 Konsulenthuset PwC understreger i den forbindelse, at der i forbindelse med opgørelsen af 

indgangsværdien kan forekomme en situation, hvor anskaffelsessummen er højere end indgangsværdien. 

PwC har en forventning om, at der kan forekomme regler om en ”nettotabssaldo” ved overgangen, så et 

sådan tab kan fradrages i senere ejendomsavancer.42 

En sådan overgangsregel er tidligere anvendt i den danske skattelovgivning. Blandt andet i forbindelse med 

at beskatningen på børsnoterede aktier overgik fra realisations- til lagerbeskatning. Her blev der indført en 

”nettokurstabssaldo”, som bestod af en opgørelse af de tab, der måtte være på købte aktier på det 

tidspunkt, hvor lovgivningen blev ændret, og hvilket tab efterfølgende har kunnet fradrages i 

nettogevinster.43 

                                                             
39 (Skatteministeriet, SAU 748, 2020) 
40 (Skatteministeriet, SAU 744, 2020) 
41 (Skatteministeriet, SAU 66, 2020) 
42 (PwC, 2020) 
43 (SKAT, Modregning af aktietab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser, 2010) 
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Skatteministeriet bekræfter altså, at der vil være nogle overgangsregler, men de angiver ikke, hvordan disse 

specifikt vil se ud, men at disse vil blive behandlet i forbindelse med det lovforberedende arbejde. Der vil 

derfor forventeligt være uvished omkring det endelige lovforslag frem til 2022. 

3.4.5 Fradrag for tab 

I forrige afsnit blev det beskrevet, hvordan det forventes, at der vil komme en overgangsregel, der vil sikre, 

at eventuelle urealiserede tab ved indgangen til lagerbeskatningen vil være fradragsberettigede i fremtidige 

urealiserede ejendomsavancer. 

Ligeledes har Skatteministeriet bekræftet i et svar i skatteudvalget, at det vil være naturligt, at der vil være 

fradrag for fremtidig tab.44 Der er dog ikke tale om en endelige bekræftelse, og det er ligeledes også uvist, i 

hvilket omfang der vil være fradragsret. Er der tale om fuld fradragsret i den skattepligtige indkomst, eller 

vil der være tale om et kildeartsbegrænset fradrag, hvor tabet kun kan modregnes i fremtidige 

ejendomsavancer eller om tabet kan fradrages i øvrig skattepligtig indkomst? 

Det fremgår i et andet svar i skatteudvalget, at det ikke vil være muligt at kunne søge en betalt skat på en 

ejendomsavance retur, der senere viser sig at være et tab (carryback princip).45 Til gengæld bekræfter de, 

at tabet vil kunne fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtig indkomst.46 Herunder tilføjer de i svaret, 

at det princip i øvrigt er gældende generelt for aktiver, der beskattes efter lagerprincippet, og at tanken er, 

at dette også vil være gældende for lagerbeskattede ejendomme. Derved vil der umiddelbart være 

mulighed for at fradrage tab på ejendomme i gevinster på øvrig drift i sambeskatningen. 

I praksis kan der opstå den problemstilling, at der er ejendomsselskaber, som sælger deres ejendom med 

tab, og de efterfølgende ikke har nogen drift, da deres eneste drift har været drift af ejendommen, og 

derved ikke har nogen skattepligtig indkomst at fradrage tabet i. Hertil kunne det praktiske eksempel også 

være, at ejendomsselskabet allerede har betalt skat af forventede ejendomsavancer, som efterfølgende 

viser sig ikke at kunne realiseres. Derved vil ejendomsselskabet stå tilbage med en betalt skat, der er 

konverteret til et fremført bart underskud, som aldrig vil kunne fradrages, da der ingen drift er tilbage i 

selskabet, medmindre der oprettes ny drift i ejendomsselskabet. 

3.4.6 Værdiansættelse 

På spørgsmålet om hvordan værdiansættelsen af ejendommene fremadrettet skal foretages i forbindelse 

med lagerbeskatningen, har Skatteministeriet i et svar i skatteudvalget svaret, at det forventes, at modellen 

for værdiansættelsen skal ligne den model, der anvendes for pensionsselskaber.47 Pensionsselskaber er 

                                                             
44 (Skatteministeriet, SAU 685, 2020) 
45 (SKAT, C.E.14.11 Definition af carry back, 2021) 
46 (Skatteministeriet, SAU 25, 2020) 
47 (Skatteministeriet, SAU 658, 2020) 
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underlagt pensionsafkastskatten (PAL-skat), som netop er en beskatning af løbende afkast, herunder 

værdistigninger på ejendomme.48 

Som tidligere nævnt lægges der op til, at det er ejendomsselskaberne selv, der som led i deres 

regnskabsaflæggelse skal foretage opgørelsen af dagsværdien af ejendommene til brug for beregningen af 

lagerbeskatningen. PwC har blandt andet tolket, at det er Skatteministeriets umiddelbare tanke, at 

selskabernes regnskabsmæssige værdiansættelse af ejendommene i årsregnskabet skal danne grundlag for 

lagerbeskatningen.49 

Denne tankegang giver som nævnt udfordringer. Både som følge af, at årsregnskabsloven giver valgfrihed 

af indregningsmetode mellem kostprismetoden og dagsværdimetoden. Kostprismetoden er et udtryk for 

den handelsværdi, der er på det tidspunkt, hvor ejendommen købes, og ikke for den handelsværdi der er 

på balancetidspunktet i årsregnskabet. Ejendomsselskaber, som anvender kostprismetoden, vil derfor være 

nødsaget til enten at ændre regnskabsprincip eller alternativt have en opgørelse der ikke figurere i 

regnskabsmæssige henseender. 

Herudover er der også den problemstilling, at der i revisionsøjemed anvendes et væsentlighedsniveau, der 

gør, at det accepteres, at den regnskabsmæssige værdi i det reviderede regnskab kan være forkert med et 

interval svarende til væsentlighedsniveauet. Skattemæssigt har man ikke på samme måde accepteret 

udsving, hvorfor der er et mismatch mellem de skattemæssige principper og den værdi, Skatteministeriet 

lægger op til, at der anvendes til beregningen af lagerbeskatningen. 

Af et svar i skatteudvalget bekræftes det, at skattemyndighederne som led i deres løbende kontrol vil 

efterprøve de opgjorte og anvendte handelsværdier af ejendommene på samme måde, som man i dag 

efterprøver andre aktiver, som lagerbeskattes, eller hvor handelsværdien i øvrigt danner grundlag for 

beskatning.50 

3.4.7 Fast driftssted i Danmark 

Det bekræftes af Skatteministeriet i et svar i skatteudvalget, at udenlandske selskaber hvis selskabsform 

kan sammenlignes med danske aktie- og anpartsselskaber, dvs. selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser. Der er altså både danske og udenlandske ejendomsselskaber der er 

omfattet af den politiske aftale.51 

Det er tolket, at udenlandske selskaber, som ejer ejendomme, der geografisk er beliggende i Danmark, i 

henhold til territorialprincippet er skattepligtig for ejendomsaktiviteten i selskabet. Der har i den 

forbindelse været stillet kritiske spørgsmål til Skatteministeriet, om det i henhold til de indgåede 

                                                             
48 (SKAT, C.A.10.4.2.3.5 Beskatning af afkast og afkastets beregning (Version 3.5 - 31.07.2020), 2020) 
49 (PwC, 2020) 
50 (Skatteministeriet, SAU 68, 2020) 
51 (Skatteministeriet, SAU 156, 2020) 
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dobbeltbeskatningsoverenskomster er lovligt at lade udenlandske selskaber lagerbeskatte af 

ejendomsavancer. Skatteministeriet har i et svar bekræftet, at det er deres opfattelse, at der ikke er nogen 

forskel på, om beskatningen sker løbende via en lagerbeskatning eller først ved salg af ejendommen, og at 

lagerbeskatningen derved overholder de gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

3.5 Delkonklusion 

Årsagen til indførelsen af lagerbeskatningen er af Skatteministeriet har en begrundet overbevisning om, at 

der eksisterer et skattehul i den danske skattelovgivning, der tilgodeser ejendomsbranchen. Skattehullet er 

opstået, som følge af at ejendomskoncerner over tiden er begyndt at placere deres ejendomme i 

enkeltstående selskaber, for derved at kunne sælge hele selskabet og derved undgå at realiserer skatten på 

ejendomsavancen, da avancer ved salg af datterselskabsaktier er skattefrie. 

Af den politiske aftale kan det udledes, at det er aktie- og anpartsselskaber, selskabsbeskattede statslige 

selskaber, fonde, OPP-selskaber, bolig- og udlejningsejendomme og leasingselskabers leasingejendomme, 

der vil være underlagt lagerbeskatningen. Modsat vil ejendomme der anvendes i egen drift 

(domicilejendomme), personligt ejede drevet virksomheder, pensionskasser, almennyttige boligforeninger, 

andelsboligforeninger, hotelejendomme og jordarealer ikke være omfattet af den politiske aftale. Til 

gengæld er det uvist i hvilket omfang partner- og kommanditselskaber vil være omfattet og i hvilken 

konstellation. 

Kilde: Egen tilvirkning 

*Som udgangspunkt er det ikke hensigten, at hotelejendomme og lignende skal være omfattet. Det fremgår dog ikke tydeligt af den politiske aftale 

og svar i skatteudvalget. 

For at minimere den administrative byrde ligger den politiske aftale op til, at det udelukkende er 

ejendomskoncerner der har samlet værdier på 100 mio. kr. i ejendomsværdi, der er omfattet af den 

 Omfattet Ikke omfattet Uafklaret 

Aktie- og anpartsselskaber X    

selskabsbeskattede statslige selskaber X   

Fonde X   

OPP-selskaber X   

Bolig- og udlejningsejendomme  X    

Leasingselskabers leasingejendomme X   

Egen drift ejendomme (Domicil mv.) X    

Personligt drevet virksomheder   X  

Pensionskasser  X  

Almennyttige boligforeninger  X  

Andelsboligforeninger  X  

Jordarealet  X  

Hotelejendomme og lignende.   X1)  

Partnerselskaber    X 

Kommanditselskaber   X 
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politiske aftale og dermed lagerbeskatning. Det er dog uspecificeret i den politiske aftale, hvorledes 

koncernbetragtningen skal forstås. Særligt revisions- og konsulenthuset PwC understreger, at man må 

forvente at der vil blive taget udgangspunkt i den koncernbetragtning der defineres af SEL § 31. 

Lagerbeskatningen træder i kraft fra og med 01.01.2023 og den ligger op til, at ejendomskoncernerne selv i 

forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal opgøre indgangsværdien. Ejendomsavancer opnået frem til 

01.01.2023 vil i henhold til den politiske aftale først skulle realiseres den dag, at ejendommen sælges ud af 

selskabet. I relation til overgangen til realisationsbeskatning har skatteministeriet bekræftet, at det 

forventes at der vil være fradrag for tab, men ikke at der ikke vil blive indført et carryback princip. 

Den politiske aftale angiver ikke hvordan værdiansættelsen skal foretages, men der henvises til at 

værdiansættelsen skal ligne den model der anvendes for pensionsselskaberne, som allerede i dag er 

underlagt lagerbeskatning i form af PAL-beskatningen. Revisions- og konsulenthuset PwC har tolket den 

politiske aftale, at det er skatteministeriets tanke, at selskabernes regnskabsmæssige værdiansættelse af 

ejendommene i årsregnskabet skal danne grundlaget for lagerbeskatningen. Det giver den udfordring, at 

der i forbindelse med den regnskabsmæssige værdiansættelse accepteres et udsving i indregningen til 

dagsværdi, som følge af usikkerhederne i det regnskabsmæssige skøn, men også henset til det 

væsentlighedsniveau revisor anvender ved revisionen. Modsat findes der ikke et væsentlighedsniveau i 

skattemæssige henseende, hvorfor der er et mismatch mellem de regnskabsmæssige- og skattemæssige 

principper. 

På baggrund heraf er der opnået en forståelse for, hvorfor regeringen har valgt at indføre 

lagerbeskatningen, samt hvem der reelt vil være omfattet og hvilke helt essentielle forhold i den politiske 

aftale der vil få betydning for de ejendomskoncerner der i fremtiden vil skulle lagerbeskattes. Derved er 

formålet med afsnittet opnået. 
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4. Indregningsmetoder af ejendomme 

 

4.1 Indledning 

4.2 Teori om kostpris vs. dagsværdi 

4. 3 Modeller og metode til opgørelse af dagsværdi 

4.4 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at opnå en teoretisk forståelse for lovgivningen bag indregning af 

investeringsejendomme, herunder at opnå viden om metoderne kostpris og dagsværdi, samt hvordan 

disse to indregningsmetoder afviger fra hinanden. Derudover at opnå en teoretisk forståelse af de tre 

indregningsmetoder salgsprismetoden, den afkastbaseret model og DCF-modellen, som er de tre 

anerkendte metoder til opgørelse af dagsværdien af en investeringsejendom. Den teoretiske forståelse 

skal anvendes til den videre analyse af, hvilke regnskabsmæssige mekanismer der påvirkes af 

indførelsen af lagerbeskatningen.  
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4.1 Indledning 

Dette afsnit vil gennemgå definitionen af investeringsejendomme, herunder de muligheder, teoretiske 

rammer og regler der er for måling og indregning af investeringsejendomme. Afsnittet er tiltænkt at give et 

grundlag for den efterfølgende analyse af, hvilke konsekvenser implementeringen af lagerbeskatningen har 

for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Derved medvirke til at besvare 

problemformuleringens underspørgsmål 2, der lyder ”Hvilke indregningsmetoder anvendes for 

investeringsejendomme ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv?”. 

4.2 Teori om kostpris vs. dagsværdi 

I henhold til den danske lovgivning, så kan investeringsejendomme indregnes og måles efter to forskellige 

indregningsprincipper. Investeringsejendomme skal ved første indregning indregnes til kostpris, hvorefter 

ledelsen kan vælge at fortsætte med kostprismetoden52 eller vælge at indregne til dagsværdi.53 

Førend det besluttes, hvilken regnskabspraksis og indregningsmetode som ønskes anvendt, så gælder det, 

at alle ejendomme skal opfylde definitionen af at være en investeringsejendom. Definitionen af at være 

klassificeret som investeringsejendom afhænger bl.a. af formål og anvendelse af ejendommen. 

Årsregnskabsloven indeholder ikke en direkte definition af en investeringsejendom, og hvordan denne 

kendetegnes. For at definerer investeringsejendom anvendes derfor regnskabsstandarden IAS 40 

vedrørende ’Investment Property’ som fortolkningsbilag til reglerne i Årsregnskabsloven, hvilken er 

gennemgået yderligere i underafsnit 4.2.1. 

I henhold til IAS 40 giver regnskabsstandarden samme mulighed som Årsregnskabsloven for at måle 

investeringsejendomme til enten dagsværdi eller kostpris, hvorfor der i og for sig ikke er forskel 

herimellem. I både teori og praksis anvendes IAS 40 som et fortolkningsbilag til reglerne omfattet i 

Årsregnskabsloven, som de danske selskaber aflægger årsregnskab efter. 

4.2.1 Definition af investeringsejendomme 

En investeringsejendom kan ifølge IAS 40 defineres som: 

”En investering i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygninger med det formål at 

opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller opnå en kapitalgevinst ved 

videresalg. 

Investeringsejendomme besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital. Afkastet består 

af lejeindtægter fra udlejning af ejendommene med fradrag af omkostninger forbundet med udlejning af 

                                                             
52 ÅRL § 36, stk. 1. 
53 ÅRL § 37, stk. 1 
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ejendomme og/eller kapitalgevinst ved videresalg. I modsætning til domicilejendomme genererer 

investeringsejendomme pengestrømme, der stort set er uafhængige af virksomhedens øvrige aktiver.”54 

Ud fra ovenstående definition af investeringsejendomme oplister IAS 40 et par eksempler på 

investeringsejendomme, og hvad der definerer disse:55 

• En ejendom, som ejes med formål om langsigtet investering og med en forventning om en 

kapitalgevinst og hermed ikke som salg ud fra en kortsigtet tidshorisont i en normal drift. 

• En ejendom, hvorpå den fremtidige anvendelse ikke er endeligt besluttet endnu. Det kan enten 

være, at der for en ejendom ikke er besluttet, om ejendommen skal være domicilejendom, eller om 

ejendommen på kort sigt er ejet med salg for øje. En ejendom, hvor beslutningen om formål med 

ejendommen ikke er taget, skal derfor regnskabsmæssigt anses som en investeringsejendom. 

• En ejendom, som er blevet leaset på finansielle leasingvilkår, men som bliver videreleaset til en ny 

lejer på operationelle leasingvilkår. 

• En tom ejendom, som ejes med en forventning om, at den på et senere tidspunkt kan udlejes. 

• En ejendom, som er ved at blive opført eller bliver ombygget/tilbygget, og at forventningen til 

ejendommens formål er, at den med henblik på en langsigtet investering vil blive anset som en 

investeringsejendom. 

IAS 40 fortolker også de ejendomme, som ikke indgår i ovenstående karakteristika, og derfor ikke er 

anvendelige ud fra regnskabsstandarden og ikke skal indregnes som investeringsejendomme. Eksempler 

herpå er oplistet nedenfor:56 

• En ejendom, som anvendes til produktion, levering af varer, servicering eller bruges til andre 

administrative formål af det selskab, som ejer ejendommen. 

• En ejendom, som er opkøbt udelukkende med det formål at videresælge denne indenfor en kort 

tidshorisont, eller en ejendom som er opkøbt med det formål at ombygge/renovere denne for 

efterfølgende at sælge ejendommen. Der er her tale om varebeholdninger, som indregnes efter IAS 

2. 

• En ejendom, som bliver opført for tredjemand. Der er her tale om en entreprisekontrakt, som 

indregnes efter IAS 11. 
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• En ejendom, som er klassificeret som en domicilejendom i henhold til IAS 16, en ejendom som ejes 

med det formål, at den fremtidige anvendelse skal være som domicilejendom. Dette gælder også, 

hvis ejendommen bliver renoveret eller ombygget for derefter at blive anvendt som 

domicilejendom. Herudover kan ejendomme, som er udlejet til medarbejdere (uanset om der 

betales markedsleje), og domicilejendomme, som skal afhændes, hellere ikke klassificeres som 

investeringsejendomme. 

• En ejendom, som bliver leaset videre til et andet selskab igennem finansielle leasingvilkår. 

Som oversigten ovenfor tydeligt illustrerer, så er det helt centralt i vurderingen, om en ejendom skal være 

klassificeret som en investeringsejendom, om ejendommen ejes med det formål at opnå en langsigtet 

kapitalgevinst, eller om der er tale om et salg indenfor en kortsigtet tidshorisont, f.eks. lige efter en 

ombygning eller en renovering. Derfor afhænger klassifikationen som investeringsejendom af, at formålet 

med ejerskabet ikke er en kortsigtet investering, og at ejendomme ikke må benyttes af virksomheden selv. 

4.2.2 Indregning og måling af investeringsejendomme 

Helt overordnet, for at et aktiv må indregnes i balancen, skal følgende forudsætninger være opfyldt: 

”Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Uanset definitionen på aktiver i bilag l, C, nr. 1, kan 

virksomheden dog undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden”57 

Samme forudsætninger gør sig gældende i IAS 40.16. Når forudsætningerne for indregning af aktivet 

vurderes opfyldt, skal det vurderes, hvorvidt aktivet skal klassificeres som et anlægs- eller omsætningsaktiv. 

Det er bilag I, C, nr. 1, der med nedenstående definition definerer, hvorvidt der er tale om et anlægs- eller 

omsætningsaktiv: 

”Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden” 

I henhold til de anvendte paragraffer ovenfor klassificeres investeringsejendomme som et anlægsaktiv, da 

en investeringsejendom som nævnt i det forrige afsnit som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje, 

når der er tale om regnskaber aflagt efter Årsregnskabsloven. 

4.2.2.1 Indregning til kostpris 

Investeringsejendomme kan som nævnt både indregnes til kostpris eller dagsværdi, og det kan frit vælges 

af de enkelte selskaber, uafhængig af deres regnskabsklasse. Investeringsejendomme vil dog altid ved 

første indregning blive målt til kostpris i henhold til Årsregnskabsloven § 36, stk. 1. 
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Kostprisen for investeringsejendomme omfatter kostprisen for grunde og bygninger samt omkostninger, 

som direkte kan tilknyttes anskaffelsen af ejendommen, herunder transaktionsomkostninger eller 

finansieringsomkostninger. Tilsvarende indgår omkostninger i relation til forbedringer af ejendommen i 

kostprisen.58 

Når investeringsejendomme bliver indregnet til kostpris, så skal der foretages almindelige fradrag af af-og 

nedskrivninger i henhold til reglerne omfattet i Årsregnskabslovens § 43, da investeringsejendomme, 

ligesom øvrige anlægsaktiver, har en begrænset økonomisk levetid. Hermed sker den løbende 

værdiforringelse af anlægsaktivet på baggrund af af-og nedskrivninger hen over aktivets levetid.59 

4.2.2.2 Indregning til dagsværdi 

I henhold til Årsregnskabsloven bliver investeringsejendomme ved første indregning målt til kostpris. 

Årsregnskabsloven giver herefter mulighed for, at selskaber kan indregne deres investeringsejendomme til 

dagsværdi: 

”Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi.”60 

Tilsvarende giver regnskabsstandard IAS 40 mulighed for at vælge mellem at indregne 

investeringsejendomme ved hjælp af henholdsvis kostpris og dagsværdi.61 Op til dette tidspunkt i 

beslutningsprocessen om valg af indregningsmetode er ÅRL og IAS 40 strømlinet i forhold til reglerne. Da 

Årsregnskabsloven ikke omtaler efterfølgende metoder til indregning af dagsværdi, så anvendes i stedet IAS 

40 som fortolkningsregler. 

Modsat ved indregning til kostpris sker der en løbende vurdering af værdien af investeringsejendomme ud 

fra en dagsværdibetragtning, hvorfor ejendomme indregnet herefter ikke bliver værdiforringet af løbende 

afskrivninger regnskabsmæssigt. Værdiforringelsen er i stedet afspejlet i den løbende opgørelse og 

målingen af dagsværdien. 

I IAS 40 er bestemmelserne klare, at når man har valgt indregningsmetode, så skal den metode anvendes 

for alle investeringsejendomme i selskabet. Tilsvarende er det kun tilladt at skifte indregningsmetode, hvis 

den nye metode resulterer i et mere retvisende billede. Hertil benævnes det i IAS 40, at det er højst 

usædvanligt at skifte indregningsmetode fra dagsværdi til kostpris. Årsagen hertil er, at kostprisen ikke 

vurderes at kunne give et mere retvisende billede end en dagsværdivurdering, På trods heraf nævner IAS 

40 dog en enkel begrundelse for at skifte fra dagsværdi til kostpris. Begrundelsen er, hvis det ikke længere 

er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, så kan man skifte metode. Set i relation til forholdene på det 
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danske ejendomsmarked virker det usandsynligt, at der skulle være nogle faktorer eller forhold, som skulle 

kunne begrunde sådan en mulighed. 

Dagsværdi giver, som navnet antyder, udtryk for, hvilken værdi det pågældende aktiv udgør netop på den 

angivne dato, som man ønsker at opgøre værdien på. Årsregnskabsloven kræver ikke, at der anvendes 

forskellige regnskabsskemaer ved indregning til dagsværdi (investeringsejendom) eller kostpris (grunde og 

bygninger). Praksis på området er dog, at disse præsenteres som særskilte regnskabsposter for at vise det 

retvisende billede af regnskabet. Desuden bliver størstedelen af anlægsaktiver målt til kostpris med fradrag 

af af-og nedskrivninger, og en præsentation heri ville kunne forvirre regnskabslæser, hvorfor praksis viser, 

at disse præsenteres særskilt. Som alle andre regnskabsposter er det et krav, at der redegøres for 

indregningsmetoder og måling på enkeltstående regnskabsposter i henhold til ÅRL.62 

4.3 Modeller og metoder til opgørelse af dagsværdi 

Det er vigtigt at indlede med, at når der er tale om opgørelse af dagsværdi, så sker dette udelukkende, når 

der er tale om en investeringsejendom, som indregnes og måles til dagsværdi. Således anvendes ikke en 

dagsværdiopgørelse på ejendomme indregnet og målt til kostpris. 

Når selskaber skal vurdere deres investeringsejendomme og dagsværdien af disse, så bliver værdien fastsat 

ud fra de faktiske forhold, som netop er gældende for den enkelte ejendom på opgørelsestidspunktet, som 

typisk er balancedagen.63 Principielt er dagen for opgørelsen ligegyldig, og metoden ændres ikke, så længe 

at opgørelsen hænger sammen med, hvad værdien anvendes til, som eksempelvis ved salg af ejendommen 

eller salg af selskabet, hvor ejendommen er placeret i. I praksis vil man opgøre dagsværdien pr. den dato, 

som salgsprocessen sker, og denne værdi anvendes som grundlag for salgsprocessen. 

Der er flere metoder til at opgøre en dagsværdi af en investeringsejendom. Den simpleste af alle 

metoderne er salgsprismetoden, hvor værdien bliver fastlagt ud fra observationer fra en tidligere 

gennemført handel, hvor ejendommen har samme karakteristika som den ejendom, der skal udarbejdes en 

værdiansættelse af. Disse karakteristika af ejendommen kan primært omfatte beliggenhed og stand af 

ejendom som de væsentligste faktorer, og herudover anvendelsesmuligheder, fastlejeperiode eller øvrige 

lejevilkår som sekundære faktorer. På ejendomsmarkedet for investeringsejendomme målt til dagsværdi er 

det sjældent, at man ser to ejendomme, som er fuldstændig sammenlignelige, hvorfor det kan være 

vanskeligt at opnå en tilstrækkelig dokumentation for ejendommens vilkår, i forhold til om stand, 

beliggenhed m.v. er direkte sammenlignelige. 

Hvis ejendommene er direkte sammenlignelige, så vil denne metode være den mest korrekte metode til at 

opgøre en dagsværdi i henhold til IAS 40. Sandsynligheden for, at to ejendomme skulle være nøjagtig ens, 

er dog overvældende lille. Hvis man anvender denne metode til indregning, vil det kræve, at der foretages 
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korrektioner for netop disse forskelle, når dagsværdien skal opgøres. Det ville kræve store kompetencer fra 

den vurderende person, som skal kunne vurdere de nøje parametre og påvirkningen af disse. Usikkerheden 

heri vil være signifikant og kan være svær at redegøre for. 

Der findes andre metoder til opgørelse af dagsværdien for ejendomme, som tilnærmer sig en mere præcis 

og korrekt opgørelse, hvis ejendomme ikke er direkte sammenlignelige. Disse to øvrige metoder er 

henholdsvis den afkastbaserede model og Discounted Cash Flow modellen (DCF-modellen). Teorien for 

disse to beregningsmodeller vil blive gennemgået i de to følgende afsnit. 

4.3.1 Den afkastbaserede model 

Den afkastbaserede model er i praksis en simpel model, som anvendes til beregning af dagsværdien af 

ejendomme. Modellen er opbygget på baggrund af to parametre, nemlig det forventede driftsafkast, som 

ejendommen genererer på et normalt driftsår, samt et forventet forrentningskrav, som bliver fastsat ud fra 

en forudsætning om, hvilke risici der er for den enkelte ejendom.64 

Den afkastbaserede model er overskuelig at anvende og er kendt af aktørerne i ejendomsbranchen, men 

fungerer bedst på mindre, simple ejendomme, da modellen fortsat er meget statisk og ikke tager højde for 

fremtidige pengestrømme, som forventes at påvirke ejendommen. 

Man kan opdele modellen og gennemgå modellen ved hjælp af følgende tre faser: 

1. Opgørelse af driftsafkast for ejendommen 

2. Fastsættelse af forrentningskravet 

3. Tillæg og fradrag for særlige forhold 

I de efterfølgende afsnit gennemgås de tre forskellige faser. I eksemplerne er forudsætninger i 

nedenstående illustration anvendt: 

Forudsætninger til anvendelse af dagsværdiopgørelse 

Årlige lejeindtægter 5.200.000 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40.000 

Årlige driftsomkostninger -780.000 

Tomgang -150.000 

Modtaget deposita 1.300.000 

Opsat vedligeholdelse -500.000 

Inflation 2,00 % 

Forrentningskrav 4,00 % 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.3.1.1 Opgørelse af driftsafkast for ejendommen 

For at opgøre driftsafkastet for ejendomme opgøres dette på baggrund af en periode på 12 måneder og 

forventningerne hertil. Det er nødvendigt at inddrage de aktuelle forhold og viden, som der foreligger på 

opgørelsestidspunktet. Opgørelsen af driftsafkast skal således indeholde følgende poster: Lejeindtægter 

inkl. forventede reguleringer, øvrige lejeindtægter, lejeindtægter fra ikke-udlejede arealer som forventes at 

blive udlejet, driftsomkostninger i form af almindelige vedligeholdelsesomkostninger (fastsættes ud fra en 

gennemsnitsbetragtning, så større, planlagte vedligeholdelsesarbejder ikke medtages), 

administrationsomkostninger og ejendomsskatter, afgifter samt øvrige omkostninger.65 

Fase 1 - Driftsresultat  

Årlige lejeindtægter 5.200.000 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40.000 

Årlige driftsomkostninger -780.000 

Driftsresultat 4.460.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Alle ovenstående indtægter og omkostninger sammenlægges og danner herefter grundlaget for 

driftsafkastet for ejendommen. 

4.3.1.2 Fastsættelse af forrentningskravet 

Forrentningskravet skal afspejle det afkast, som skal kunne kompensere den risiko, en investor har påtaget 

sig. En stigning i forrentningskrav er således en effekt af en stigende risiko, hvorfor en tilsvarende 

kompensation skal stige. Forrentningskravet skal sammenlignes med afkast fra en alternativ risikofri 

investering samt et tillæg for risikofaktorer. Et ønsket krav til afkast er sædvanligvis konstrueret ud fra en 

markedsrisikopræmie for investeringsejendomme og en risikofri rente.66 

Selve forrentningskravet bliver fastsat på baggrund af en række samfundsmæssige forhold, såsom 

renteniveau, risici, inflation og lav- eller højkonjunkturer. Desuden er der en række kvalitetsmæssige 

forhold, som påvirker forrentningskravet, som bl.a. kan være beliggenhed, boniteten af lejerne, type af 

ejendom, kort eller lang fastlejeperiode, lejevilkår generelt samt udbud og efterspørgsel.67 

Forrentningskravet skal være repræsentativt i forhold til, hvilken forrentning en uafhængig køber ville 

kræve af denne ejendomsinvestering, og derefter fastsættes herefter. Det er således denne fastlæggelse af 

forrentningskrav, som reelt set afgør aktivets værdi. Det betyder også, at selv de mindste ændringer i 

forrentningskravet vil kunne have en betydelig ændring i værdien af ejendommen. Ændringen i værdien 

bliver naturligvis skaleret i forhold til størrelse af ejendommen og værdien heraf. 
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Ofte ses det, at der anvendes markedsrapporter fra forskellige udbydere som f.eks. Colliers, Nordicals m.fl., 

som hvert kvartal udarbejder rapporter, hvis formål er at give indikationer af forventet forrentningskrav 

eller lejeniveau indenfor forskellige brancher, typer af ejendomme og geografiske områder. Disse rapporter 

skal medvirke til at opgøre, at det er det korrekte forrentningskrav, der anvendes i opgørelsen af 

dagsværdien, så værdien bliver så nøjagtig som muligt.68 Når forrentningskravet er fastsat ud for den 

enkelte ejendom, så kan ejendomsværdien findes ved at dividere driftsafkastet for ejendommen med 

forrentningskravet. 

Driftsresultat 4.460.000 

  

Fase 2 - Forrentningskrav  

Forrentningskrav 4 % 

Værdi af ejendom inden reguleringer 111.500.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

4.3.1.3 Tillæg og fradrag for særlige forhold 

Ud fra henholdsvis driftsafkast og forrentningskravet fra fase 1 og 2 blev der fastsat en dagsværdi af 

ejendommen. Hvis der er særlige forhold, som udgøres af tillæg eller fradrag, så skal disse henholdsvis 

tillægges eller fradrages i en korrektion til ejendommens værdi, hvis det vurderes, at de påvirker værdien af 

ejendommen. Disse forhold kan bl.a. omfatte følgende:69 

• Fradrag for tomgangsleje 

• Opsat vedligeholdelsesarbejde 

• Forrentning af deposita og øvrige forudbetalinger 

• Fradrag for lavere leje 

Når disse korrektioner er opgjort, påvirkes den endelige værdi af ejendommen således, at dagsværdien 

bliver enten positivt eller negativt påvirket af korrektionerne, og hermed fås den endelige værdi af 

ejendommen. 

Værdi af ejendom inden regulering 111.500.000 

  

Fase 3 - Reguleringer  

Fradrag for tomgang -150.000 

Fradrag for opsat vedligeholdelse  -500.000 

Forrentning af deposita +1.300.000 

Værdi af ejendom 112.150.000 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.3.2 DCF-modellen 

Til større erhvervsejendomme, som opererer med en væsentlig længere budgetperiode, skal der her tages 

højde for den kommende udvikling i ejendommens drift over de kommende år. Disse ejendomme 

kendetegnes derfor ved at blive værdiansat ud fra en cash flow baseret model, nemlig DCF-modellen. 

Denne model tager højde for de pengestrømme, som påvirker ejendommen ud i fremtiden. Til opgørelse af 

dagsværdien af mere komplicerede ejendomme bruges derfor en model, som netop er cash flow baseret, 

nemlig DCF-modellen. 

DCF-modellen anvendes på ejendomme som en indkomstbaseret værdiansættelsesmetode, som udgøres 

som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme, som direkte kan henføres 

til den pågældende ejendom.70 For at finde nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, bliver de 

fremtidige pengestrømme ganget med en diskonteringsfaktor og bliver herefter tilbagediskonteret til 

nutidsværdien. Diskonteringsfaktoren fastsættes ud fra investors forventning og risikovurdering. 

I DCF-modellen anvender man de værdier, der er opnået ud fra driftsafkastet (cash flowet) dels i en 

budgetperiode og dels på et terminal år, som bestemmer værdien, ejendommen udgør efter 

budgetperiode tillagt terminalværdien. 

Ved fastsættelse af dagsværdien ved brug af DCF-modellen opdeles i følgende seks faser: 71 

1. Fastlæggelse af det forventede frie cash flow i budgetperioden 

2. Estimering af diskonteringsfaktor 

3. Tilbagediskontering til nutidsværdi af det forventede frie cash flow i budgetperioden 

4. Bestemmelse af terminalværdi 

5. Tilbagediskontering til nutidsværdi af terminalværdien 

6. Fastlæggelse af ejendommens værdi, som svarer til de tilbagediskonterede værdier 

Det vil i de efterfølgende afsnit gennemgås, hvilke handlinger der skal foretages i hver enkelt fase, og 

tilknyttede beregning hertil er vedlagt i bilag 7. 

4.3.2.1 Fastlæggelse af det forventede frie cash flow i budgetperioden 

Den første fase i opgørelsen af værdien er at beregne det forventede frie cash flow, som bliver genereret 

ud fra ejendommens drift. Ved budgetforudsætninger skal der være en sammenhæng til historiske 

regnskaber, som kan understøtte de anvendte forudsætninger. Dette cash flow skal budgetteres ud over en 

budgetperiode, som skal opgøres detaljeret for hvert enkelt regnskabsår. 

Ofte anvender modellen en periode på 5-10 år og afsluttes efterfølgende med en terminalperiode. 

Budgetperioden varierer og bliver fastlagt i forhold til specifikke forhold, som vedrører den enkelte 
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ejendom. Budgetperiodens længde bliver fastlagt ud fra et parameter om, at perioden skal være så lang, at 

alle projekter i forhold til udvikling eller vedligeholdelse er blevet afsluttet, som medfører, at de frie 

pengestrømme fra driftsaktiviteten er blevet stabiliseret og ikke vil blive påvirket. I praksis ses ofte, at der 

anvendes en 10-årig periode for at sikre, at ovenstående forhold er opnået. 72 

Cash flowet består af bruttoleje fratrukket samlede udgifter til drift og administration af ejendommen. I 

budgetteringen skal der tages højde for, at både indtægter og udgifter bliver påvirket af inflationen. Der er 

mange faktorer, som ikke bliver direkte påvirket heraf, og som skal overvejes ved anlæggelse af budgettet, 

f.eks. forventet tomgang, investeringer eller planlagte vedligeholdelsesopgaver. Generelt skal alle 

indtægter og udgifter medtages i budgettet, så snart at man ved sikkerhed ved, at disse transaktioner vil 

påvirke ejendommen. I forhold til investeringer skal de medtages i det år, hvor investeringer er planlagt ud 

fra vedligeholdelsesplanen for ejendommen. I investeringer indgår der f.eks. renoverings- og 

moderniseringsprojekter, som skal sikre, at ejendommens stand kan opretholdes eller forbedres, som vil 

medføre huslejestigninger for ejendommen, som budgettet ligeledes skal inddrage. 

4.3.2.2 Estimering af diskonteringsfaktor 

For at kunne tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme, som er opgjort i fase 1, til en nutidsværdi i 

beregningsåret, er der et behov for at kende diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren er et udtryk for 

det forventede afkast for investorerne. 

Når diskonteringsrente skal estimeres, kan der drages visse paralleller til forrentningskravet i den 

afkastbaserede model, som blev gennemgået i afsnit 4.3.1.2, nemlig den markedsrisikopræmie, risikofrie 

renter og ejendomsspecifikke risici, som bliver vurderet i forbindelse med forrentningskravet. 

Diskonteringsrenten kan dog ikke direkte sammenlignes med forrentningskravet i den afkastbaserede 

model. Det skyldes, at der allerede er inkluderet inflation i DCF-modellen, og denne derfor ikke medtages i 

diskonteringsrenten, samt at der i højere grad tages hensyn til de forskellige risici i budgetperioden.73 

Overordnet set er det de samme faktorer og forhold, som er gennemgående for diskonteringsrenten 

uanset valg af model. Hvor den afkastbaserede model tager højde for særlige forhold i fase 3 efter 

beregning af ejendomsværdi, så giver DCF-modellen mulighed for at foretage denne slags ændringer i 

budgettet for cash flowet i perioden. Hermed skal der ved anvendelsen af DCF-modellen tages højde for 

færre risici end ved den afkastbaserede model. Dette medfører, at diskonteringsrenten i de to modeller 

ikke nødvendigvis er den samme, da den afkastbaserede model arbejder med en forudsætning om, at der 

genereres et konstant afkast. Imens opererer DCF-modellen med indeksering af både indtægter og 

omkostninger hvert år. Dette giver eksplicit, at renten i DCF-modellen vil ligge en smule højere end ved den 

afkastbaserede model, hvor der indregnes en inflationsfaktor.74 
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Opsummeret, så bliver fastlæggelsen af diskonteringsfaktoren opgjort ud fra de tre risikobestemte faktorer, 

som vil blive gennemgået; Markedsrisici, den risikofrie rente og ejendomsspecifikke risici. 

Markedsrisici 

Markedsrisici består af risici relateret til strukturelle ændringer eller et svigtende marked, som er de 

faktorer, der påvirker markedet som en helhed, specielt indenfor ejendomsbranchen. Af de konkrete 

forhold, som denne risiko består af, er bl.a. risiko for et illikvidt marked i det øjeblik, ejendommen ønskes 

solgt. Ejendomshandler af erhvervsejendomme tager ofte over flere uger eller måneder, før der falder en 

den politiske aftale på plads, da der skal være den rigtige, køber til ejendommen. Af øvrige risici kan der her 

være tale om risiko for estimering af markedslejeforventninger og forrentningskrav samt risiko ved 

lovændringer. Det sidste konkrete eksempel omkring lovændringer er netop fundamentet for denne 

afhandling. 

I forbindelse med den kommende lagerbeskatning af ejendomme vil den komme til at have en væsentlig 

påvirkning på forrentningskravet, da der nu vil blive implementeret en løbende beskatning, som ikke 

tidligere har været aktuel i ejendomsbranchen. Udfordringer, konsekvenser og påvirkning af denne 

implementering vil blive nærmere gennemgået i det kommende afsnit. 

Den risikofrie rente 

Niveauet af forrentningskravet er et afgørende parameter for en ejendomsinvestering og er afhængig af 

niveauet af den risikofrie rente. På baggrund heraf bliver den risikofrie rente typisk fastsat ud fra renten af 

en middellang statsobligation, som ofte er 10 år. Den risikofrie rente, som bliver anvendt i 

forrentningskravet, skal således afspejle investeringens tidshorisont, som svarer til, hvor lang tid man 

forventer at eje ejendommen. En stigning i renten vil give en stigning i forrentningskravet, som medfører, 

at dagsværdien af ejendommen falder, som følge af at investeringen nu er blevet behæftet med større 

risiko.75 

Ejendomsspecifikke risici 

De ejendomsspecifikke risici har tilsvarende en betydning for forrentningskravet og er et udtryk for de risici, 

der er ved henholdsvis anvendelsen eller typen af ejendommen. Der er forskellige faktorer, som påvirker 

denne risiko, som omfatter: Type af ejendom, beliggenhed, lejers bonitet og udbud og efterspørgsel.76 

Type af ejendom 

Typen af ejendom har en stor indflydelse i forhold til risiko for investor og derigennem 

diskonteringsfaktoren. Der er naturligvis stor forskel i forskellige risici, i forhold til om der er tale om en 

bolig-, butiks-, kontor- eller en erhvervsejendom. 
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Beliggenhed 

Den næste type af risici i forhold til diskonteringsrenten består af beliggenhed, som der skal tages højde 

for, idet denne direkte afgør både leje- og investorefterspørgsel som der er på ejendommen. Således vil en 

ejendom med god beliggenhed i forhold til f.eks. infrastruktur, adgang til arbejdskraft, identitet og 

herlighedsværdi være parametre, som er eftertragtede af begge parter, der vil give sikret driftsafkast, som 

medfører en lavere diskonteringsrente og højere udlejningsandel. 

Lejers bonitet 

Det næste element i fastsættelsen af diskonteringsrenten er styrken af lejers bonitet. Boniteten er et 

udtryk for lejers ydeevne til at overholde sine økonomiske forpligtelser, samt de lejekontrakter de har 

indgået. Således vil kontrakter med lejekontrakter med længerevarende uopsigelighed sikre et minimalt 

tomgangsleje i fremtiden. Dette forhold er dog uden værdi, såfremt lejeren har en ringe økonomisk 

position. Naturligvis giver lejere med en dårlig finansiel position en højere risiko for ikke at kunne betale 

deres forpligtelser, som dermed hæver diskonteringsrenten. Der skal i denne vurdering dog tages højde for 

ejendommens beliggenhed, som kan opveje risikoen for tomgang over en længere periode, da 

ejendommen hurtigt vil kunne blive udlejet igen. 

Udbud og efterspørgsel 

Sidste element til fastsættelsen af diskonteringsrenten består af det generelle forhold, der er imellem 

udbud og efterspørgsel i ejendomsbranchen. Når udbuddet af ejendomme er højt, så vil 

diskonteringsrenten stige, da ejendommen bliver vanskeligere at sælge. Hvis der i markedet er et lavt 

udbud af ejendomme, men fortsat er en høj efterspørgsel, så giver det en lavere i diskonteringsrenten. 

På baggrund af de gennemgåede ovenstående tre risikoområder kan det opsummeres, at risikoen skal 

afspejle netop den ejendom, som der vurderes på, når diskonteringsfaktoren skal bestemmes. Forskellen til 

den afkastbaserede model kan kort opsummeres, at diskonteringsrenten udgøres af forrentningskravet + 

tillagt inflation. 

4.3.2.3 Tilbagediskontering til nutidsværdi af det forventede frie cash flow i budgetperioden 

For at komme tættere på ejendommens værdi er det i tredje fase nødvendigt at tilbagediskontere de 

enkelte års pengestrømme til nutidsværdi ud fra diskonteringsfaktoren. Til denne opgørelse anvendes den 

diskonteringsrente for den enkelte ejendom, som er fastsat ud fra ejendomsrelaterede og 

makroøkonomiske forhold fra forrige fase. 

4.3.2.4 Bestemmelse af terminalværdi 

Efter udløbet af budgetperioden antages det, at det frie cash flow fra ejendommen vil være konstant. 

Herefter skal de fremtidige pengestrømme efter budgetperioden opgørelse i terminalåret. Disse 

pengestrømme i terminalåret skal være et udtryk for gennemsnittet over de fremtidige år, som skal 

forestille et ”evigt cash flow”. Da et uendeligt cash flow ikke er realistisk, skal terminalværdien opgøres ud 
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fra den konkrete investeringsstrategi for ejendommen, ligesom både indtægter og omkostninger skal 

opgøres ud fra en gennemsnitsbetragtning uden enkeltstående større investeringer.77 

Beregningsmetoden opererer på samme måde som i den afkastbaserede model med anvendelse af et reelt 

forrentningskrav uden inflation. 

4.3.2.5 Tilbagediskontering til nutidsværdi af terminalværdien 

På samme metode som ved tilbagediskontering af det frie cash flow i budgetperioden skal terminalværdien 

tilbagediskonteres til nutidsværdi med den opgjorte diskonteringsrente. Det er et nødvendigt parameter, 

der i beregningen tager højde for hvilket år, terminalperioden er bestemt til. 

4.3.2.6 Fastlæggelse af ejendommens værdi, som svarer til de tilbagediskonterede værdier 

I den sidste fase i DCF-modellen samles de tidligere beregninger foretaget i henholdsvis fase 3 og 5 til den 

endelige nutidsværdi af ejendommen. Ejendommens værdi består således af henholdsvis værdien af det 

tilbagediskonterede cash flow og den tilbagediskonterede terminalværdi. 

4.4 Delkonklusion 

Dette afsnit har omfattet en teoretiske gennemgang af investeringsejendomme samt de to mulige 

indregningsmetoder, som er henholdsvis kostpris og dagsværdi. Teorien er belyst på baggrund af 

Årsregnskabsloven og IAS 40. Afsnittet har beskrevet og redegjort for, hvordan disse to indregningsmetoder 

afviger fra hinanden. Afsnittet giver den nødvendige teoretisk viden til at forstå den kommende analyse af 

de regnskabsmæssige konsekvenser i det følgende afsnit. 

Det kan ud fra teorien konkluderes, at opgørelsen af ejendomsværdien til dagsværdi vil være den eneste 

regnskabsmæssige indregningsmetode, hvor der vil være konsistens mellem det regnskabs- og 

skattemæssige princip når lagerbeskatningen indføres. Hvis ledelsen i ejendomskoncernerne vælger at 

anvende kostprismetoden, som regnskabsmæssigt princip, så vil ledelsen ved siden af regnskabet skulle 

opgøre en dagsværdi alligevel til brug for opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Det er derfor 

kun ved valg af en dagsværdibaseret metode, hvor ledelsen ikke skal bruge forskellige principper. 

Af afsnittes teoretiske gennemgang er de tre dagsværdimetoder, salgsprismetoden, den afkastbaserede 

metode og DCF-metoden gennemgået slavisk, fra første indregning og til opgørelsen af den endelige 

dagsværdi på opgørelsestidspunktet. I gennemgangen er der lagt fokus på at forklare de teoretiske 

delelementer af processen, som vil blive påvirket af den kommende lagerbeskatning. 

Af de tre metoder er salgsprismetoden den eneste metode, der ikke er en anerkendt matematisk model. 

Denne metode beror sig på sammenligninger mellem ejendomme, hvilket i praksis vurderes at være svært 

at udføre, som følge af at ejendommene sjældent er ens. De øvrige to metoder er matematiske modeller, 
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som også anvendes uden for branchen. I begge matematiske modeller skal ledelsen vurdere det forventede 

fremtidige driftsresultat, samt det forventede forrentningskrav for ejendommen. Den afkastbaserede 

model er matematisk mindre kompleks end DCF-modellen. Begge metoder vil dog komme frem til samme 

værdiansættelse ved anvendelse af de samme parametre. 

På baggrund heraf er der opnået en teoretisk viden om hvilke indregningsmetoder der kan anvendes for 

investeringsejendomme ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv, og dermed er formålet med afsnittet 

vurderet at være opnået.  
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5. Analyse af de regnskabsmæssige konsekvenser 

 

5.1 Indledning 

5.2 Påvirkning på dagsværdiberegninger efter indførelse af lagerbeskatning 

5.3 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at analysere, hvilke regnskabsmæssige mekanismer i de teoretiske 

modeller for indregning af investeringsejendomme til dagsværdi, der vil blive påvirket af indførelsen af 

lagerbeskatningen. Analysen er foretaget med afsæt i den teoretiske gennemgang i afsnit 4, samt 

interviews af interessenter i ejendomsbranchen og en spørgeskemaundersøgelse blandt 

statsautoriserede revisorer om deres forventninger til lagerbeskatningens påvirkning på 

ejendomsbranchen.  



 
51 

 

5.1 Indledning 

Med afsæt i den teoretiske gennemgang i afsnit 4 ønskes der i dette afsnit en analyse af, hvilken påvirkning 

implementeringen af lagerbeskatningen vil få for beregningen af dagsværdien med fokus på de 

matematiske indregningsmetoder. Herudover en analyse af hvilke øvrige regnskabsmæssige forhold, der vil 

blive påvirket. 

Analysen er foretaget ved en kvalitativ analyse af, hvordan driftsresultatet og forrentningskravet påvirkes af 

implementeringen af lagerbeskatningen og herefter en kvantitativ analyse af, hvordan selve beregningen af 

dagsværdien af ejendommene bliver påvirket. 

Den kvalitative analyse er baseret på foretagne semi-strukturerede interviews af interessenterne i 

ejendomsbranchen, samt supplerende sekundært data i form af artikler, publikationer mv. Den kvantitative 

analyse af påvirkningen af dagsværdien er derimod foretaget på baggrund af den teoretiske gennemgang i 

afsnit 4. 

5.2 Påvirkning på dagsværdiberegninger efter indførelse af lagerbeskatning 

For at kunne analysere hvilke regnskabsmæssige konsekvenser implementeringen af lagerbeskatningen vil 

få for opgørelsen af dagsværdien, er der opsat en række forudsætninger til brug for en matematisk 

undersøgelse. I den forbindelse anvendes de samme forudsætninger, der er angivet i afsnit 4.3.1, men 

herudover er der også opstillet følgende forudsætningerne: 

Ejendommen er købt i indeværende regnskabsår og finansieret igennem 80 % realkreditfinansiering og 10 

% øvrige kreditfaciliteter. De resterende 10 % er indskudt af investoren. Det forventes, at gælden skal 

afdrages lineært over 30 år med en fastlåst rentesats på 1,5 %. De øvrige forudsætninger er uændrede fra 

tidligere afsnit. Der er tale om et enkeltstående selskab uden koncerntilknytning til nogle parter. 

Baggrunden for de fastlagte forudsætninger er begrundet i bilag 7. Det er dog overbevisningen, at der er 

fastsat realistiske forudsætninger der afspejler et virkeligt eksempel. 

5.2.1 Den afkastbaserede model 

I afsnit 4.3.1 blev det beskrevet, hvordan dagsværdiberegningen ved brug af den afkastbaserede model var 

opdelt i følgende tre faser: 

1. Opgørelse af driftsafkast for ejendommen 

2. Fastsættelse af forrentningskravet 

3. Tillæg og fradrag for særlige forhold 

Fase 1 – Opgørelse af driftsafkast for ejendommen 

Fase 1 består af en opgørelse af ejendommens driftsresultat bestående af en opgørelse af lejeindtægterne 

og de samlede driftsomkostninger. Udover at opgørelsen af det forventede driftsafkast er afgørende for 

værdiansættelsen af ejendommen, så er driftsafkastet også en afgørende faktor i forbindelse med 
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finansieringen af betalingen af lagerbeskatningen. Helt overordnet vil ejendommens værdi stige, hvis 

driftsafkastet stiger, lige som at ejendommens værdi vil falde, hvis driftsafkastet falder. 

Dette betyder også, at der er en cirkulær sammenhæng mellem driftsafkastet, ejendommens værdi og 

betalingen af lagerbeskatningen, som kan illustreres som følger: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis ledelsen skruer på driftsafkastet for at finde likviditet til at betale lagerbeskatningen, vil ejendommens 

værdi stige, hvilket vil medføre en højere aktuel skat, som resultere i et højere likviditetsbehov, som gør at 

den daglige ledelse igen vil stå tilbage med et ønske om at forhøje driftsafkastet. Samme vil gøre sig 

gældende ved et fald i driftsafkastet. 

På trods af den cirkulærer sammenhæng, kan der dog alligevel være et incitament for den daglige ledelse at 

forsøge at forhøje driftsafkastet så meget som muligt, til brug for betalingen af lagerbeskatningen, hvis ikke 

driftsafkastet i forvejen kan bære betalingen af lagerbeskatningen. Driftsafkastet kan som nævnt forhøjes 

ved enten en stigning i lejeindtægterne eller et fald i de almindelige driftsomkostninger. I relation til at 

forhøje lejeindtægterne er der delte meninger om, hvorvidt dette vil være muligt. 

”Derfor vil det være i strid med lovgivningen at sende den videre, også for ejendomme 

med fri lejefastsættelse”78 

- Christian Rabjerg Madsen, S-finansordfører 

Således udtaler Christian Rabjerg Madsen, S-finansordfører i et særnummer omkring lagerbeskatning 

udgivet af EjendomDanmark, da han kommer ind på EjendomDanmarks advarsel om, at lagerbeskatningen 

vil vælte ned over lejerne. Uddybende udtaler Kenneth Nielsen, fuldmægtig i Skattestyrelsen i interview, at 

det kun er skatter som grundskyld, ejendomsværdiskat m.v., som påhviler selve ejendommen, der kan 

                                                             
78 (Vinther, 2020) 
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overvæltes til lejerne.79 Teoretisk, eller lovgivningsmæssigt, er det altså ikke lovligt at overvælte 

lagerbeskatningen til lejerne, hverken for boligejendomme, som reguleres i henhold til lejeloven og 

boligreguleringsloven, men heller ikke for ejendomme med fri lejefastsættelse.80 

Modsat skatteministeriet er der dog en lidt anden opfattelse hos de øvrige interviewede interessenter i 

ejendomsbranchen, om hvorvidt lagerbeskatningen alligevel over tid vil blive væltet over på lejerne. I 

forbindelse med de foretagne kvantitative interviews er respondenterne blevet bedt om at forholde sig til, 

om betalingen af lagerbeskatningen vil blive væltet over på lejeren. 

”Udlejer vil forsøge at lægge ekstraomkostningerne over på lejeren”81 

- Lars Petersen, Skatteekspert i Deloitte 

Lars Petersen, skatteekspert i Deloitte, udtaler i interview, at han vil forvente, at udlejer vil forsøge at 

lægge ekstraomkostningerne over på lejeren i det omfang, de indgåede lejeaftaler tillader det, eller at man 

i forbindelse med til- og fraflytning vil forsøge at regulere lejen for at sikre en bedre likviditet til at betale 

lagerskatten. Lars Petersen begrunder det i, at der er tre måder, hvorpå ejendomsselskaberne kan 

finansiere betalingen af lagerbeskatningen. Den første måde er igennem anvendelse af allerede frie likvide 

midler i selskabet. Den anden måde er ved finansiering igennem den overskudslikviditet, der stammer fra 

ejendommens årlige driftsresultatet, og den tredje og sidste måde er ved optagelse af ekstern finansiering. 

Det er Lars Petersens’ overbevisning, at bankerne med høj sandsynlighed ikke vil finansiere en 

lagerbeskatningen.82 

” … men ellers tror jeg ikke, at det er på kassekreditterne, man skal regne med at finde 

de penge”83 

- Mikkel Høegh, Afdelingsdirektør Jyske Realkredit 

I forlængelse af den tredje mulighed udtaler Mikkel Høegh i interviewet, at man som bank ikke vil 

finansiere lagerbeskatningen, medmindre der er tale om en midlertidig, forbigående løsning under f.eks. 

dårlige konjunkturer. Han har derfor svært ved at forestille sig, at det er på kassekreditterne, man skal 

regne med at kunne låne til lagerbeskatningen.84 

Det betyder dermed, at hvis ejendomsselskaberne på det tidspunkt, hvor lagerbeskatningen indføres, ikke 

er velkonsoliderede og har frie reserver til at betale lagerbeskatningen, så er der i praksis kun én løsning, og 
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det er at forhøje driftsresultatet. Dette kan gøres på to måder. Enten skal lejeindtægterne forhøjes eller 

også skal driftsomkostningerne nedbringes. 

Lejeindtægterne kan kun forhøjes ved at foretage en huslejestigning. Anders Gade Jeppesen, Økonomisk 

chefanalytiker, understøtter Lars Petersens udtalelse om, at det vil være at forvente, at lejestigningerne vil 

ske over tid i forbindelse med, at lejerne til- og fraflytter lejemål.85 

”Det tror jeg egentlig ikke, fordi det er svært at drive mere ud af lejerne. Så skal man 

have, at markedet som et hele kan få lidt mere ud af deres lejere”86 

- Stinus Andersen, Regnskabschef i storkundeafdelingen i Newsec 

Stinus Andersen, regnskabschef i storkundeafdelingen i Newsec, udtaler, at det kan være vanskeligt at 

skubbe på huslejen, men at det skal være hele markedet som helhed, der skal acceptere huslejestigninger. 

Stinus Andersen udtaler dog, at der vil være forskel på type af ejendom. Særligt detailbranchen er et 

presset marked, hvor lejer forsøger at presse prisen ned, og hvor der på nuværende tidspunkt er nogle 

makroøkonomiske forhold, der spiller ind i form af COVID-19, som har tvunget detailbutikkerne til at holde 

lukket i en periode i både 2020 og 2021, hvorfor de er ekstra pressede. Modsat vurderer han det nemmere 

for nyere boligejendomme, hvor der er en mere fri markedsregulering, og hvor der i øvrigt i nogle 

geografiske områder er en større efterspørgsel efter boliger, end der er udbud. Med argumentationen om, 

at der eksisterer en markedsøkonomi, tilslutter Mikkel Høegh sig ligeledes Stinus Andersens udtalelse og 

udtaler selv, at det vil være markedet, der kan afgøre, om man kan eller ikke kan overvælte 

lagerbeskatningen på lejeren. 87 

Ligeledes vil det forventes, at ejendomsselskaberne naturligt vil forsøge at skære i driftsomkostningerne. 

Enten ved f.eks. at nedbringe de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, eller alternativt 

forhandle sig til eller implementere i nye lejekontrakter, at driftsomkostningerne som ejendomsskat, 

forsikring m.v. betales direkte af lejeren, hvis ikke de betales direkte af lejer i forvejen. Herved opnå et 

højere driftsresultat, der kan være med til at finansiere lagerbeskatningen. 

Der vil være tale om et individuelt skøn af, hvor meget det vil være muligt at forøge det samlede 

driftsresultat ud fra de gældende forhold for ejendommen. Herudover vil der også være andre faktorer, 

som f.eks. hvor attraktiv ejendommens beliggenhed er, samt hvilken type ejendom der er tale om. 

Boligmarkedet i København vil med overvejende sandsynlighed i højere grad acceptere en stigning i 

lejeindtægten som følge af efterspørgslen på boliger i København, modsat resten af Danmark. 
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I det anvendte eksempel nedenfor er forudsætningerne for driftsresultatet fastholdt, da det som nævnt vil 

være individuelt, om driftsresultatet vil stige som følge af lagerbeskatningen, og at det i øvrigt vil være et 

usikkert skøn. 

Fase 2 – Fastsættelse af forrentningskravet 

I afsnit 4.3.1.2 blev det beskrevet, at fastlæggelsen af forrentningskravet sker ud fra en vurdering af en 

række samfundsmæssige og kvalitetsmæssige faktorer, der gør sig gældende for den enkelte ejendom. 

Forrentningskravet skal være repræsentativt i forhold til, hvilken forrentning en uafhængig køber ville 

kræve af denne ejendomsinvestering, og derefter fastsættes herefter. Når man pålægger 

ejendomsbranchen en likviditetsmæssig byrde, forhøjes risikoen for investeringen. Derved vil investorerne 

kræve et højere afkast for at påtage sig investeringen. 

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen blandt revisorer er det undersøgt, hvor sandsynligt det vil 

være, at forrentningskravet vil stige med 0,5 %-point som følge af implementeringen af lagerbeskatningen. 

Revisorerne vurderede sandsynligheden af, om forrentningskravet vil kom til at stige med 0,5 %-point på en 

skala fra 1-100, hvor 0 er et udtryk for, at det ikke er sandsynligt, at forrentningskravet stiger med 0,5 %-

point, og 100 er et udtryk for, at det er sandsynligt, at forrentningskravet stiger med 0,5 %-point.88 

Gennemsnittet for besvarelserne ligger på 52,45 med en standardafvigelse på 26. Der var derfor en høj 

uenighed i hvorvidt forrentningskravet ville stige med 0,5 %-point eller derover. Spørgsmålet gik på, om 

forrentningskravet minimum ville stige med 0,5%-point. Med et gennemsnit på 52,45 er det tolket, at 

forrentningskravet ikke vil stige med mere end 0,5%-point, men at det ligeledes er revisorernes vurdering, 

at de forventer, at der er sandsynligt, at lagerbeskatningen vil medføre en stigning i forrentningskravet med 

ca. 0,5 %-point.89 

På baggrund heraf er forrentningskravet reguleret med en stigning på 0,5 %-point i det anvendte eksempel 

på konsekvenserne længere nede i afsnittet. 

Fase 3 – Tillæg og fradrag for særlige forhold 

I fase 3 skal forhold tillægges eller fradrages korrektioner til ejendomsværdien, hvis det vurderes, at de 

påvirker værdien af ejendommen. Som tidligere gennemgået i afsnit 4.3.1.3 kan der være tale om fradrag 

for tomgangsleje, opsat vedligeholdelsesarbejde, forrentning af deposita og øvrige forudbetalinger eller 

fradrag for lejerabatter. 

Det vil være individuelt, om der vil være nogle af disse fradrag, der vil ændre sig. Som udgangspunkt bør 

disse være konstante med baggrund i, at der ikke vil være en direkte effekt på hverken tomgang, deposita, 

indgåede lejerabatter eller lignende som følge af implementeringen af lagerbeskatningen. Det der dog kan 
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blive påvirket, kan være de planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Dette som følge af, at branchen 

forventer, at ejendomsselskaberne vil bruge en del af den overskudslikviditet, som man tidligere har brugt 

på vedligeholdelse og forbedringer, på betaling af lagerbeskatningen.90 

De forventede vedligeholdelsesomkostninger vil skulle fratrækkes, og derfor vil det i fase 3 påvirke 

dagsværdireguleringen positivt, da de forventede vedligeholdelsesomkostninger vil være mindre. Modsat 

vil det være at forvente, at forrentningskravet vil stige, da investeringen bliver mere risikofyldt, hvis ikke 

der foretages de nødvendige investeringer i ejendommen. Et fald i vedligeholdelsesomkostningerne vil 

derfor påvirke den samlede dagsværdiberegning negativt. 

I forudsætningerne er der taget udgangspunkt i et fradrag i et forventet minimumsbeløb til vedligeholdelse. 

Der er derfor ikke ændret i disse forventninger på trods af, at det ville være at forvente, at flere 

ejendomme vil nedjustere omkostningerne til vedligeholdelse som følge af brugen af likviditeten til at 

betale lagerskatten.91 

Konsekvensberegning 

Som det ses af nedenstående opgørelse, så har reguleringen af forrentningskravet nu påvirket 

ejendomsværdi negativt med 12.388.889 kr. hvilket illustrere at lagerbeskatningen vil komme til at have en 

betydning for de regnskabsmæssige opgørelser af dagsværdien. 

Konsekvensberegning 

Fase 1 – Driftsresultat  
Årlige lejeindtægter 5.200.000 
Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40.000 
Årlige driftsomkostninger -780.000 
Driftsresultat 4.460.000 
  
Fase 2 – Forrentningskrav  
Forrentningskrav 4,5 % 
Værdi af ejendom inden reguleringer 99.111.111 
  
Fase 3 – Reguleringer  
Fradrag for tomgang -150.000 
Fradrag for opsat vedligeholdelse  -500.000 
Forrentning af deposita +1.300.000 
Værdi af ejendom 99.761.111 
  
Værdi med 4 % i forrentningskrav  112.150.000 
  
Konsekvens 12.388.889 

Kilde: Egen tilvirkning 

Likviditetspåvirkning 

Det er en ting, at ejendomsværdien falder som følge af udviklingen i markedet, men derudover bringer 

implementeringen af lagerskatten en lavine af øvrige forhold med sig, som påvirker ejendommene. Som 

det ses af bilag 7, så er der i beregningen medtaget forhold, som vedrører finansieringen af ejendommen. 

                                                             
90 (Fakta og baggrund for lagerbeskattens effekter, 2020) 
91 (EjendomDanmark, Lagerskat medfører færre ejendomsinvesteringer, 2020) 
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Der er foretaget en illustrativ opstilling som viser, hvilken påvirkning implementering vil have på likviditeten 

i ejendomsselskabet over en 5-årig periode. I eksemplet er forrentningskravet uændret igennem perioden, 

hvilket udelukkende er besluttet for at gøre sammenligningen transparent og ikke et udtryk for markedets 

aktuelle forhold. 

Hvis der dykkes ned og analyseres på tallene, så kan det ses, at der i 1. regnskabsår ikke er nogen 

indvirkning på likviditeten som følge af, at ejendommens værdi ikke overstiger bundgrænsen på 100 mio. 

kr. og dermed ikke er omfattet af reglerne. Anderledes bliver det dog de næste 4 regnskabsår, når 

ejendommen overgår grænsen på 100 mio. kr. Ud fra en betragtning om, at indtægter og omkostninger 

udelukkende bevæger sig med inflationen, så vil det påvirke ejendomsværdien positivt, så værdien nu 

kommer til at overstige 100 mio. kr. og stiger stødt de kommende år. Hermed skal de årlige værdistigninger 

i ejendommens værdi således beskattes efter gældende regler med en skattesats på 22 % af 

værdistigningerne. Den ekstra omkostning for selskabet kommer til at ligge på mellem 445 t.kr. og 469 t.kr 

hvert år for de næste 4 år. 

Da der i forvejen betales almindelig selskabsskat af overskuddet, så gør den nye lagerskat, at selskabet 

ender med at få et negativt cash flow i løbet af den opgjorte 5-årige periode, som bevirker, at selskabet får 

en effektiv skatteprocent på mellem 34 og 36 %. Skatteprocenten er opgjort uden værdistigninger på 

ejendommen, da disse værdistigninger er illikvide. 

Det negative cash flow, som lagerbeskatningen har skabt, vil således transformere sig til en 

finansieringsudfordring for selskabet, som de vil være nødsaget til at få bugt med for at kunne betale deres 

forpligtelser i takt med, at de forfalder. 

Hertil skal tillægges, at der altid er en risiko for uforudsete udgifter, som f.eks. ekstraordinær reparation og 

vedligeholdelse, som kan opstå, men som værdiansættelsesmetoden ikke nødvendigvis tager højde for, da 

omkostningen ikke er identificeret. Hvis dette sker, så er der naturligvis en endnu større 

likviditetsudfordring, end illustrationen umiddelbart fremviser. 

5.2.2 DCF-modellen 

I afsnit 4.3.2 blev det beskrevet, hvordan dagsværdiberegningen ved brug af DCF-modellen var opdelt i 

følgende seks faser: 

1. Fastlæggelse af det forventede frie cash flow i budgetperioden 

2. Estimering af diskonteringsfaktor 

3. Tilbagediskontering til nutidsværdi af det forventede frie cash flow i budgetperioden 

4. Bestemmelse af terminalværdi 

5. Tilbagediskontering til nutidsværdi af terminalværdien 

6. Fastlæggelse af ejendommens værdi, som svarer til de tilbagediskonterede værdier 
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I det følgende gennemgås, hvordan de enkelte faser vil blive påvirket med både en teoretisk og praktisk 

tilgang. Idet nogle af faserne er en udvidelse af faserne, der allerede er beskrevet i afsnit 4.3.2, foretages 

der ikke helt samme slaviske gennemgang af de seks faser. Herudover er flere af DCF-modellens faser som 

beskrevet i tidligere afsnit alene beregninger, hvorfor udfaldet alene ændres som følge af ændringer i de 

øvrige faser, som f.eks. ved ændringer i fase 1 og 2 vedrørende det frie cash flow og estimering af 

diskonteringsfaktoren. 

Ligesom ved den afkastbaserede model vil en implementering af lagerbeskatning påvirke forskellige 

parametre i opgørelsen af dagsværdien. Overordnet er det primært parametrene forrentningskravet og 

diskonteringsrenten, som bliver påvirket. Tilsvarende er der i eksemplet ændret i forrentningen af deposita, 

som stiger som følgeeffekt af de andre reguleringer. 

Det frie cash flow 

I forhold til det frie cash flow er de eneste påvirkninger, at der er sket en ændring i omregning af 

tomgangen til nutidsværdi som følge af ændringen i diskonteringsrenten, samt at forrentningen af deposita 

er ændret. Disse to forhold påvirker indtægterne i det frie cash flow. 

Diskonteringsfaktor 

Forrentningskravet stiger som følge af den øgede risiko og skal vurderes ud fra samme forhold, der allerede 

er gennemgået for den afkastbaserede model i afsnit 4.3.1, som bl.a. er baseret på vurderinger fra 

adspurgte revisorer. Tilsvarende vil diskonteringsrenten også stige på baggrund af ændringer i 

markedsrisici, herunder faldet i det generelle ejendomsmarked, som flere eksperter på markedet forudser, 

at lagerbeskatningen vil være medvirkende årsag til.92 Faldet i ejendomsmarkedet vil påvirke udbud og 

efterspørgsel af ejendomme og vil ligeledes være en faktor, som får diskonteringsrenten til at stige. 

Konsekvensberegning 

På baggrund af disse ændringer i beregningsfaktorerne er der opstillet et illustrativt eksempel, som viser, 

hvilken indvirkning en stigning i både forrentningskravet og diskonteringsfaktoren vil have på værdien af 

ejendommen opgjort ud fra DCF-modellen. For at kunne sammenligne forskellen i modellerne er der 

anvendt samme ændringer i parametrene som ved den afkastbaserede model, nemlig en stigning på 0,5 %-

point for både forrentningskravet og diskonteringsrenten. 

Ligesom ved opgørelsen ved hjælp af den afkastbaserede model kommer værdien til at falde med 

12.388.889 kr. og falder derfor uden for lagerbeskatningens regler for det 1. år. Beregningen hertil 

foreligger i bilag 7. Hvis det antages, at værdistigningen hvert år er tilsvarende den afkastbaserede model, 

hvilken den vil være, da ændringerne i parametrene er de samme, og pengestrømmene derved vil give de 

samme værdier, hvis der er skønnet med uændret forhold. Så er der tilsvarende for DCF-modellen opstillet, 
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hvordan likviditeten bliver påvirket negativt ved indførelse af lagerbeskatningen. Denne illustration er 

opstillet i bilag 7. 

Konsekvensberegning 

Budgetperiode 

Cash flow – 1’000 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminal år 
Indtægter            
Årlige lejeindtægter 5.200 5.304 5.410 5.518 5.629 5.741 5.856 5.973 6.093 6.215 6.339 
Øvrige lejeindtægter 
(markedsleje) 

40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 

Tomgang omregnet til 
nutidsværdi 

0  -181         

Forrentning af deposita 
omregnet til nutidsværdi 

50 52 55 57 59 61 63 66 69 71 74 

Driftsresultat 5.290 5.397 5.326 5.617 5.731 5.846 5.964 6.085 6.209 6.334 6.462 
            
Udgifter            
Årlige driftsomkostninger -780 -796 -812 -828 -844 -861 -878 -896 -914 -932 -951 
Udgifter i alt -780 -796 -812 -828 -844 -861 -878 -896 -914 -932 -951 
            
Investeringer            
Opsat vedligeholdelse omregnet 
til nutidsværdi 

-533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Udgifter i alt -533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
Frie pengestrømme fra driften 3.977 4.601 4.514 4.789 4.887 4.985 5.086 5.189 5.295 5.402 5.511 
            
Nutidsværdi, årligt 3.735 4.057 3.736 3.723 3.567 3.417 3.273 3.135 3.004 2.877  
            
Nutidsværdi for budgetperiode 34.524           
Nutidsværdi for terminal år  65.237           
Ejendomsværdi 99.761           

Kilde: Egen tilvirkning 

Der tegner sig samme billede som ved den afkastbaserede model, med en mindre forskel i likviditeten som 

relaterer sig til forrentningen af deposita og tomgangsleje, som er medregnet i cash flowet for DCF-

modellen, men ikke for den afkastbaserede model. 

Både for de beregnede eksempler for den afkastbaserede model og DCF-modellen er der et par 

umiddelbare udfordringer, som giver anledning til at adressere disse forhold i henhold til den kommende 

lagerbeskatning. 

Den første udfordring er, at implementering med de opsatte forudsætninger og påvirkninger på markedet 

helt tydeligt vil gøre, at ejendomsmarkedet vil opleve lavere værdier som følge af et øget forrentningskrav, 

der nu stilles til ejendomsinvesteringer, både nye og eksisterende. Beregningerne viser klart, i hvor stort 

omfang selv mindre ejendomme vil blive påvirket, når der sker pludselige ændringer til forrentningskravet. 

Den anden mindre udfordring i dette eksempel er, at ejendommen nu er undergået en indgangsværdi på 

under 100 mio. kr., som er bundgrænsen for det nye lovforslag, og derved vil denne ejendom falde udenfor 

målgruppen i det 1. indkomstår. Som reglerne er foreslået i lovforslaget, så vil denne ejendom først blive 

omfattet af reglerne fra deres 2. indkomstår og hermed først blive beskattet af værdistigningerne på dette 

tidspunkt. 
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Den mest markante udfordring er, hvordan implementeringen påvirker pengestrømmene i selskabet. Som 

det allerede er blevet påvist ved gennemgangen af den afkastbaserede model, vil indtrædelsen i de nye 

regler påvirke likviditeten kraftigt i en negativ retning. I relation til beregningerne foretaget i bilag 7 er der, 

tilsvarende for den afkastbaserede model, opstillet, hvorledes implementering af reglerne for 

lagerbeskatning har konsekvenser for likviditeten. Likviditetspåvirkningen bliver yderst markant og giver 

selskabet likviditetsudfordringer, som vil være en nødvendighed at behandle, førend selskabet kan indfri 

deres løbende forpligtelser. Tilsvarende bemærkes det, at casen nu er blevet mindre attraktiv fra en 

investors synspunkt, da der nu i denne 5-års periode ikke længere vil blive generet overskudslikviditet til 

f.eks. nye investeringer eller udbetaling af afkast til investorerne. Investorerne skal tilsvarende overveje 

deres muligheder for at opnå yderligere finansiering til at kunne betale deres forpligtelser. Havde 

lagerbeskatningen ikke været implementeret, så havde der i eksemplet allerede været muligheder for, at 

selskabet kunne realisere overskudslikviditet i år 4 og dermed gøre denne investering mere attraktiv for en 

investor. Det ses også af bilag 7, at den negative likviditetspåvirkning vil fortsætte de kommende 6 år og 

først vende herefter. Det giver, at den totale likviditetspåvirkning for 10 år udgør et negativt flow på 1.038 

t.kr. modsat et positivt flow på 3.249 t.kr., hvis reglerne om lagerbeskatning ikke var blevet implementeret. 

Forskellen i likviditet på 4.287 t.kr. er penge, som hermed ikke kan anvendes på forbedringer eller 

miljørigtige udvidelser, da pengene ikke længere er til stede til at foretage sådanne investeringer i 

ejendommen. 

Uagtet om man anvender den afkastbaserede model eller DCF-modellen, vil implementeringen af 

lagerskatten have en indflydelse på beregningen af ejendomsværdien. Som tidligere nævnt skal der 

udarbejdes en opgørelse af dagsværdi for alle enkeltstående ejendomme, hvis den samlede koncern har 

ejendomsværdier for over 100 mio. kr. Disse opgørelser vil herefter skulle anvendes til at bestemme 

skattebetalingen af de løbende værdireguleringer på ejendomme. Hvis selskaberne i forvejen indregner 

deres ejendomme til dagsværdi, så er der naturligvis ingen forskel i dagsværdiopgørelsen, og det er det 

samme grundlag, som bliver anvendt til bestemmelsen af skattebetalingen. 

5.3 Delkonklusion 

I dette afsnit er der foretaget en kvalitativ og kvantitativ analyse af, hvilke regnskabsmæssige mekanismer 

der vil blive påvirket ved indførelsen af lagerbeskatningen. Afsnittet har taget udgangspunkt i teorien 

gennemgået i afsnit 4, som har dannet grundlag for at kunne vurdere de regnskabsmæssige påvirkninger. 

Af analyserne kan det konkluderes, at der ved implementering af lagerbeskatningen er en cirkulær 

sammenhæng mellem den regnskabsmæssige værdi af ejendommen og lagerbeskatningen, hvilket stiller 

den daglige ledelsen i en svær position. Herudover peger analysen på, at forrentningskravet vil stige, som 

følge af at den nye skattebetaling vil medføre at der bliver trukket likvide midler ud af selskabet, og derved 

forhøje den likviditetsmæssige risiko af investeringen. Forrentningskravet er det eneste parametre som 

ændres sig i beregningerne, da risikoen for investeringen ændrer sig. 
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Der er i afsnittet foretaget konsekvensberegningerne af de nye beskatningsregler, som viser, at cash flowet 

vil blive påvirket i negativt omfang i takt med, at skattebetalingen vil tilføres, når der sker en positiv 

værditilvækst af ejendommen. Den nye skattebetaling vil give dele af ejendomsbranchen økonomiske 

udfordringer, da selskaberne på nuværende tidspunkt ikke er gearet til den øgede forpligtelse. 

Beregningerne viser at det selv over en 10-årig periode vil være udfordrende at producerer et positivt cash 

flow igennem den almindelige drift og dermed vil selskaberne være nødsaget til at opdrive den nødvendige 

finansiering for at kunne indfri både skattebetalingen med også de øvrige forpligtelser til rentebetalinger og 

afdrag på gæld. 

På baggrund heraf er de regnskabsmæssige konsekvenser identificeret, analyseret og diskuteret op imod 

den nye lagerbeskatning. Påvirkningen af faktorerne, som er involveret i modellerne for opgørelsen af 

dagsværdien af investeringsejendomme, er illustreret igennem konsekvensberegninger og samlet besvarer 

afsnittet derfor den sidste del af undersøgelsesspørgsmål 2 samt formålet med afsnittet vurderes at være 

opnået.  
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6. Revision af ejendomme 

 

6.1 Indledning 

6.2 Lovgrundlag 

6.3 Begrebsrammen  

6.4 Revisionsbevis 

6.5 Revisionsprocessen 

6.6 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at give en forståelse for de regler, der danner rammerne for revisors 

revision af dagsværdien af ejendomme. Afsnittet indeholder derfor en teoretisk gennemgang af den 

internationale begrebsramme for erklæringer med sikkerhed, samt en gennemgang af den 

internationale standard for revision af regnskabsmæssige skøn af aktiver, der indregnes til dagsværdi i 

henhold til ISA 540. Derudover vil afsnittet give en overordnet forståelse af revisors grundlæggende 

etiske principper og etiske regelsæt, som er angivet i overensstemmelse med det International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA). 
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6.1 Indledning 

Afhandlingens problemformulering sætter spørgsmålstegn ved, hvordan implementeringen af den 

kommende lagerbeskatning af illikvide ejendomsavancer vil påvirke revisors arbejde i forbindelse med 

revisionen af dagsværdien af ejendomme og afgivelsen af den efterfølgende revisionspåtegning på 

selskabernes årsrapport. 

For at kunne analysere hvordan revisors arbejde vil være påvirket, er det nødvendigt at have en forståelse 

for revisionsstandarderne, der direkte eller indirekte danner rammerne for revisors arbejde. Af afsnit 3.4.6 

fremgik det, at det forventes, at ejendomsselskaberne, der vil være omfattet af lagerbeskatningen, vil 

skulle foretage en årlig dagsværdiopgørelse af deres ejendom uanset valg af regnskabsmæssigt princip. Hvis 

ejendomsselskaberne fortsat vælger at anvende kostprismetoden, vil skatteberegningen alligevel være 

behæftet med et regnskabsmæssigt skøn af dagsværdien. 

Dette afsnit vil derfor overordnet gennemgå elementerne i begrebsrammen for erklæringsopgave med 

sikkerhed og derigennem give den nødvendige viden af, hvilke forhold og krav skal være opfyldt, førend 

revisor kan afgive en erklæring med sikkerhed. Herudover en mere detaljeret gennemgang af ISA 540, som 

danner reglerne for revisors arbejde i relation til regnskabsmæssige skøn af aktiver, da regnskabet uagtet 

valg af indregningsprincip vil være behæftet med et væsentligt regnskabsmæssige skøn over dagsværdien 

af ejendommen. 

6.2 Lovgrundlag 

I Danmark revideres der ud fra den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver om sikkerhed, der 

er udarbejdet og godkendt af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), og som er 

underlagt International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). IAASB og IESBA er begge 

uafhængige organisationer, som udarbejder regelsæt under International Federation of Accountants (IFAC). 

Den internationale begrebsramme for erklæringer med sikkerhed er en referenceramme for International 

Standards on Auditing (ISA), som er en samling af standarder, der definerer retningslinjerne for revisors 

ansvar for revision af specifikke områder. Inden for begrebsrammen for revision af regnskabsmæssige skøn 

af aktiver, der indregnes til dagsværdi, anvendes ISA 540. 

For at give et illustrativt billede af sammenhængen mellem de forskellige begrebsrammer og 

revisionsstandarder er der udarbejdet følgende illustration: 
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Kilde: International begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed 

6.2.1 IESBA’s etiske regler for revisor 

Det er i forbindelse med besvarelsen af afhandlingens problemformulering fundet relevant at få en 

overordnet forståelse af IESBA’s etiske regler, for at forstå, hvilke etiske retningslinjer revisor er underlagt, 

og derved også hvilke etiske normer som offentligheden forventer, revisor lever op til. Særligt med hensyn 

til den etik og moral som forventes af revisor, når der foretages revision af skønsbaserede regnskabsposter. 

Revisor skal i alle henseender overholde IESBA’s etiske regler, som omfatter, at revisor skal identificere 

trusler mod overholdelsen af de 5 grundlæggende principper, herunder vurdere betydeligheden af 

truslerne samt anvende de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at eliminere de identificerede 

trusler eller reducere dem til et acceptabelt niveau. Derudover skal revisor være uafhængig og derved 

kunne varetage rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Det er helt afgørende for at fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant, at revisor overholder de 5 

grundlæggende principper, som består af følgende elementer: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Integritet går på at revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og forretningsmæssige 

henseender. Objektivitet går på at revisor ikke må være forudindtaget, have interessekonflikter, eller være 

under utilbørlig påvirkning af andre, så den professionelle og forretningsmæssige dømmekraft 

undertrykkes. Derudover at revisor anvender professionelle kompetencer og fornøden omhu, som skal 

Integritet Objektivitet
Professionel 
kompetence

og fornøden omhu
Fortrolighed Professionel adfærd

IESBA’s etiske regler for revisor 

Opgaver omfattet af IAASB’s standarder Opgaver ej omfattet af IAASB’s standarder 

Rådgivning Andre ydelser 

ISQC 1-99 Internationale standarder om kvalitetsstyring 

International begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed 

Revision og review af historiske 
finansielle oplysninger 

Andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed 

ISA 100-999 Internationale 
standarder om revision 

ISAE 3000-3699 
Internationale standarder om 
andre erklæringsopgaver med 

sikkerhed 

ISRS 4000 – 1699 
Internationale 
standarder om 

beslægtede opgaver 

 
ISA 100-999 

Internationale 
standarder om 

revision 

ISRA 2000-2099 
Internationale 
standarder om 

review- opgaver 

Skat 
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medføre, at revisor vedligeholder sin faglige viden og færdigheder på et niveau, der er nødvendigt, for at 

revisor kan give en kvalificeret professionel rådgivning. At revisor skal udvise fortrolighed og derfor ikke må 

videregive informationer til tredjemand uden behørig og specifik bemyndigelse hertil. Undtagelsen er, hvis 

der er en juridisk eller professionel ret hertil. Sidst men ikke mindst, at revisor overholder loven og øvrige 

standarder samt undgår enhver handling, som kan miskreditere den professionelle adfærd hos revisorer. 

6.3 Begrebsrammen 

Den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed definerer de fem elementer, der 

skal være til stede, for at revisor kan afgive en erklæring med sikkerhed.93 

Første element er, at der skal eksistere et trepartsforhold, hvilket betyder, at der i forbindelse med 

afgivelse af erklæringen skal være en revisor, en ansvarlig part og en tiltænkt bruger. Andet element er, at 

der skal være et erklæringsemne, som f.eks. kan være økonomiske historiske præstationer, systemer eller 

processer. Tredje element er, at der skal eksistere egnede kriterier, som skal sikre, at der er en 

referenceramme, så enhver ikke kan foretage en individuel fortolkning, og at konklusionen ikke kan 

misforstås. De egnede kriterier skal have relevans for erklæringsemnet, men skal også være med til at sikre, 

at erklæringen bliver givet på et fuldstændigt grundlag, samt at den er konsistent og derved pålidelig. 

Derudover skal erklæringen være neutral, så konklusionen ikke bliver præget af en forudindtagethed. Det 

sidste punkt i relation til egnede kriterier er, at erklæringen er forståelig for brugeren. Fjerde element 

omhandler, at revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for den konklusion, der ønskes at afgives i den 

skriftlige erklæring. Den skriftlige erklæring er afslutningen, nemlig det femte element. 

Ved afgivelse af en revisionspåtegning på et regnskab vil det ikke være alle elementer som vil blive påvirket 

af implementeringen af lagerbeskatningen. Det vil nemlig ikke påvirke det forhold, at der skal eksistere et 

trepartsforhold, ligesom erklæringsemnet fortsat vil være de historiske økonomiske resultater for det 

forgangne år. Ligeledes vil de egnede kriterier fortsat være ÅRL, IFRS eller anden lignende regnskabsmæssig 

begrebsramme, og uagtet valg af regnskabsstandard vil det være nødvendigt, at man fortsat opgør 

ejendommen til dagsværdi. Dog vurderes lagerbeskatningen, som beskrevet i afsnit 4, at kunne have en 

konsekvens for valget af, om ejendommene skal indregnes ved brug af kostprismetoden eller 

dagsværdimetoden. Beslutningen vil dog ikke ændre på regelsættet, men til gengæld vil en ændring af 

anvendt regnskabspraksis øge kravet til den nødvendige revisionsdokumentation. 

For at forstå hvad der er nødvendig revisionsdokumentation, og hvordan kravet hertil påvirkes ved 

implementeringen af lagerbeskatningen, er det i det efterfølgende afsnit gennemgået, hvordan revisor 

opnår egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis ved indregning af ejendomme til dagsværdi, som er behæftet 

med væsentlige regnskabsmæssige skøn. 

                                                             
93 IAASB, A22 
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6.4 Revisionsbevis 

For at revisor kan afgive en revisionserklæring med en blank påtegning, er det en forudsætning, at revisor 

opnår tilstrækkeligt og egnet bevis for, at erklæringsemnet (for eksempel regnskabet) er udarbejdet efter 

de egnede kriterier (for eksempel ÅRL). I den forbindelse skal revisor planlægge og udføre sit arbejde under 

udøvelse af professionel skepsis. Revisor skal foretage faglige vurderinger ved overvejelser om 

opgaverisiko, væsentlighed, mængden og kvaliteten af det tilgængelige revisionsbevis samt planlægningen 

og fastlæggelsen af revisionshandlingernes art, tidsmæssige placering samt omfang. 94 

6.4.1 Professionel skepsis og faglig vurdering 

I henhold til IAASB skal revisor igennem hele opgaveforløbet udøve professionel skepsis, hvilket betyder, at 

revisor skal anvende sine professionelle kompetencer og faglige viden til at være kritisk samt udfordre det 

modtagne revisionsbevis.95 Professionel skepsis indebærer, at revisor skal være opmærksom på 

inkonsistens mellem modtaget revisionsbevis, ligesom revisor skal være opmærksom på information, der 

stiller spørgsmålstegn ved pålideligheden af det modtagne revisionsbevis, samt opmærksom på, om der er 

forhold, der kan give antydning, som indikerer sandsynlig fejlinformation og dermed vil gøre det 

nødvendigt at foretage yderligere revisionshandlinger. 

Særligt benævner revisorlovens § 16 stk. 2, at revisor skal udvise professionel skepsis ved gennemgang af 

ledelsens skøn vedrørende dagsværdier og nedskrivning af aktiver. Der er altså ekstra fokus på revisors 

professionelle skepsis omkring væsentlige regnskabsmæssige skøn, som er tilfældet ved indregning af 

ejendomme til dagsværdi. 

Udover at udøve en professionel skepsis skal revisor også anvende sine kompetencer til at foretage en 

faglig vurdering af blandt andet væsentlighed, opgaverisiko, art samt den tidsmæssige placering og 

omfanget af udførte handlinger.96 Med kompetencer hentydes til de faglige kompetencer, som en revisor 

har opnået igennem uddannelsen til statsautoriseret revisor, samt i øvrigt den erhvervserfaring, revisoren 

har opnået igennem sit erhverv som revisor. 

6.4.2 Tilstrækkelighed og egnethed samt mængden og kvalitet af tilgængeligt revisionsbevis 

For at erklæringsemnet overholder de egnede kriterier, skal revisionsbeviset være tilstrækkeligt og egnet, 

hvilket betyder, at der skal være opnået den passende mængde af revisionsbevis med den passende 

kvalitet.97 Tilstrækkelighed er en målestok for mængden af revisionsbevis, og egnethed er en målestok for 

kvaliteten af revisionsbeviset. Mængden af revisionsbevis, som revisor skal indhente, afhænger dels af 

kvaliteten af revisionsbeviset, men også af risikoen for fejlinformation i revisionsbeviset. 

                                                             
94 IAASB, A50 
95 IAASB, A51-A55 
96 IAASB, A56-A60 
97 IAASB, A61-A66 
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Revisionsbevisets tilstrækkelighed og egnethed hænger i et vist omfang sammen. Sammenhængen består i, 

at kvaliteten af revisionsbeviset kan sænke behovet for mængden af revisionsbevis. Mængden af 

revisionsbevis kan dog ikke nødvendigvis kompensere for utilfredsstillende kvalitet i revisionsbeviset. 

Når kvaliteten af revisionsbeviset skal vurderes, er det nødvendigt at vurdere, hvorvidt det modtagne 

revisionsbevis er relevant for det, der søges at opnå revisionsbevis for. Herudover hvorvidt revisionsbeviset 

er pålidelig, som vil sige, hvor kommer revisionsbeviset fra. 

Pålideligheden er påvirket af, hvilken kilde revisionsbeviset kommer fra, men også hvilken art af 

revisionsbevis, der er tale om. I forbindelse med vurderingen af pålideligheden skal derfor tages højde for, 

hvilke omstændigheder der har gjort sig gældende under fremskaffelsen af revisionsbeviset. 

Begrebsrammen for erklæringer med sikkerhed fastlægger en række generaliseringer af, hvordan specifikke 

forhold påvirker pålideligheden af revisionsbeviset. 

• Internt vs. eksternt revisionsbevis 

• Kildens objektivitet vs. subjektivitet 

• Sagkyndig kilde vs. ej sagkyndig kilde 

• Effektive vs. ikke effektive kontroller 

• Direkte vs. indirekte observationer 

• Skriftligt vs. mundtligt revisionsbevis 

Revisionsbevis, der er fremskaffet af ekstern part, har en højere pålidelighed end revisionsbevis opnået af 

intern part. Pålideligheden af eksternt revisionsbevis vil dog være påvirket af kildens objektivitet, samt 

hvorvidt kilden er en sagkyndig eller ikke sagkyndig part. Pålideligheden af internt revisionsbevis vil være 

påvirket af, om der har eksisteret effektive kontroller eller ej i forbindelse med fremskaffelsen. 

Revisionsbevis, der er opnået ved revisors egne handlinger, vil være påvirket af, om der er tale om en 

direkte eller indirekte metode til at opnå revisionsbevis. F.eks. vil revisors observation af anvendelse af en 

kontrol have en større pålidelighed, end ved revisors forespørgsel om den pågældende kontrol eksisterer. 

Til sidst vil ikke mindst pålideligheden være påvirket af, om der er tale om et skriftligt eller mundtligt 

revisionsbevis, hvor skriftligt revisionsbevis som udgangspunkt tillægges en større pålidelighed end et 

mundtligt revisionsbevis. 

Udover ovenstående parametre tillægges konsistens mellem revisionsbevis, der er opnået fra forskellige 

parter eller af forskellig art, en større sikkerhed end revisionsbevis, der er opnået fra sammen part eller 

samme art. Derved kan pålideligheden forhøjes af, at forskellige revisionsbeviser giver den samme 

konklusion, ligesom pålideligheden kan forværres af inkonsistens revisionsbevis. 

6.4.3 Væsentlighed og opgaverisiko 

I forbindelse med planlægningen af hvilket og hvor meget revisionsbevis revisor har brug for, for at opnå 
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egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for konklusionen af erklæringen med sikkerhed, skal revisor vurdere 

væsentligheden af fejlinformation. Det er revisors faglige vurdering, der skal anvendes ved fastlæggelsen af 

væsentligheden. 

Derudover skal revisor vurdere opgaverisikoen, som går på risikoen for, at revisor udtrykker en forkert 

konklusion i erklæringen. Opgaverisikoen er påvirket af to forskellige risici. Risikoen for væsentlig 

fejlinformation og opdagelsesrisikoen, som er påvirket af underliggende risici. Risikoen for væsentlig 

fejlinformation er påvirket af den iboende risiko samt kontrolrisikoen. Hvor opdagelsesrisikoen er påvirket 

af risikoen for at revisor ikke opdager fejlen, samt måling- eller vurderingsrisikoen. 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

Den iboende risiko udgøres af den risiko, der er på erklæringsemnet forud for implementering af 

eventuelle relevante interne kontroller. Som reference til revision af regnskabsposter vil den iboende risiko 

særligt være påvirket af kompleksiteten af regnskabsposten, samt i hvilken grad regnskabsposten beror på 

ledelsesmæssige skøn, herunder dets udsathed for en utilsigtet eller tilsigtet neutralitet hos ledelsen.98 

Kontrolrisikoen udgøres af den risiko, der er for, at der opstår fejlinformation som følge af, at der ikke er 

implementeret og designet kontroller, der imødegår risikoen for fejlinformation. 

Opdagelsesrisikoen udgøres af den risiko, der er for, at revisors revisionshandlinger ikke afdækker 

væsentlig risiko for fejlinformation. 

Målings- eller vurderingsrisikoen går på risikoen for, at revisors måling- eller vurdering af erklæringsemnet 

ikke overholder de egnede kriterier. 

Revisor har ikke nogen direkte indflydelse på risikoen for væsentlig fejlinformation, som er sammensat af 

den iboende risiko og kontrolrisikoen. Modsat opdagelsesrisikoen og målings- eller vurderingsrisikoen, som 

revisor ved egnede handlinger kan påvirke. 

                                                             
98 ISA 540 

Opgaverisiko

Risiko for 
væsentlig fejl 
information

Iboende 
risiko

Kontrolrisiko

Opdagelsesrisiko

Målings- eller 
vurderingsrisiko



 
69 

 

Risikovurdering Revisionshandlinger Konklusion 

6.4.4 Art, tidsmæssig placering og omfang af handlinger 

I det tidligere afsnit blev det beskrevet, hvordan arten af revisionsbeviset kunne forhøje pålideligheden. 

Arten af revisionshandlinger kan ifølge IAASB, A76 være en af følgende: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Revisor skal både fastlægge arten af de planlagte revisionshandlinger, men det er tilsvarende essentielt for 

revisor at planlægge den tidsmæssige placering for at sikre, at der kan opnås tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. Planlægningen heraf vil være en iterativ cirkulær proces, hvor revisor løbende må tilbage til 

planlægningen for at vurdere, om de planlagte revisionshandlinger vil kunne afdække risikoen for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. 

6.5 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen i henhold til ISA 540 er inddelt i seks processer, som overordnet kan inddeles i tre faser; 

Risikovurdering, revisionshandlinger og revisionskonklusionen. I de efterfølgende afsnit vil de tre faser i 

revisionsprocessen blive gennemgået for at opnå et teoretisk kendskab til revision af regnskabsmæssige 

skøn over dagsværdi. 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.5.1 Risikovurdering 

Revisors risikovurdering, som er en del af planlægningsfasen, har det overordnede formål, at revisor skal 

opnå et kendskab og en viden om virksomhedens omgivelser samt interne kontroller til brug for at 

identificere virksomhedens risici for fejlinformation i de regnskabsmæssige skøn. Herudover skal det 

vurderes, hvilken grad af risiko for de regnskabsmæssige skøn, der er tale om, og om der er tale om 

betydelige risici. 

Kravene til revisors risikovurderingshandlinger afhænger i større eller mindre grad af, hvordan udfaldet af 

det regnskabsmæssige skøn bliver påvirket af de elementer og omstændigheder, der foreligger. 

Inspektion Observaiton Bekræftelse Efterregning Genudførsel
Analytiske 
handlinger

Forespørgsel

Identificer 
regnskabs-

mæssige skøn

Forstå hvordan 
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mæssige skøn

Identificer risici 
for væsentlig 
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for regnskabs-
mæssige skøn

Udfør test af 
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Udfør substans-
revision

Evaluer det 
opnåede 
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for det 
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”Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisors handlinger for at opnå en forståelse for 

virksomheden og dens omgivelser, herunder intern kontrol, kan i større eller mindre grad afhænge af, i 

hvilket omfang de(t) enkelte element, efter omstændighederne, påvirker de(t) regnskabsmæssige skøn.”  

ISA 540 A20 

Elementerne og omstændighederne, der kan påvirke vurderingen af omfanget af revisors 

risikovurderingshandlinger, kan skitseres af nedenstående tabel af risikofaktorer. 

Risikofaktorer  

Graden af kompleksitet og skøn 

Lav Graden af skøn / subjektivitet Høj 

Lav Kompleksitet i regnskabsposten Høj 

Lav Kompleksitet af transaktioner og i beregninger Høj 

Lav Størrelsen af regnskabsposten Høj 

Lav Antallet af transaktioner Høj 

Lav Den enkelte transaktions størrelse  Høj 

Ja Rutinetransaktioner Nej 

Høj Transaktioners ensartethed, herunder omfanget af manuelle og automatiske transaktioner Lav 

 Andre forhold  

Ingen fejl Fejl tidligere år Mange fejl 

Ingen Ændringer fra tidligere periode, herunder ændringer i virksomhedens forhold, regnskabsregler og andre 

ændringer, der påvirker regnskabsaflæggelsen 

Mange 

Lav Sandsynlighed for fejl som følge af besvigelser og utilsigtede fejl Høj 

Simpel Virksomhedens it-anvendelse Kompleks 

Ingen Transaktioner med nærtstående parter Mange 

Ingen Omfanget af usædvanlige transaktioner Mange 

Kilde: Deloitte Audit Approach 

I praksis vil graden af kompleksitet og skøn i mindre virksomheder med stor sandsynlighed kunne 

kategoriseres i den lave ende og derved også medføre, at kravet til risikovurderingshandlingerne vil have et 

indre omfang og vil som udgangspunkt kunne udgøres af forespørgsler samt simple ”walk-through” af den 

daglige ledelses proces for udøvelse af de regnskabsmæssige skøn.99 

Til gengæld vil omfanget af revisors risikovurderingshandlinger i de fleste tilfælde forøges, hvis 

virksomheden har et sofistikeret informationssystem og et omfattende kontrolmiljø, da dette vil indikere, 

at virksomheden har regnskabsmæssige skøn, der i større grad er påvirket af skønsmæssig usikkerhed, 

subjektivitet, kompleksitet eller andre iboende risikofaktorer.100 Derfor vil det forventes, at der foretages 

flere eller mere dybdegående risikovurderingshandlinger til brug for at opnå den nødvendige og 

grundlæggende forståelse af virksomhedens omgivelser og interne kontroller til fastsættelsen af 

virksomhedens risici for væsentlig fejlinformation. 

                                                             
99 ISA 540, A20 
100 ISA 540, A21 
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Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter (ISA 540 – afsnit 13) 

Kravene for de indledende risikovurderingshandlinger er defineret i ISA 540, afsnit 13. Disse krav danner 

rammerne for den forståelse, revisor skal opnå, for at revisor har det tilstrækkelige grundlag til at kunne 

vurdere risikofaktorerne. ISA 540 angiver i alt 8 led i relation til revisors risikovurderingshandlinger og 

tilknyttede handlinger i relation til revision af regnskabsmæssige skøn. Disse led kan være mere eller 

mindre vigtige i relation til netop revision af dagsværdireguleringen af ejendomme. 

Virksomhedens transaktioner og andre begivenheder (ISA 540, A23) 

Revisor skal opnå forståelse for, om der er kommet nye former for transaktioner, eller om vilkårene for 

historiske transaktioner er ændret, men ligeledes om der er indtruffet nye begivenheder eller forhold, der 

medfører nye væsentlige regnskabsmæssige skøn. I forbindelse med identifikationen af transaktioner og 

begivenheder er det relevant for revisor at overveje, hvilken type af konti og transaktioner det 

regnskabsmæssige skøn vedrører, herunder vurdere om der er tale om rutinebaserede og tilbagevendende 

transaktioner og regnskabsmæssige skøn, eller om der er tale om ikke-tilbagevendende transaktioner og 

regnskabsmæssige skøn. 

Kravene der er fastsat i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (ISA 540, A24-25) 

Revisor skal igennem risikovurderingshandlingerne opnå forståelse for de betingelser, der skal være opfyldt 

for indregningen, eller den metode, der skal anvendes til måling af det regnskabsmæssige skøn. I afsnit 4 er 

årsregnskabslovens § 38 gennemgået, som er begrebsrammen for indregning af ejendomme til dagsværdi. I 

afsnittet blev det konstateret, at ledelsen ved indregning af ejendomme til dagsværdi kan vælge at 

indregne efter salgsprismetoden, den afkastbaserede metode eller DCF-modellen. De to sidstnævnte er 

anerkendte matematiske modeller. Revisor skal opnå forståelse for de tre metoder, herunder hvilke krav de 

forskellige metoder medfører. Foruden kravene til hvordan metoderne skal anvendes af ledelsen, skal 

revisor også opnå en forståelse af, hvilke oplysningskrav metoderne medfører i regnskabet. Revisors 

forståelse af begrebsrammen skal være med til at identificere, om der er risici for, at ledelsen foretager en 

forkert indregning. 

Regulatoriske forhold (ISA 540, A26) 

Revisor skal opnå en grundlæggende forståelse for, om virksomheden er underlagt specifikke regulatoriske 

faktorer, som påvirker eller er relevante for at forstå det regnskabsmæssige skøn. 

Arten af de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger (ISA 540, A27) 

Essentielt skal revisor opnå en forståelse for arten af de regnskabsmæssige skøn, som revisor ud fra 

virksomhedens aktivitet vil forvente, at virksomheden skal medtage i regnskabet. Herunder også forstå 

hvilke oplysningskrav de medtagede regnskabsmæssige skøn lovgivningsmæssigt medfører. 

Arten og omfanget af tilsyn og styring (ISA 540, A28-A30) 

Revisor skal opnå en forståelse for arten og omfanget af virksomhedens tilsyn og styring af de 
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regnskabsmæssige skøn. Herunder opnå viden om hvilken kultur den øverste ledelse har etableret med 

henblik på at identificere, hvorvidt den daglige ledelse har etableret en kultur bestående af ærlig og etisk 

adfærd. Ligeledes skal der opnås forståelse for den øverste ledelses kontrol med den daglige ledelse. I den 

forbindelse skal revisor vurdere, hvorvidt den øverste ledelse har de nødvendige færdigheder og viden til at 

forestå de regnskabsmæssige skøn, samt forstå, hvilke specifikke modeller og metoder der anvendes til at 

udøve det regnskabsmæssige skøn. Ligeledes om den øverste ledelse forstår, hvilke risici der naturligt 

følger med det regnskabsmæssige skøn, men også om de har den nødvendige forståelse til at kunne 

vurdere, hvorvidt det regnskabsmæssige skøn udøves i henhold til den relevante begrebsramme. 

Derudover forstå i hvilken grad den øverste ledelse er uafhængig af den daglige ledelse, og om den øverste 

ledelse har den autoritet, det kræver for dem at stille kritiske spørgsmål ved utilstrækkelige eller upassende 

regnskabsmæssige skøn. 

Hvordan den daglige ledelse anvender eksperter med specialviden (ISA 540, A31) 

Særligt for mindre virksomheder skal revisor tidligt i revisionsprocessen være særligt opmærksom på, om 

det vil være nødvendigt for den daglige ledelse at involvere en ekspert til brug for udarbejdelsen af det 

regnskabsmæssige skøn som følge af det regnskabsmæssige skøns kompleksitet i forhold til den daglige 

ledelses kompetencer og erfaring. I relation til revision af dagsværdien af ejendommen bør revisor opnå 

kendskab til, om der er anvendt en ekstern valuar til at værdiansætte ejendommen. Herunder også 

hvorvidt den daglige ledelse bør anvende en som følge af manglende kompetencer i egen 

økonomifunktion. 

Virksomhedens risikovurderingsproces vedrørende regnskabsmæssige skøn (ISA 540, A32-A33) 

Revisor skal opnå en forståelse af, hvordan virksomheden foretager sin risikovurderingsproces. I den 

forbindelse opnå kendskab til, hvordan den daglige ledelse forholder sig til blandt andet kravene i den 

relevante begrebsramme vedrørende de regnskabsmæssige skøn. Hertil også vurdere hvorvidt 

tilgængeligheden samt arten af de datakilder, der anvendes, kan påvirke pålideligheden af dataene. 

Virksomhedens informationssystem (ISA 540, A34-A35) 

Revisor skal opnå kendskab til virksomhedens informationssystem relateret til det regnskabsmæssige skøn. 

Det vil sige opnå en forståelse for, hvordan ledelsen opgør det regnskabsmæssige skøn. For revision af 

ejendomme målt til dagsværdi skal revisor forholde sig til, hvordan den daglige ledelse fastsætter 

dagsværdien af virksomhedens ejendomme. Revisor skal også overveje, hvilke målemetoder den daglige 

ledelse har anvendt, og om der er tale om anerkendte modeller eller egenudviklede modeller, samt 

hvorvidt den daglige ledelse har taget udgangspunkt i data før balancedagen, og om de i det tilfælde har 

taget højde for begivenheder, der er indtruffet i mellemtiden. 

• Ændringer til den anvendte metode til opgørelsen af dagsværdien (ISA 540, A36-A37) 

Det er et krav, at revisor forholder sig til, om der er sket ændringer i virksomhedens omgivelser, der 

tvinger den daglige ledelse til at ændre den anvendte metode til opgørelsen af dagsværdien af 
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ejendommene. Revisor må forholde sig til, om der er tale om en ændring som følge af ændringer i 

begrebsrammen, eller om ledelsens ændring af anvendt regnskabspraksis har til formål at sikre en 

mere hensigtsmæssig indregning af virksomhedens ejendomme i regnskabet. 

• Metode til opgørelse af dagsværdien (ISA 540, A38-A39) 

Revisor bør opnå et kendskab til, hvordan den daglige ledelse sikrer den valgte models relevans og 

nøjagtighed, men også vurdere metodens teoretiske forsvarlighed, modellens matematiske 

integritet, samt dataenes nøjagtighed, fuldstændighed og egnethed. Dertil også hvorvidt og hvilke 

eventuelle ledelsesmæssige justeringer. 

• Forudsætningerne for det regnskabsmæssige skøn (ISA 540, A40) 

Revisor skal opnå en forståelse for, hvilke forudsætninger der sandsynligt vil være betydelige i 

forbindelse med udarbejdelsen af det regnskabsmæssige skøn. I relation hertil også forstå hvordan 

den daglige ledelse sikrer, at der er taget højde for alle relevante variable, og om disse variable er 

indbyrdes konsistente. Herudover skal revisor forholde sig til, hvorvidt de fastsatte forudsætninger 

også kaldet input er fastlagt på baggrund af interne eller eksterne forhold, samt hvorvidt ledelsen 

har kontrol over forudsætningerne. Det er essentielt for revisor at forstå, om de fastsatte 

forudsætninger er baseret på høj subjektivitet, samt hvorvidt de er markedsbaseret eller baseret på 

virksomhedens egne vurderinger. Er der tale om forudsætninger, der er baseret på høj grad af 

subjektivitet og ikke er observerbare input, vil det øge revisors risici for væsentlig fejlinformation. 

• Hvordan ledelsen har forholdt sig til indvirkningen af skønsmæssig usikkerhed (ISA 540, A45-A49) 

Revisor skal opnå en forståelse for, hvordan den daglige ledelse har forholdt sig til udfaldet i 

dagsværdien af virksomhedens ejendomme ved eventuelle ændringer af de anvendte 

forudsætninger. Altså, i praksis forholder sig til, om den daglige ledelse har foretaget en 

følsomhedsanalyse, samt hvordan ledelsen har overvåget udfald som følge af ændringer i 

forudsætninger, og hvordan ledelsens reaktionsmønstre er på udfaldene. 

• Relevante kontroller (ISA 540, A50-A54) 

Revisor skal igennem risikovurderingshandlingerne søge at forstå, hvordan den daglige ledelse 

sikrer, at den anvendte data i forbindelse med indregningen af virksomhedens ejendomme til 

dagsværdi er fuldstændig, har relevans og er nøjagtig. Revisor skal opnå en forståelse for, hvordan 

den daglige ledelse gennemgår og godkender de foretagne regnskabsmæssige skøn, samt vurdere, 

hvorvidt personerne, der omfatter kontrollen, har de nødvendige kompetencer og erfaring til at 

udføre kontrollen. 

Retrospektiv analyse af tidligere perioders dagsværdiopgørelse (ISA 540, Afsnit 14) 

Ud over de tidligere beskrevne risikovurderingshandlinger skal revisor foretage en retrospektiv analyse, 

hvor revisor tager stilling til, hvordan ledelsen tidligere har håndteret regnskabsmæssige skøn, samt hvilke 

udfald de har haft. Årsagen hertil er, at revisor vil kunne anvende tidligere års erfaringer til at identificere 
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særlige forhold, der historisk har skabt en større udsathed for ledelsens manglende neutralitet i det 

regnskabsmæssige skøn. 

Specialiserede færdigheder eller specialviden (ISA 540, Afsnit 15) 

Udover at revisor som beskrevet skal vurdere, hvorvidt virksomheden har de nødvendige kompetencer, 

herunder færdigheder og specialviden, til at udføre det regnskabsmæssige skøn, er det et krav, at revisor 

også vurderer, hvorvidt revisor selv har de nødvendige færdigheder og specialviden til at kunne revidere 

det regnskabsmæssige skøn. Lige såvel som virksomheden kan være nødsaget til at få en valuarvurdering af 

ejendommens dagsværdi, kan det være en nødvendighed for revisor. 

Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation (ISA 540, Afsnit 16) 

ISA 540, A64 definerer, at alle regnskabsmæssige skøn skal identificeres, og risikoen for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau skal vurderes, også selvom disse ikke indregnes i regnskabet. Det er 

et krav, at revisor ved identifikation af risiciene for væsentlig fejlinformation ligeledes vurderer, hvorvidt 

risiciene påvirkes af den skønsmæssige usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet eller andre iboende 

risikofaktorer jf. ISA 540, A66. 

Skønsmæssig usikkerhed (ISA 540, afsnit 16a) 

Revisor skal vurdere graden af den skønsmæssige usikkerhed, der er forbundet med det regnskabsmæssige 

skøn. Vurderingen af, om der er tale om et regnskabsmæssigt skøn med høj usikkerhed, afhænger af, 

hvorvidt skønnet er foretaget af vurderinger. I den forbindelse vurderes hvor følsomt udfaldet er overfor 

ændringer i de anvendte forudsætninger. Om der kan anvendes anerkendte målemetoder. Længden på 

prognoseperioden og relevansen af den anvendte data, der er udledt af tidligere begivenheder. 

Muligheden for at bero sit skøn på baggrund af eksterne datakilder, samt hvorvidt skønnet er baseret på 

observerbare eller ej observerbare data. 

Kompleksitet og subjektivitet (ISA 540, afsnit 16b) 

Revisor skal forholde sig til kompleksiteten af det regnskabsmæssige skøn, herunder kompleksiteten af 

processen omkring udledningen af data, men også hvorvidt der tolkes på komplekse kontraktvilkår eller 

lignende. I forlængelse heraf skal revisor også forholde sig til graden af subjektivitet i skønnet, og hvorledes 

der i det regnskabsmæssige skøn eksempelvis anvendes fremdiskonterede værdier, som har en højere 

usikkerhed. 

Betydelige risici (ISA 540, Afsnit 17) 

Revisor skal vurdere, hvorvidt graden af den skønsmæssige usikkerhed medfører en betydelig risiko. I 

afsnit 6.3 blev det belyst, at indregningen af ejendomme til dagsværdi er behæftet med væsentlige 

regnskabsmæssige skøn. Det vil være forventeligt, at revisor vil vurdere, at fastsættelsen af ejendommenes 

værdi vil være behæftet med en høj skønsmæssig usikkerhed. Herefter skal revisor udarbejde en plan for 
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de yderligere revisionshandlinger, der skal udføres for at afdække de fastlagte risici for væsentlig 

fejlinformation. 

I det efterfølgende afsnit er gennemgået de muligheder, der er for valg af revisionshandlinger, med særligt 

henblik på at afdække risikoen for væsentlig fejlinformation i relation til det regnskabsmæssige skøn af 

dagsværdien af ejendomme. 

6.5.2 Revisionshandlinger 

I henhold til ISA 540 skal revisor foretage revisionshandlinger, der relaterer sig til anvendelse af kravene i 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, udføre kontrol af konsistens i metoder og grundlag for 

ændringer og foretage handlinger som reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation samt 

vurdering af, om der er behov for specielle færdigheder eller særlig viden ved revisionshandlingerne. 

Kravene i den regnskabsmæssige begrebsramme er komplekse og kan kræve, at der anvendes vurderinger 

af den daglige ledelse ved indregning. Revisor har til opgave at vurdere, hvorvidt den regnskabsmæssige 

begrebsramme bliver anvendt på et passende niveau, hvilket delvist skal vurderes ud fra indledende 

foretagne risikovurderingshandlinger. For at overholde begrebsrammen vil det kunne opleves, at det i 

nogle tilfælde vil være nødvendigt for revisor at foretage yderligere revisionshandlinger såsom f.eks. 

undersøgelse af et aktivs fysiske stand. 

Revisor skal i forbindelse med både de indledende risikovurderingshandlinger og som revisionshandlinger 

vurdere, om der har været ændringer til de regnskabsmæssige skøn eller den anvendte opgørelsesmetode. 

Hvis der i den indledende risikovurdering er identificeret ændringer i regnskabsmæssige skøn eller den 

anvendte metode, er revisor påtvunget, som yderligere revisionshandling, at indhente en begrundelse fra 

den daglige ledelse for ændringen af de regnskabsmæssige skøn. Det er op til revisors faglige vurdering, 

hvad der er en tilstrækkelig stærk begrundelse, og om der er tilstrækkeligt grundlag for, at den daglige 

ledelses ændring er berettiget. 

Revisor skal planlægge og udføre revisionshandlinger, der imødegår de identificerede risici på 

revisionsmålsniveau. Revisors planlægning og udførelse af handlinger vil være påvirket af følgende tre 

forhold: 

• Arten af det regnskabsmæssige skøn, herunder om det opstår fra rutinemæssige eller ikke-

rutinemæssige transaktioner 

• Hvorvidt handlingerne forventes effektivt at give revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

• Den vurderede risiko for væsentlig fejlinformation, herunder om den vurderede risiko er en 

betydelig risiko 

De ovenstående tre forhold vil derfor afgøre, hvorvidt revisor kan nøjes med at planlægge og udføre en 

eller flere af de beskrevet handlinger i ISA 540. Helt overordnet har revisor disse typer af 
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revisionshandlinger, der kan anvendes til at imødegå risikoen for væsentlig fejlinformation: 

1. Begivenheder der opstår frem til datoen for revisors erklæring 

2. Test af hvordan den daglige ledelse har udøvet regnskabsmæssige skøn 

Ud over fastlæggelsen af en eller flere af de ovenstående revisionshandlinger skal revisor vurdere, hvorvidt 

der er anvendt eksterne informationskilder, ledelsesudpeget ekspert eller serviceleverandører i forbindelse 

med opgørelsen af det regnskabsmæssige skøn over dagsværdien af ejendommen. Ligeledes skal revisor 

forholde sig til ledelsens neutralitet i forbindelse med udarbejdelsen af det regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdien. 

Begivenheder der opstår frem til datoen for revisors erklæring 

Revisor kan anvende begivenheder, der er opstået efter balancedagen og frem til datoen for revisors 

afgivelse af erklæring som revisionsdokumentation. For nogle regnskabsmæssige skøn vil begivenheder 

efter balancedagen ikke give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, idet måling til dagsværdi som navnet 

antyder er værdien på den dag, man måler. 

I relation til revision af dagsværdien af ejendomme ville f.eks. en underskrevet købsaftale eller lignende 

kunne anvendes som understøttende revisionsdokumentation for den indregnede værdi. Det vil være 

nødvendigt for revisor at foretage en kontrol eller vurdering af, hvorvidt udviklingen af ejendomsmarkedet 

fra balancedagen og frem til begivenheden efter balancedagen har udviklet sig. I praksis kunne dette gøres 

ved brug af markedsrapporter eller analyser af data fra Danmarks Statistik. 

Afdækning af revisionsrisikoen ved brug af begivenheder, der er opstået frem til datoen for revisors 

erklæring, kan derfor ikke i alle tilfælde anvendes, og revisor vil være nødsaget til at udføre supplerende 

eller andre handlinger for at opnå egnet og tilstrækkelig revisionsdokumentation for afdækningen af 

risikoen for væsentlig fejlinformation. 

Test af hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn (ISA 540, afsnit 22) 

Revisors arbejde i forbindelse med test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige 

skøn, afhænger i høj grad af, hvilken begrebsramme der er tale om, og om denne foreskriver nogle 

bestemte metoder til at udføre det regnskabsmæssige skøn. Specifikt i relation til revision af dagsværdien 

af ejendomme vil der være tale om indregning efter begrebsrammen i ÅRL §38, som er gennemgået i afsnit 

4. I det afsnit blev det beskrevet, hvordan indregningen af ejendomme til dagsværdi kunne ske ved brug af 

de tre metoder; salgsprismetoden, den afkastbaserede metode, og DCF-modellen. 

Revisors gennemgang af, hvordan den daglige ledelse har udført det regnskabsmæssige skøn, skal 

overordnet bestå af dels test af metoden og de anvendte forudsætninger samt de tilknyttede oplysninger.  

Kravene til, hvordan revisor skal teste metoden og de anvendte forudsætninger, er defineret i ISA 540 
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afsnit 23-26. Kravene til de udførte handlinger kan deles op i dels test af metoden, dels test af de 

betydelige forudsætninger, og dels test af den anvendte data. 

Revisor skal teste og vurdere, om både den valgte metode, de anvendte forudsætninger samt data er 

passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor skal altså teste, at den 

daglige ledelse har anvendt en af de tre indregningsmetoder, som er foreskrevet i ÅRL §38.101 Ligeledes skal 

revisor teste, om både metoden, forudsætningerne eller den anvendte data indikerer tegn på manglende 

neutralitet hos ledelsen. 

Specifikt for metoden skal det testes, om de matematiske beregningerne af dagsværdien er foretaget 

korrekt, og om beregningerne i øvrigt er foretaget i henhold til begrebsrammens forskrifter.102 I forlængelse 

heraf vurdere, hvorvidt der er tale om en kompleks model, og om vurderingerne er anvendt konsistent og i 

øvrigt er relevante. 

Overført til revision af regnskabsmæssige skøn over dagsværdien af ejendomme ville revisor skulle tage 

stilling til, hvorvidt den valgte metode er teoretisk forsvarlig. Set i forhold til de tre indregningsmetoder, så 

blev det beskrevet i afsnit 4, hvordan salgsprismetoden modsat de andre to indregningsmetoder bliver 

anset som en teoretisk metode, der i praksis er svær at anvende. Dette som følge af, at salgsprismetoden er 

en indregningsmetode, hvor man teoretisk antager, at ejendomme kan være identiske, og man derfor kan 

anvende en salgspris på en ejendom til at opgøre værdien af en identisk ejendom. I praksis er det svært at 

finde to identiske ejendomme. Metoden vil derfor i praksis kræve en mere solid revisionsdokumentation, 

der kan argumentere for, at ejendommene er identiske, og derved forsvare, at salgsprismetoden anvendes. 

De to andre metoder henholdsvis den afkastbaserede metode og DCF-modellen er to matematiske 

metoder, der er anerkendt i branchen. Dette minimerer revisors arbejde med dokumentation af modellens 

matematiske integritet. 

I forhold til test af forudsætningerne skal revisor sikre, at de anvendte forudsætninger er indbyrdes 

konsistente, og om disse forudsætninger i øvrigt er konsistente med øvrig revision.103 Et eksempel herpå 

ville være, at revisor sikrer, at den anvendte budgetterede fremtidige lejeindtægt også hænger sammen 

med den realiserede lejeindtægt for det forgangne år. Det ville være naturligt, at de fremtidigt 

budgetterede lejeindtægter årligt stiger med 1-3 %, og at der herudover tages højde for eventuelle 

tomgangslejemål m.v. 

Sidst men ikke mindst skal revisor vurdere, hvorvidt den daglige ledelse har haft en passende forståelse og 

fortolkning af dataene, herunder kontraktlige vilkår. Essentielt skal revisor altså vurdere, hvorvidt den 

daglige ledelses kompetencer og forståelse for elementerne i opgørelsen af dagsværdi har været passende. 

                                                             
101 ISA 540, A95-A97 
102 ISA 540, Afsnit 23 (c) 
103 ISA 540, A104 
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Andre overvejelser vedrørende revisionsbevis 

Andre overvejelser vedrørende revisionsbevis omfatter: 

• Eksterne informationskilder 

Et eksempel på anvendelse af en ekstern informationskilde i relation til regnskabsmæssige skøn af 

dagsværdien kunne være anvendelse af markedsrapporter, der angiver forrentningskravet eller 

lignende informationer. Når der anvendes information fra eksterne informationskilder til 

dagsværdien, skal revisor forholde sig til pålideligheden af den indhentede og anvendte 

information. En test af pålideligheden kunne være sammenligning med andre markedsrapporter, 

eller indhentning af data fra en alternativ uafhængig part. Hvis der er konsensus mellem forskellige 

indhentede markedsdata, behøver revisor muligvis ikke at opnå lige så stærkt et bevis for dataenes 

pålidelighed fra den enkelte kilde.104 Herudover er det relevant for revisor at overveje, hvorvidt det 

er muligt at indhente de underliggende beregninger, forudsætninger m.v. som de anvendte 

eksterne informationskilder baserer sig på.105 

• Ledelsesudpeget ekspert 

Et eksempel på anvendelse af en ledelsesudpeget ekspert kunne være i de tilfælde, hvor den 

daglige ledelse vælger at indhente en valuarvurdering af deres ejendomme til brug for opgørelsen 

af det regnskabsmæssige skøn over dagsværdien af ejendommen. I sådant et tilfælde vil den 

metode, forudsætninger og data, som den ledelsesudpegede ekspert anvender, blive den daglige 

ledelses.106 Revisor vil derfor skulle teste metoden, forudsætningerne og dataene, som den 

ledelsesudpegede ekspert har anvendt, efter samme paragraffer i ISA 540, som hvis det havde 

været ledelsens egen metode, forudsætninger og data. 

• Serviceleverandører 

Et eksempel på anvendelse af en serviceleverandør kunne være, hvor den daglige ledelse har 

udliciteret bogholderiet til en ekstern ejendomsadministrator, og at denne i samme ombæring 

ligeledes assisterer med regnskabsafslutningen, herunder opgørelse af det regnskabsmæssige skøn 

over dagsværdien af ejendommene. I sådant et tilfælde kan kravene i ISA 402 være en hjælp for 

revisor til at anvende kravene i ISA 540.107 

Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

Det kan være svært for revisor at fastlægge, om der i ledelsens udøvelse af regnskabsmæssige skøn har 

været en manglende neutralitet. Revisor skal derfor foretage en samlet vurdering af de samlede 

regnskabsmæssige skøn og vurdere, hvorvidt de regnskabsmæssige skøn alle har peget i en bestemt 
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retning, som vil give virksomheden en finansiel fordel. 

Mulig manglende neutralitet hos ledelsen kan jf. ISA 540 A134 f.eks. omfatte: 

• Ændringer i et regnskabsmæssigt skøn eller i metoden anvendt ved udøvelse af dette, når den 

daglige ledelse subjektivt har vurderet, at der har været ændringer i omstændighederne 

• Udvælgelse eller opstilling af betydelige forudsætninger eller data, der resulterer i et punktestimat, 

som understøtter den daglige ledelses mål 

• Fastlæggelse af et punktestimat, der kan indikere et optimistisk eller pessimistisk mønster 

I henhold til ISA 540, A135 kan konstateret manglende neutralitet hos ledelsen påvirke revisors konklusion 

af, om risikovurderingen og de tilknyttede reaktioner herpå er passende. Det kan derfor være nødvendigt 

for revisor at udfordre ledelsens skøn yderligere, herunder sætte spørgsmålstegn ved de anvendte 

metoder, modeller, data, forudsætninger m.v. I værste tilfælde kan det påvirke revisors konklusion på 

regnskabet som helhed om, at dette ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

6.5.3 Konklusion på den udførte revision 

Konklusionen på den udførte revision består af følgende proces:

 

Overordnet vurdering baseret på de udførte revisionshandlinger 

Når revisor har foretaget sine revisionshandlinger, skal han foretage en overordnet vurdering af, hvorvidt 

de fastsatte risici er passende for at afdække risikoen for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. 

I forlængelse heraf en vurdering af, om den daglige ledelses indregning, måling, præsentation af og 

oplysninger om de regnskabsmæssige skøn er i overensstemmelse med den relevante begrebsramme, og 

sidst men ikke mindst om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de fastlagte risici for 

væsentlig fejlinformation.108 

Hvis det for revisor ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal revisor vurdere 

konsekvenserne for revisionen eller revisors konklusion på regnskabet i overensstemmelse med ISA 705, 

Modifikationer til konklusion i den uafhængige revisors erklæring. 

Skriftlige udtalelser 

Revisor skal anmode om en skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse, hvor den daglige ledelse bekræfter, at 
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de anvendte metoder, betydelige forudsætninger og data, der er anvendt ved opgørelsen af det 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdien af ejendommene, er passende for, at indregningen, målingen og 

de tilknyttede oplysninger er i overensstemmelse med den relevante begrebsramme.109 

Kommunikation med den øverste ledelse, den daglige ledelse eller andre relevante parter 

Revisor skal i henhold til ISA 260 og ISA 265 kommunikere med den øverste ledelse eller den daglige ledelse 

om betydelige kvalitative aspekter af virksomhedens regnskabsprincipper og betydelige mangler i den 

interne kontrol. Revisor skal i den forbindelse vurdere, hvorvidt der er forhold omkring det 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdien, der skal kommunikeres til ledelsen.110 Som udgangspunkt må 

det antages, at det regnskabsmæssige skøn over dagsværdien af ejendomme for ejendomsselskaberne vil 

være selskabets væsentligste aktivitet og aktiv i balancen, hvorfor revisor bør rapportere om den daglige 

ledelsens metoder, forudsætninger, data og udfald til den øverste ledelse. 

Dokumentation 

Revisors dokumentation skal indeholde følgende: 

• Centrale aspekter af revisors forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder 

virksomhedens interne kontroller relateret til regnskabsmæssige skøn 

• Forbindelse mellem revisors yderligere revisionshandlinger og de vurderede risici for væsentlige 

fejlinformation på revisionsmålsniveau, hvor der tages højde for årsagen til vurderingen af disse 

risici 

• Revisors reaktioner, når den daglige ledelse ikke har taget passende skridt til at forstå og adressere 

skønsmæssig usikkerhed 

• Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen relateret til eventuelle regnskabsmæssige 

skøn og revisors vurdering af konsekvenserne for revisionen, således som krævet 

• Betydelige vurderinger relateret til revisors fastlæggelse af, om de regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger er rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

eller indeholder fejlinformation 

6.6 Delkonklusion 

Der er i afsnittet foretaget en teoretiske gennemgang af relevant lovgrundlag, der definerer, hvordan 

revisor skal foretage sin revision af investeringsejendomme. Lovgrundlaget består dels af IESBA’s etiske 

retningslinjer, begrebsrammen for afgivelsen af en blank påtegning samt revisionsstandarden ISA 540, der 

danner rammerne for revision af ledelsens regnskabsmæssige skøn, herunder skøn over dagsværdi. 

Af den teoretiske gennemgang kan det konkluderes, at revisor igennem alle led i revisionsprocessen skal 

overholde de 5 grundlæggende etiske principper, bestående af integritet, objektivitet, professionel skepsis 

                                                             
109 ISA 540, Afsnit 37 
110 ISA 540, Afsnit 38 
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og nødvendig omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og 

det forventes, at revisor i alle henseender agerer etisk korrekt. 

For at revisor kan afgive en blank påtegning på et regnskab, skal der i henhold til den internationale 

begrebsramme eksistere fem elementer, et trepartsforhold, et erklæringsemne, egnede kriterier, der skal 

opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og sidst men ikke mindst skal der være en skriftlig erklæring. 

De første tre elementer fastlægges som udgangspunkt af virksomheden, hvor de sidste to vedrørende 

opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt udarbejdelsen af den skriftlige erklæring påhviler 

revisor. Processen for at sikre, at disse to elementer er til stede, opdeles i tre hovedprocesser, 

risikovurdering, revisionshandlinger og en konklusion. Specifikt for revision af investeringsejendomme skal 

revisor revidere efter ISA 540 revision af ledelsens regnskabsmæssige skøn, herunder skøn over dagsværdi. 

Af den teoretiske gennemgang af ISA 540 er det redegjort for, hvilke handlinger og overvejelser revisor skal 

gøre sig igennem hovedprocesserne, herunder hvilke typer af forhold der kan påvirke revisors arbejde. 

Heraf kan det fastlægges, at revisors arbejde er påvirket af, hvor høj opgaverisikoen er, og at denne 

afhænger af risikoen for fejlinformation og opdagelsesrisikoen. Herunder afhænger risikoen for 

fejlinformation af den iboende risiko, der går på kompleksiteten på regnskabsposten, samt kontrolrisikoen, 

der afhænger af, i hvilken grad ledelsen har etableret et kontrolmiljø til at imødegå fejl. Jo højere revisor 

fastlægger risikoen, jo større er kravet til mængden og kvaliteten af revisionsbeviset, for at revisor kan 

sikre, at risikoen er afdækket. 

I praksis vil det være op til revisor at vurdere, hvilke specifikke handlinger der imødegår risikoen, og 

hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for risikoen. ISA 540 giver flere muligheder for 

metoder til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

1. Revisor kan vælge, i tilfælde hvor det er muligt at afdække risikoen ved at anvende begivenheder 

efter balancedagen. I tilknytning til revision af værdiansættelsen af investeringsejendomme kunne 

det være ved anvendelse af dokumentation for efterfølgende salg. 

2. Revisor kan vælge at teste, hvordan den daglige ledelse udøver det ledelsesmæssige skøn. 

Sidst men ikke mindst skal revisor udarbejde en konklusion bestående af en overordnet vurdering af, om de 

udførte handlinger afdækker opgaverisikoen, herudover udarbejde den skriftlige erklæring og sikre, at der 

foretages kommunikation til ledelse af væsentlige forhold. Selvom der i afsnittet er foretaget en slavisk 

lineære gennemgang af teorien, er det vigtigt at understrege, at der er tale om en iterativ revisionsproces. 
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7. Analyse af konsekvenser for revisors arbejde 

 

7.1 Indledning 

7.2 Risikovurderingshandlinger 

7.3 Revisionshandlinger 

7.4 Konklusion af revisionen 

7.5 Management bias 

7.6 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at analysere, hvordan implementeringen af lagerbeskatningen vil påvirke 

revisionen af dagsværdien af investeringsejendomme, herunder særligt med fokus på de dele af 

revisionsprocessen der vil blive berørt. Herudover en analyse af, hvordan den generelle risiko for 

management override på regnskabsposten, samt hvilke overvejelser revisor bør medtage i sin revision 

heraf.  
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7.1 Indledning 

Med afsæt i den teoretiske gennemgang i afsnit 6 ønskes der i dette afsnit en analyse af, hvilken påvirkning 

implementeringen af lagerbeskatningen vil få for revisionsprocessen samt management override. 

Analysen er foretaget ved en kvalitativ analyse af, hvordan selve risikovurderingsprocessen, 

revisionshandlingerne, og revisors konklusion kan blive påvirket af lagerbeskatningen. Analysen beror sig på 

i høj grad på den gennemgået teori i afsnit 6, men derudover også sekundære datakilder i form af artikler, 

publikationer mv. samt resultater fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse blandt statsautoriserede 

revisorer. 

7.2 Risikovurderingshandlinger 

Som nævnt i afsnit 6.5.1 skal revisor sikre at have den nødvendige viden til at kunne identificere, hvilke 

risici der er for, at der kan forekomme væsentlige fejlinformationer for den enkelte regnskabspost, 

ligeledes skal revisor vurdere, hvilken grad af regnskabsmæssige skøn der er tale om, og om hvorvidt der er 

tale om betydelige risici. 

7.2.1 Kendskab til virksomheden 

ISA 540 afsnit 13 definerer 8 forskellige risikovurderingshandlinger. Det er ikke krævet, at revisor 

gennemgår alle 8 led slavisk, men derimod at revisor opnår den nødvendige viden til at kunne vurdere, om 

der er en risiko. På baggrund af ISA 540, A26, skal revisor forholde sig til, om koncernen er omfattet af den 

nye lagerbeskatning eller ej, ved både at sætte sig ind i den politiske aftale og det fremtidigt godkendte 

lovforslag. I den forbindelse skal revisor opnå den nødvendige viden for at kunne vurdere, om 

ejendomskoncernen er under eller over bundgrænsen omtalt i afsnit 3.4.3. Hvis revisor kommer frem til 

konklusionen, at ejendomskoncernen er omfattet af lagerbeskatningen, vil det udløse nogle yderligere 

risikovurderingshandlinger. Først og fremmest og nok vigtigst af alt skal revisor opnå informationer om, 

hvilken begrebsramme ledelsen anvender eller er underlagt i henhold til ISA 540, A24-25. 

Som nævnt under afsnit 3.4.6 vil der komme et mismatch mellem den regnskabs- og skattemæssige 

behandling, hvis ledelsen vælger at fortsætte med kostpris som den regnskabsmæssige 

indregningsmetode. Skatteekspert Lars Petersen udtaler i interview, ”at man vil forvente, at ledelsen 

fremadrettet vælger at anvende en dagsværdimetode for at undgå at skulle have en form for 

skyggeregnskab til at håndtere den skattemæssige behandling”. Indførelsen af lagerbeskatningen kan 

derfor medføre, at der er ejendomskoncerner, som gerne vil ændre anvendt regnskabspraksis, hvilket vil 

aflede specifikke risici til behandlingen af revisionen og herunder også en påvirkning i regnskabet. 

I forbindelse med indregningen af ejendomme til dagsværdi er det anerkendt og accepteret i branchen, at 

der forekommer en stor usikkerhed på ejendommens værdi. Der er i branchen eksempler på, at en 

værdiændring på op til +/-20 % kan blive accepteret og ofte bliver drevet af usikkerheden i forbindelse med 

fastsætningen af forrentningskravet. Modsat står man overfor et skattevæsen, der ikke anvender et 
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væsentlighedsniveau på samme måde og derfor ikke accepterer et lignende udsving. Implementeringen af 

lagerbeskatningen stiller derfor et større krav til revisor om at forstå, hvordan dagsværdien er opgjort for at 

kunne vurdere, om der er risiko for, at den regnskabsmæssige værdi ikke vil være anvendelig til den 

skattemæssige opgørelse af dagsværdien. 

For de ejendomskoncerner, der vælger at ændre anvendt regnskabspraksis fra kostpris til dagsværdi, vil der 

naturligvis for revisor være et større arbejde i risikovurderingsprocessen i at forstå, hvordan ledelsen har 

foretaget deres skøn over og de anvendte parametre i dagsværdien, samt hvordan de fører kontrol med 

det regnskabsmæssige skøn, og hvilket informationssystem de har implementeret i henhold til ISA 540, 

A23-A35. Informationen kan skaffes igennem forespørgsler og interviews hos ledelsen, walk-through af 

transaktionskæder, eller andre handlinger som ville kunne skaffe revisor viden om ledelsens 

regnskabsmæssige skøn. 

I henhold til den foretagne spørgeskemaundersøgelse blandt statsautoriserede revisorer viser det et billede 

af, at der er en klar sammenhæng mellem kompetencerne i økonomifunktionen og størrelsen af 

virksomhed. Revisorerne er enige om, at særligt de små virksomheder har færre kompetencer i 

økonomiafdelingen end de større. Færre kompetencer i en økonomiafdeling kan være et incitament for at 

søge specialistviden.111 Lars Petersen udtaler, at ”det vil være at forvente, at flere vil få foretaget en 

valuarvurdering af ejendommen for at minimere risikoen for, at skattegrundlaget er forkert”. ISA 540, A31 

definerer, at revisor skal opnå kendskab til, om der er anvendt specialviden, og hvilke risici der er forbundet 

hermed. 

Lagerbeskatningen medfører krav til en mere robust og veldokumenteret risikovurdering og stiller krav til, 

at revisor har opnået tilstrækkelig information om, hvordan lagerbeskatningen er håndteret, og hvilke 

afledte effekter den har haft, herunder om ledelsen har valgt at anvende specialviden, valgt at ændre 

regnskabspraksis, om der er kommet ændringer i anvendte informationssystemer, og ligeledes om ledelsen 

har indført yderligere kontrol af det regnskabsmæssigt skøn af dagsværdien. 

7.2.2 Fastlæggelse af risici 

Efter revisor har opnået kendskabet til virksomheden, skal revisor fastlægge identificerede risici for 

væsentlig fejlinformation, herunder hvilken grad af risiko der er tale om. Indregningen af ejendomme til 

dagsværdi kan foretages efter de tre metoder nævnt i afsnit 4.3, hvoraf to af dem er anerkendte 

matematiske modeller, som er kendt af både ejendomsbranchen, revisionsbranchen og også øvrige 

professionelle brancheinteressenter. De parametre, at der foreligger anerkendte målemetoder til 

opgørelsen af dagsværdi, minimerer risikoen, da disse bygger på en matematiske beregning, som 

minimerer risikoen for fejl. Til gengæld kræver modellerne, uagtet valg af model, væsentlige subjektive 

input, der ved fejlskøn kan resultere i store udsving i den beregnede værdi. Modellerne er derved meget 
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følsomme overfor de skøn, der foretages af den daglige ledelse, inden disse lægges ind i 

beregningsmodellerne. Der er altså tale om en regnskabspost med høj subjektivitet og en høj skønsmæssig 

usikkerhed, hvilket gør, at det må forventes, at revisor både før og efter implementeringen af 

lagerbeskatningen vil vurdere, kombineret med at ejendommen typisk er behæftet med en stor værdi af 

den samlede balancesum, at der er tale om en betydelig risiko relateret til værdiansættelsen af 

ejendommen. 

Der, hvor der kan være en betydelig ændring i risikoen, er for de ejendomskoncerner, hvor ledelsen vælger 

at ændre anvendt regnskabspraksis fra kostpris til dagsværdi. Med høj sandsynlighed har der også tidligere 

været identificeret en betydelig risiko på værdiansættelsen af ejendommen som følge af den antagelse, at 

ejendommen er det væsentligste aktiv i en ejendomskoncern. Der vil dog være en mindre risiko ved 

indregning til kostpris end ved indregning til dagsværdi som følge af, at risikoen kun vil gå på, om den 

indregnede kostpris er for høj i forhold til genindvindingsværd. Ved indregning til kostpris vil revisor kunne 

opnå nødvendig dokumentation igennem en nedskrivningstest. Ved ændring af anvendt regnskabspraksis 

til dagsværdi vil det ikke længere være tilstrækkeligt for revisor at foretage en nedskrivningstest, da revisor 

også skal være sikker på, at den indregnede værdi ikke er fastsat for lav. Særligt i relation til 

lagerbeskatning vil dette have en enorm stor betydning, da en ejendom værdiansat for lavt vil betyde 

mistet provenu for staten, da en eventuel beskatning vil formindskes i takt med en lavere vurdering af 

ejendomsværdien og hermed den urealiserede avance. 

I spørgeskemaundersøgelsen af statsautoriserede revisorer er de blevet bedt om at vurdere, hvorvidt at 

implementeringen af lagerbeskatningen vil forhøje risikoen set i relation til værdiansættelsen af 

ejendomme i regnskabet. Skalaen vurderes ud fra, at 0 udtrykker en vurdering af, at risikoen forventes at 

falde, et svar på 50 udtrykker en vurdering af, at risikoen forventes at fastholdes og et svar på 100 

udtrykker, at det forventes at risikoen vil forøges. 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om lagerbeskatning blandt revisorer, Q6 112 
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Af ovenstående illustration af revisorernes svar tegner der sig et tydeligt billede af, at deres vurdering er, at 

risikoen på værdiansættelsen af ejendommene forhøjes som følge af indførelsen af lagerbeskatningen. 

Kobles revisorernes vurdering sammen med teorien i ISA 540, afsnit 16a og 16b, så bestemmes graden af 

risikoen ud fra en vurdering af den iboende risiko, som vurderes ud fra den skønsmæssige usikkerhed samt 

graden af kompleksitet og subjektivitet i det regnskabsmæssige skøn. Risikoen forhøjes derved, hvis 

effekten af et fejlskøn stiger, eller hvis sandsynligheden for fejl stiger. 

I afsnit 5.2.1 blev det belyst, hvordan lagerbeskatningen giver indregningsmetoderne en ekstra 

forudsætning i form af likviditetsrisiko, som ledelsen skal medtage i deres skøn. Denne ekstra forudsætning 

vil forhøje risikoen for, at der sker fejl, og derved er der også sammenhæng mellem teorien og 

undersøgelsen. 

7.3 Revisionshandlinger 

Efter risikovurderingsprocessen kommer processen for revisors handlinger, der skal afdække risikoen for, at 

der er væsentlig fejlinformation på regnskabsposten. Som gennemgået i afsnit 6.5.2 kan revisor imødegå 

risikoen for væsentlig fejlinformation i forbindelse med regnskabsmæssige skøn over dagsværdi bestående 

af følgende handlinger: 

1. Begivenheder, der opstår frem til datoen for revisors erklæring 

2. Test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet regnskabsmæssige skøn 

Den første handling vil være, at der opnås revisionsdokumentation på baggrund af en indtruffen 

begivenhed efter balancedagen. Det vil i forbindelse med revisionen af en ejendom f.eks. være, hvis der var 

foretaget et salg af ejendommen i den efterfølgende periode, men inden revisor har afgivet 

revisionserklæringen. Således vil denne værdi formentlig kunne være repræsentativ for ejendommens 

værdi på balancetidspunktet eller i hvert fald medvirke til at nedbringe skønnet af ejendomsværdien, da 

denne pris vil kunne kategoriseres som en markedsværdi på det gældende salgstidspunkt. I praksis ses det 

ikke, at handlingen ofte har anvendelse, da transaktionsvolumen i ejendomsbranchen ikke har en så typisk 

frekvens, hvorfor denne handling i de fleste tilfælde ikke vil være muligt at anvende for at afdække risiko 

for fejl i det regnskabsmæssige skøn. 

I stedet skal revisor forsøge at afdække risikoen i de regnskabsmæssige skøn ved enten at foretage test og 

efterprøvning af, hvordan den daglige ledelse har udøvet de regnskabsmæssige skøn over 

ejendomsværdien, som kan dokumentere dagsværdien på opgørelsestidspunktet. 

I den forbindelse skal revisor foretage test af selve metoden samt de anvendte forudsætninger, der er 

anvendt i opgørelsen. Forudsætninger som lejeindtægter, driftsomkostninger, tomgang, deposita og 

forventet vedligeholdelse vil alle være parametre, som kan kontrolleres og sammenholdes med realiseret 

tal for året forinden samt de budgetter, som foreligger for den kommende periode. Således vil denne 

handling kunne give revisor en overbevisning om, at disse parametre vurderes for sandsynlige og rimelige 
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for at danne grundlag til anvendelse i beregningsmodellen. Det skal benævnes, at handlinger relateret 

hertil naturligvis er baseret på interne kilder, og det kan være svært at fremskaffe ekstern dokumentation 

for disse handlinger, som kunne forøge bevisførelsen. 

Den største udfordring set fra revisors synspunkt kommer, når der skal vurderes, om forrentningskravet er 

fastsat korrekt. Men hvilke muligheder har revisor for at vurdere, om forrentningskravet er fastsat korrekt i 

forhold til, at selskaberne ikke overvurderer deres ejendomme i årene op til implementeringstidspunktet? 

Hvis selskaberne tilkøber eksterne professionelle kompetencer, som f.eks. valuarer, så bliver disse købt og 

betalt af selskaberne selv, og derfor vil valuarer varetage interesserne for deres kunder, som naturligt 

ønsker at modtage en tilfredsstillende vurdering af deres ejendom. Er vurderingen fastsat lavere, end 

selskaberne selv har deres egen forventning om, så kan der opstå tvivl om integriteten af vurderingen. For 

selvom det er professionelle valuarer, som vurderer ejendommen, så er det ikke ensbetydende med, at der 

kan sættes to streger under værdien af ejendommen, og selskabets ledelse vil i de fleste situationer selv 

have en forventning til ejendomsværdien. Revisorer besidder ikke de samme kompetencer som 

professionelle vurderingsmænd, som laver prisvurderingerne af ejendomme eller estimater af 

forrentningskrav i forskellige industrier, som det ses hos f.eks. Colliers eller andre markedsrådgivere inden 

for ejendomsbranchen, hvorfor det kan være svært at danne egen forventning til niveauet af 

forrentningskrav. 

Som det allerede er nævnt, kan bare en mindre ændring af forrentningskravet ændre ejendomsværdien 

betragteligt, hvorfor det igen vidner om en regnskabspost, som er omfattet af betragtelige 

regnskabsmæssige skøn. Hvis der tages udgangspunkt i Colliers markedsupdate Puls for 4. kvartal i 2020, så 

vil der for en boligejendom beliggende på Sjælland være et estimeret interval af forrentningskrav på 

mellem 4 % - 4,5 % afhængig af, om beliggenheden og kvaliteten er af primær eller sekundær karakter.113 

For at illustrere hvilken påvirkning en mindre ændring i forrentningskravet vil have, så er der opstillet en 

beregning ved hjælp af den afkastbaserede model, som viser ejendomsværdien med fem forskellige 

forrentningskrav inden for intervallet opgivet af Colliers. Der er anvendt samme forudsætninger som ved 

de tidligere beregninger anvendt i afhandlingen, på nær forrentningskravet, som naturligvis er ændret i 

forhold til parametrene, som fremstår i rapporten fra Colliers. 
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Den afkastbaserede model 
     

Fase 1           

Årlige lejeindtægter 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Årlige driftsomkostninger -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 -780.000 

Driftsafkast 4.460.000 4.460.000 4.460.000 4.460.000 4.460.000 

            

Fase 2           

Forrentningskrav 4,00% 4,10% 4,25% 4,40% 4,50% 

Værdi af ejendom inden reguleringer 111.500.000 108.780.488 104.941.176 101.363.636 99.111.111 

            

Fase 3           

Reguleringer:           

Fradrag for tomgang -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 

Fradrag for opsat vedligeholdelse -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 

Forrentning af deposita 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 

Værdi af ejendom 112.150.000 109.430.488 105.591.176 102.013.636 99.761.111 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det er illustreret i ovenstående, bliver effekten af ændringen i forrentningskravet hurtigt væsentligt for 

ejendomsværdien og formentlig også regnskabet som helhed, da ejendomsselskaber typisk er meget 

simpelt bygget op med få regnskabsposter og med ejendommen som den største regnskabspost. 

Da risikoen med de nye regler for lagerbeskatning er steget, vil det fra revisors side også kræve et større 

arbejde for at opnå den nødvendige dokumentation for, at ejendommen er værdiansat korrekt. Handlinger 

hertil kan være at sammenligne forskellige markedsrådgivere, om deres forrentningskrav er på niveau i 

markedet. Desuden vil det være muligt at sammenligne historiske forrentningskrav for at se, om der er sket 

radikale ændringer hertil fra ledelsesside, og indhente forklaringer på udvikling set i relation hertil. 

Revisor vil fortsat være nødsaget til at vurdere den eksterne vurderingsmands kompetencer og 

forudsætninger for at kunne opgøre ejendomsværdien pålideligt. Dette krav er dog ikke ændret i 

forbindelse med de nye regler om lagerbeskatning, men stadigvæk en vigtig proces i forbindelse med hele 

efterprøvelsen af, om ejendommen er indregnet til en forsvarlig værdi. 

Det øgede dokumentationskrav for de identificerede betydelige risici vil unægtelig kræve et højere 

tidsforbrug hos revisor, da revisions- og dokumentationskvaliteten ikke må fraviges. Hellere ikke på 

baggrund af en øget mængde af revisionshandlinger, da kvantiteten ikke kan opveje manglen af kvaliteten i 

dokumentationen, som nævnt i afsnit 6.4.2. Konsekvenserne af implementeringen af lagerbeskatningen 

pålægger derfor yderligere øgede administrationsomkostninger til revisor for de omfattede selskaber, og 

tilvæksten af omkostninger vil være forpligtet til selskaberne selv, da revisionshonoraret skal tilpasses til 

den enkelte virksomhed og dennes forhold. 
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7.4 Konklusion af revisionen 

I praksis er revisionsprocessen en iterativ proces, hvor revisor løbende må vurdere, om der er opnået 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at afdække risikoen. Den overordnede vurdering skal indeholde en 

vurdering af, om det udførte arbejde sikrer, at der ikke er nogen væsentlig fejl på regnskabsposten, 

herunder i ledelsens regnskabsmæssige skøn over dagsværdien. 

Blandt andet kan de manglende kompetencer i økonomiafdelingen give revisor udfordringer i forhold til at 

opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Særligt i de situationer, hvor ledelsen vælger at ændre anvendt 

regnskabspraksis, vil der kunne opstå udfordringer for revisor, da det både kan være svært for ledelsen at 

forstå de nye metoder, men samtidig også udarbejde revisionsmateriale der er egnet og tilstrækkeligt. 

Det vil dog være forventningen, at revisor vil nå frem til samme konklusion som inden lagerbeskatningen. 

Vurderingen vil være et spørgsmål om mængden af arbejde fra revisor, som er blevet øget, samt 

samarbejdet med den enkelte kunde for at sikre, at der efter reglernes implementering fortsat foreligger 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for ejendommens værdiansættelse for at kunne konkludere på 

revisionen med en blank påtegning. 

7.5 Management bias 

Som det er beskrevet i afsnit 3.2.4, er der i den nuværende lovtekst ikke konkrete regler for de 

indgangsværdier, som selskaberne indtræder med, da reglerne fortsat mangler at blive nøjagtigt 

udspecificeret. Reglerne omkring indgangsværdier vil ifølge Skatteministeriet bliver udformet som en del af 

det lovforberedende arbejde, hvor også den præcise model for lagerbeskatningen vil blive fastlagt. Alt 

peger dog i retning af, at indgangsværdierne vil blive en overførsel fra det seneste regnskabsår inden 

implementering den 1. januar 2023. 

Hvor der tidligere har været incitamenter for, at den daglige ledelse har foretaget et konservativt skøn af 

hensyn til at minimere risikoen for nedskrivninger, vil der for de virksomheder, som vil være omfattet af 

den politiske aftale, være et incitament for at indtræde i reglerne med så høj en indgangsværdi som 

overhovedet muligt, for at minimere den kommende betaling af lagerskatten. 

Indregningen af investeringsejendomme til dagsværdi beror sig på en vis usikkerhed, som ligeledes skal 

omtales i ledelsesberetningen for virksomheder, der indregner til dagsværdi. Årsagen hertil er, som 

gennemgået i afsnit 4, at der kan justeres på det forventede forrentningskrav, som ved bare små 

justeringer kan give en væsentlig forskel i ejendomsværdien. Der har derfor også i praksis været accepteret 

en regnskabsmæssig usikkerhed. Denne accept medfører, at den daglige ledelse kan skrue på 

ejendomsværdierne inden for et interval. Forrentningskravet vil være det parameter, som ledelsen vil 

kunne skrue på, da indtægter og udgifter, som påvirker det frie cash flow, har en klart mindre tilbøjelighed 

til at være usikre og variable end netop forrentningskravet, som udelukkende bliver fastsat på baggrund af 

flere skønsrelaterede parametre. Ud fra denne forudsætning vil det kunne give virksomhedernes ledelse 
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mulighed for at kunne fastlåse sig i den højere ende af intervallet og dermed opnå en højere 

indgangsværdi, når reglerne indtræder i 2023. 

I praksis vil det betyde, at der i regnskabsårene 2020-2022 vil være en forøget risiko for, at ledelsen har 

foretaget regnskabsmanipulation ved at indregne ejendommene til en for høj værdiansættelse. Revisor skal 

derfor i sin dokumentation af management bias gå tæt på det regnskabsmæssige skøn og sørge for at 

udfordre ledelsen på deres anvendte forudsætninger. I den forbindelse er det vigtigt, at revisor har de 

nødvendige kompetencer og robusthed til at udfordre ledelsen på deres fastsatte regnskabsmæssige skøn. 

7.6 Delkonklusion 

Der er igennem afsnittet foretaget en analyse af, hvordan revisors arbejde med at vurdere 

regnskabsmæssige skøn af ejendomme bliver påvirket set i relation til både før og efter implementeringen 

af lagerbeskatningen. Herunder også de processer, som bliver påvirket i revisors arbejde. 

Med afsæt i teorien fra ISA 540 kan analysen konkludere, at der i forbindelse med lagerbeskatning opstår 

nye parametre, som revisor skal forholde sig til i hele risikovurderingsfasen omkring de regnskabsmæssige 

skøn og værdiansættelsen af ejendommen. Det stiller højere krav til at opnå egnet og tilstrækkeligt 

kendskab til den enkelte virksomhed. Specifikt relateret til virksomheder, som overgår fra indregning til 

kostpris til dagsværdi, og hvor ledelsen fremover skal foretage en fastsættelse af skøn relateret til 

ejendommen, hvor revisor skal vurdere deres kompetencer for dette. Dette gælder også, hvis det er 

eksterne personer, som har fastsat ejendomsværdi, da revisor fortsat skal vurdere kompetencerne, som 

har foretaget skønnet. Det vil kræve mere arbejde fra revisors side i flere henseender af processen og 

påvirker således både den indledende proces med at fastsætte risici og tilsvarende handlinger tilknyttet 

hertil for at kunne afdække de identificerede risici. Analysen konkluderer, at disse nye parametre vil hæve 

risikovurderingen for netop de regnskabsmæssige skøn relateret til ejendommene. 

En ændring i risikobilledet vil naturligvis påvirke, at der tilsvarende sker ændringer i foretagne 

revisionshandlinger. Disse handlinger vil omhandle, at revisor skal foretage flere og mere dybdegående test 

og efterprøvninger af de anvendte parametre i opgørelsen af dagsværdien for at sikre validitet af disse. Den 

største udfordring set i relation hertil bliver at vurdere niveauet af forrentningskravet, da denne faktor er 

yderst baseret på skøn, og revisor ikke nødvendigvis kan have den nødvendige viden og kompetencer til at 

vurdere forsvarligheden af dette skøn. Derfor er forrentningskravet ofte fastsat af eksterne 

vurderingsmænd, som revisor efterprøver og foretager en vurderingen af deres kompetencer og faglighed. 

Forrentningskravet kan i opgørelserne til dagsværdi havde en væsentlig effekt, og selv små korrektioner 

heraf kan have en stor effekt på ejendomsværdien og regnskabet som helhed, hvilket gør de 

regnskabsmæssige skøn til en svær faktor. Hvis revisor fortsat kan opnå egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis for de identificeret risici, så bør der ikke være nogen forhold til hinder for, at revisor kan 

afgive samme type af blank revisionspåtegning, som inden reglerne blev implementeret. 
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Det sidste forhold, som analysen konkluderer, er, at revisor skal være ekstra opmærksom på management 

bias som følge af, at der opstår et incitament for at opnå højere indgangsværdi, når de nye regler 

indtræder, for at minimere lagerbeskatningen. Revisor skal være i stand til at kunne vurdere dette 

incitament, og om der kan være tale om regnskabsmanipulation, da ledelsen i årene op til implementering 

kan værdiansætte ejendommene for højt, hvorfor revisor må være kritisk heroverfor og igen udfordre 

ledelsen på de fastsatte skøn, der har været anvendt. 

På baggrund heraf er det vurderingen, at afsnittets formål om at identificere, analysere og vurdere de 

revisionsmæssige konsekvenser, som værende opnået.  
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8 Analyse af de afledte økonomiske effekter 

 

8.1 Indledning 

8.2 Kontrol og retslig usikkerhed 

8.3 Administrationsomkostninger 

8.4 Likviditetspåvirkning 

8.5 Investeringer 

8.6 Opgraderet informationsværdi 

8.7 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at analysere, hvilke øvrige afledte økonomiske effekter implementering af 

lagerbeskatning vil medføre. Analysens formål er at give et samlet billede af de konsekvenser som 

ejendomsbranchen står overfor, for at kunne vurdere, hvorvidt de samlede konsekvenser for 

ejendomskoncernerne overskygger regeringens formål om at lukke det såkaldte skattehul.  
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8.1 Indledning 

I dette afsnit foretages der en analyse af de afledte økonomiske konsekvenser af lagerbeskatningen. I den 

forbindelse vil der være fokus på de udfordringer der opstår, som følge af de identificerede regnskabs- og 

revisionsmæssige problemstillinger. 

Afsnittet indeholder således en analyse af den retslige usikkerhed henset til den identificerede udfordring 

omkring anvendelse af en regnskabsmæssig værdi, der baseres på væsentlige skøn til brug for en 

skattemæssige opgørelse, hvor der som udgangspunkt ikke er noget væsentlighedsniveau. Derudover en 

analyse af den administrative og likviditetsmæssige byrde der pålægges ejendomskoncernen, som følge af 

de øgede regnskabs- og revisionsmæssige krav. Sidst men ikke mindst en analyse af hvordan 

lagerbeskatningen kan være med til at medvirke til en forhøjet informationsværdi i årsrapporterne. 

Der er foretaget en kvalitativ analyse af konsekvenserne med udgangspunkt i de foretagne semi-

strukturerede interviews af interessenterne i ejendomsbranchen, samt sekundært data i form af artikler, 

publikationer mv. Herudover inddrages der kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelsen om 

lagerbeskatningen blandt statsautoriserede revisorer. 

8.2 Kontrol og retslig usikkerhed 

I forbindelse med implementering af de nye regler sker der en overgang fra realisationsbeskatning til 

lagerbeskatningen, som betyder at beregningen af beskatningsgrundlaget vil være baseret på en urealiseret 

avance, hvor den tidligere har været baseret på realiserede ejendomsavancer. Skatteberegningen har 

derfor tidligere ikke været baseret på skøn, men beskatningen er sket af en værdi, som SKAT ikke har 

kunnet stille spørgsmålstegn ved, da der er blevet handlet mellem to uafhængige parter på markedsvilkår.  

På nuværende tidspunkt foreligger der som nævnt ikke noget godkendt lovforslag, og dette forventes først 

at blive endeligt fremlagt i sommeren 2022, hvilket er et halvt år, før lagerbeskatningen skal indføres. Af 

den politiske aftale og de tilhørende svar i skatteudvalget er der fortsat uvished om, hvem der vil være 

omfattet, hvilket stiller ejendomsbranchen i en vis retslig usikkerhed, samtidig med at det nuværende 

kontrolapparat er udfordret af implementeringen. 

8.2.1 Kontrolgrundlag og instans 

Skatteministeriet har igennem de sidste 8 år forsøgt at udvikle og inkorporere et autoritativt system, som 

skal kunne håndtere vurderinger af ejerboliger. Systemet er blevet udskudt med forsinkelser gentagne 

gange, og systemet er på nuværende tidspunkt fortsat ikke færdigudviklet, og man kigger på nuværende 

tidspunkt på grundlæggende at lave systemet om. Tidshorisonten for færdiggørelsen af dette projekt er 

stadigvæk ukendt. Hertil vedtog et flertal i folketinget d. 23. februar 2021 et lovforslag114 om helt at droppe 

officielle markedsvurderinger af erhvervsejendomme, da opgaven er vurderet for vanskelig at udføre. 

                                                             
114 (Skatteministeriet, L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love., 2021) 
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Fremover vil erhvervsejendomme i stedet skulle værdiansættes, som om de var boligejendomme, på trods 

af at anvendelsen af disse to typer ejendommene er vidt forskellige, og dermed er de anvendte parametre 

til opgørelsen af en dagsværdi i forhold til de gældende opgørelsesmodeller også vidt forskellige og svære 

at sammenlignelige. Flere eksperter peger på, at afskaffelsen af vurderingssystemet for 

erhvervsejendommen og indførelsen af lagerskat på værdistigninger af ejendomme er to beslutninger, som 

ikke hænger sammen og giver en uhensigtsmæssig situation for begge parter.115 

Et færdigudviklet og fungerende system ville være oplagt at implementere og udvikle til netop 

beskatningen af ejendomsavancer, da det ville bringe noget konsistent, belæg og evidens til at afgøre 

fremtidens tvister på området. Hertil kan lægges, at flere af de involverede selskaber kan have flere 

ejendomme tilknyttet, og kontrolleren derfor kan relatere sig til hundredvis af ejendomme, og derfor vil det 

nødvendige testapparat fra myndighedernes side være langt mere omfattende end et effektivt 

vurderingssystem. 

Skatteministeren er blevet spurgt indtil, hvordan skattemyndighederne vil efterprøve den anslåede 

dagsværdi, når lagerbeskatningen er implementeret. Skattemyndighederne har i et svar i skatteudvalget, at 

man stikprøvevis vil efterprøve værdiansættelsen af ejendomsværdierne på samme måde som andre 

aktiver, som lagerbeskattes, eller hvor handelsværdien er grundlag for beskatning. I samme svar henviser 

skatteministeriet til den efterprøvning, der sker ved generationsskifte af virksomheder, hvor der skal 

foretages en opgørelse af handelsværdien til brug for bo- eller gaveafgift. Hertil nævner skatteministeren, 

at pensionsselskaber allerede fastsætter handelsværdien af deres ejendommen og løbende bliver 

kontrolleret af skattemyndighederne.116 

Selvom skatteministeren henviser til, at pensionsselskaberne hvert år er underlagt en skarp kontrol af deres 

ejendomsværdier i forbindelse med PAL-beskatningen, så bliver det dog i svaret ikke oplyst, at der findes 

ca. 20 pensionsselskaber i Danmark117, og populationen derfor er væsentlig mindre end de over 900 

forventede virksomheder, som EjendomDanmark estimere, hvilket er uddybet i afsnit 9.4. 

8.2.2 Retslig usikkerhed 

Af Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide118 fremgår det, at DCF-modellen er en af de mest almindelige 

beregningsmetoder ved værdiansættelsen af en virksomhed. Ligeledes udtaler Stinus Andersen igennem 

interviewet, at Newsec i forbindelse med deres assistance for deres kunder af opgørelsen af dagsværdi af 

ejendomme anvender DCF-modellen, og at denne helt generelt det seneste årti har vundet frem på 

ejendomsmarkedet. Det ville derfor også være at forvente, at den mest sikre metode til at undgå 

                                                             
115 (EjendomDanmark, Stop for vurdering af erhvervsejendomme udstiller absurd lagerskat, 2020) 
116 (Skatteministeriet, SAU 68, 2020) 
117 (FindBank, 2021) 
118 (Erhvervsstyrelsen, 2009) 
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tvivlstilfælde, og dermed nedbringe den retslige usikkerhed med SKAT, ville være anvendelse af DCF-

modellen.119 

Hvordan påvirker denne problemstilling, så den retslige usikkerhed? Jo, det bevirker, at hverken den ene 

eller anden part på forhånd kan kende deres reelle retsstilling i forhold til den mulige skattebetaling. Derfor 

vil det formentligt være virksomhederne selv, som har bevisbyrden imod en eventuel påstand omkring 

grundlaget af værdiansættelsen, som er vurderet fejlagtig af skattemyndighederne. De facto betyder dette, 

at bevisbyrden er vendt om i forhold til normen for skattetvister. Dette kan kategoriseres som en 

underminering af selskabernes retssikkerhed som følge af manglen på kontrolgrundlag. 

Det sidste element i relation til den retslige usikkerhed er et udspring af de forrige udfordringer, men dog 

et element som får længerevarende karakterforløb. Ud fra øvrige kontroller hos skattemyndighederne 

igennem de seneste år er det sandsynligt, at skattemyndighederne først efter flere år får kontrolleret, at de 

anvendte ejendomsvurderinger efterlever kravene til sådanne opgørelser, og om de anvendte parametre er 

korrekte, og at virksomhederne kan dokumentere deres anvendelse af disse. Det er et faktum, at 

sagsbehandlingstiderne hos SKAT er steget fra 2015-2019, og at skattesager der ender i landsskatteretten i 

værste tilfælde, kan tage helt op mod 10-12 år.120 Netop her er det som sagt virksomhederne, som har 

bevisbyrden. Som tidligere gennemgået i afsnit 4 og 5 er udfordringen, at ejendomsværdien ved både 

anvendelse af den afkastbaserede model og DCF-modellen er meget følsom over for de input, der 

fastlægges og anvendes i modellerne. Selvom man følger modellerne, så kan disse små justeringer 

medvirke til at øge den retslig usikkerhed for den opgjorte ejendomsværdi, og der kan være forskellige 

skønsmæssige vurderinger fra begge parter. 

Disse sene kontroltidspunkter kan medføre efterregninger flere år efter, at virksomheder ellers har handlet 

i god tro og indbetalt deres lagerskat af ejendomme igennem en årrække. Det kan give forstyrrelse i det 

budgetterede cash flow for virksomhederne og kan give andre likviditetsmæssige udfordringer og derfor 

ligge som en tikkende bombe under selskaberne. Det modsatte scenarie kan tilsvarende være tilfældet, 

som kan illustreres ved, at selskabet har optaget yderligere finansiering for at kunne betale 

lagerskatforpligtelsen, men efter en kontrolgennemgang er forpligtelsen ikke berettet alligevel. Dette vil 

give selskaberne unødige finansieringsomkostninger, som kunne have været undgået. 

Et fuldstændigt klart grundlag for, hvordan håndteringen af uenigheder skal afklares, bliver først aktuelt og 

anvendt, når der har været et tilstrækkeligt antal af sager igennem landsskatteretten og øvrige juridiske 

instanser. Dette er en proces, som opbygges igennem en længere periode, og indtil da er virksomhederne 

nødsaget til at leve med denne retslige usikkerhed og usikkerheden omkring deres indregning af 

ejendomsværdien. 

                                                             
119 (Erhvervshusene, 2021) 
120 (Hyltoft, 2020) 
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Selvom virksomhederne må vænne sig til at leve med denne usikkerhed, så er der værktøjer og hjælp at 

hente ude i markedet for at minimerer usikkerheden. Skattemyndighederne har muligheder for at udstikke 

forudsætninger og retningslinjer for udarbejdelse af værdiansættelser, og hvordan de forventer, disse 

opgørelser skal udarbejdes. Det er naturligvis nødvendigt at offentliggøre retningslinjerne og vejledningen, 

inden lagerskatten bliver fuldt implementeret, så selskaberne har noget at læne sig op ad og ikke arbejder i 

blinde. Dette kan være et parameter og en guidance, som forhåbentlig kan medvirke til at nedbringe 

usikkerheden og minimere antallet af kommende problematiske sager. 

8.3 Administrationsomkostninger 

En metode til at nedbringe den retslige vil være ved anvendelsen af konsulenter, f.eks. i form af eksterne 

vurderingsmænd, som har mulighed for at assistere med udarbejdelse af værdiansættelsen og 

fastsættelsen af ejendomsværdien. Udgiften til vurderingsmand vil påhvile ejendomsselskaberne, og for de 

mindre i branchen vil det betyde en betydelig udgift. I 2016 skønnede Berlingske at en valuarvurdering i 

forbindelse med værdiansættelsen af ejendomme for andelsboliger ville koste mellem 12.500 – 30.000 

kr.121 Skønnet er tilbage fra 2016 og med høj sandsynlighed er omkostningen hertil minimum steget med 

inflationen. Selvom virksomhederne tilkøber kompetencer på området, så er der ingen garanti for 

skattemyndighedernes kontrol og deres vurdering af dagsværdiopgørelsen. Eventuelle tvister kan 

tilsvarende give øgede omkostninger til at optage sagerne ved domstolene og, som nævnt tidligere, at 

fremskaffe den nødvendige bevisbyrde for at modbevise kravet fra skattemyndighederne. 

I praksis er det typisk de mindre ejendomsselskaber, som vælger at anvende kostprismetoden, som følge af 

at denne både er den teoretiske simpleste metode samt det faktum at den er den billigste måde henset til 

de ressourcer der skal anvendes til at opgøre den regnskabsmæssige værdi, samt den efterfølgende 

revision heraf. I en spørgeskemaundersøgelse er statsautoriserede revisorer, blevet bedt om at vurderer 

økonomiafdelingens kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af den tilstrækkelige dokumentation til 

brug for indregning af ejendomme til dagsværdi. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er illustreret i 

nedenstående tabel: 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, Q1122 

                                                             
121 (Berlingske, 2016) 
122 (Spørgeskemaundersøgelse af revisorer, 2020) 
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Resultatet af undersøgelsen tegner et klart billede af, at revisorernes vurdering er, at de mindre 

ejendomsselskaber har klart færre kompetencer til at opgøre og dokumentere ejendommens værdi ved 

brug af dagsværdimetoden. Når ejendomsselskaberne ikke selv besidder de kompetencer, der skal til for at 

udarbejde en dagsværdiopgørelse af ejendommens værdi, vil disse være nødsaget til at skulle ud og købe 

de nødvendige kompetencer fra eksterne parter. 

I samme spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, er de adspurgt om, hvordan deres portefølje fordeler 

sig mellem ejendomsselskaber der indregner til henholdsvis kostpris- og dagsværdi. Resultatet af 

fordelingen er illustreret i nedenstående cirkeldiagram. 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, Q7123 

Af cirkeldiagrammet viser, at fordelingen er 40% kostpris og 60% dagsværdi. Der er derfor på trods af 

tendenserne i markedet om anvendelse af dagsværdimetoden og DCF-modellen en relativ stor andel der 

fortsat indregner til kostpris. Det er dog uvist, hvorvidt de selskaber der indregner til kostpris reelt set, vil 

være omfattet af lagerbeskatningen, da der ikke findes data eller estimater på, i hvor høj grad dagsværdien 

er højere end den indregnede kostpris. 

For segment der indregner til kostpris, medfører den kommende ændring af loven, at de bliver påvirket i 

sådan en væsentlig grad, som vil forøge den administrative byrde, da de fremover skal opgøre 

ejendomsværdier ud fra en dagsværdibetragtning for at overholde den kommende lovgivning. En sådan 

ændring forpligter virksomhederne med øgede administrationsomkostninger til valuarer, ejendomsmægler, 

andre eksterne parter eller eget ressourceforbrug i form af interne timer til at foretage opgørelsen af 

denne værdi. EjendomDanmark har foretaget beregninger, som estimerer, at de nye administrative 

omkostninger vil ligge i et interval mellem 0,5 - 1,5 mia. kr. og vil således sandsynligvis overstige den 

skattebetaling, som regeringen forventer vil komme i statskassen på 850 mio. kr.124 , men vil fortsat være 

en forpligtelse, som selskaberne skal betale ud over skattebetalingen. Den administrativ byrde vil især 

komme til at ramme de mindre virksomheder hårdt, da disse typisk ikke har samme professionelle setup 

som de store aktører på markedet og ikke er rustet likviditetsmæssigt i samme grad. De vil derfor være 

tvunget til at tillægge sig selv yderligere omkostninger end tidligere, som vil være endnu en negativ 
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likviditetsfaktor for dem. Det er udmeldt fra skattemyndighederne, at udgifter relateret til opgørelse til 

dagsværdi efter de nye regler påhviler selskabet og selskabet alene. 

Det er ikke kun udgiftspålagt for selskaberne at implementere denne nye beskatning. I forbindelse med 

skattemyndighedernes nye kontrolinstans, som skal varetage denne opgave og afklare uenighederne 

omkring værdiansættelser, så vil ressourceforbruget og omkostningsniveauet stige for det offentlige. 

Lagerbeskatningen er fortsat en ny og teknisk krævende beskatning, som beror på estimater, 

forudsætninger og usikkerhed, hvorfor et klart og entydigt facit ikke findes, og det vil medføre væsentlige 

ekstraopgaver hos skattemyndighederne at drive denne kontrolfunktion, som vil hæve de administrative 

omkostninger betragteligt hos begge parter. For den offentlige andel vil dette være udgifter relateret til 

fremover at skulle føre kontrol med de beregninger, som virksomhederne lader sig beskatte af. 

Som tidligere nævnt er der på nuværende tidspunkt ikke opsat et system, som skal kunne håndtere denne 

kontrol. Anders Gade fra EjendomDanmark er skeptisk over, om SKAT overhovedet har et passende setup 

til at få implementeret denne kontrol effektivt, og henviser til det føromtalte perspektiv på, at SKAT har 

brugt 8 år på at udvikle et offentligt ejendomsvurderingssystem, som er blevet udskudt flere gange, og som 

netop er blevet droppet til overhovedet at gælde erhvervsejendomme.125 Hertil skal tillægges, at SKAT er 

nødsaget til at besidde de nødvendige kompetencer til at kunne vurdere alle ejendomme forskellige, da der 

naturligt er forskel i de parametre, som anvendes til bl.a. bestemmelse af forrentningskrav. 

Til sidst har skatteministeriet endnu ikke fremlagt et direktiv omkring, hvilken dokumentation de ønsker, at 

der skal kunne fremvises i relation til den kommende beskatning. Den klare forventning er, at kravene 

bliver fastsat med udgangspunkt i det i forvejen udarbejdede regnskabsmateriale, som skal overholde de 

regnskabsmæssige regler gennemgået i afsnit 4, men indtil en endelig afklaring foreligger, er der fortsat en 

vis usikkerhed forbundet hermed. Hvis der skal udarbejdes særskilt dokumentation, så medvirker dette 

også til, at virksomhederne bliver ramt af yderligere administrationsomkostninger. Mikkel Høegh, 

afdelingsdirektør for Boligøkonomi i Jyske Realkredit, vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at 

myndighederne vil kræve en valuarvurdering f.eks. minimum hvert 3. år.126, hvilket er endnu en 

omkostning, som vil påhvile selskaberne. 

Som det er analyseret igennem delafsnittet, så kan det på baggrund af de gennemgåede faktorer vælges at 

anvende udtrykket ’administrativt selvmål’ om konsekvenserne af de administrative omkostninger, da 

denne stigning vil påvirke, at staten vil gå glip af en del af den almindelige skattebetaling, da 

virksomhedernes administrative omkostninger vil stige, og de skattemæssige resultater dermed falde. 

Tilsvarende vil skattemyndighederne skulle hæve deres egne omkostninger på at kontrollere 
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virksomhedernes beregninger, som tilsvarende vil fratrækkes i det nettoprovenu, som regeringen 

oprindelig forventede at få fra lagerbeskatningen. 

Uagtet at administrationsomkostningerne stiger i ejendomsbranchen, så vil det naturligvis kaste gode tider 

af sig inden for de kompetencer, som bliver købt ind i branchen, og her vil det samlede skattemæssige 

nettoprovenu stige, men da afhandlingen ikke fokuserer på denne del, så er en analyse heraf udeladt, men 

effekten blot nævnt som en naturlig påvirkning af udbud og efterspørgsel. 

8.4 Likviditetspåvirkning 

Det er naturligt, at de omtalte ændringer i administrationsomkostninger tilsvarende har en indflydelse på 

likviditeten, som gør, at likviditetspresset stiger på virksomhederne. EjendomDanmarks analyse af 

intervallet af øgede administrationsomkostninger på mellem 0,5 - 1,5 mia. kr., vil presse likviditeten i de 

fleste virksomheder. Det øgede likviditetspres på i forvejen højt gearede mindre virksomheder, som ikke er 

økonomisk rustet, vil give større risiko for truende konkurser. Presset herfra kan tvinge mindre selskaber til 

at være nødsaget til at sælge deres ejendomme for en lavere værdi for at overleve. Det giver de store 

aktører på markedet en konkurrencemæssige fordel, da de vil kunne overtage dele af det ”mindre” 

ejendomsmarked for en billigere pris end før implementering af lagerbeskatningen. Det vil gøre, at de 

større virksomheder vil penetrere markedet og skabe større dominans og ulighed. 

Et andet punkt, som Anders Gade Jeppesen fra EjendomDanmark er bekymret for, er den 

likviditetsmæssige effekt, implementering af lagerbeskatning vil have for virksomhederne. 

Ejendomsmarkedet er beklædt med enormt høje værdier, men dette er ikke ensbetydende med et stort 

positivt cash flow, og derfor vil det øge likviditetspresset for virksomhederne. Alt imens er staten noget af 

den mindst likviditetspressede institution, vi har i Danmark, hvorfor det kan virke besynderligt, at staten nu 

ønsker at få skattebetalinger up front for noget, som ikke er realiseret.127 

I opgørelsen af dagsværdi er medtaget en beregning over den effektive skatteprocent af 

ejendomsselskabet, som kan ses i bilag 7. Den effektive skatteprocent, ved dette eksempel, stiger efter 

implementering af lagerbeskatningen, da skatten nu bliver realiseret løbende i stedet for ved afhændelse af 

ejendommen. Skatteprocenten ender derfor i disse regneeksempler i et niveau på 34-36 %, som må 

konkluderes at være en kraftig stigning set i relation til den almindelige selskabsskatteprocent på 22 %. 

Forhøjelsen i den effektive skat sker, fordi værdireguleringen af ejendommen ikke er medtaget i resultatet 

før skat, da denne stigning ikke har en likvid påvirkning af ejendommen. 

Skattebetalingerne kommer uden tvivl til at påvirke ejendomsmarkedet, og især de små og mellemstore 

virksomheder har spændt deres likviditet kraftigt op og vil blive presset af den kommende beskatning. Men 

virksomhederne vil fortsat være nødsaget til at kunne fremskaffe den påkrævede likviditet, som vil kunne 
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servicere de forpligtelser, som lagerskatten frembringer. Beskatningen skal selvfølgelig betales for at 

overholde forpligtelserne over for de offentlige myndigheder, men hvordan skal denne finansiering nu 

fremskaffes? Det stiller krav til virksomhederne om at have styr på deres kapitalberedskab og have den 

nødvendige likviditet, til når skatten bliver realiseret. Mikkel Høegh deler samme synspunkter og ser en stor 

problematik for netop dette kundesegment, som i forvejen er presset økonomisk, og nævner bl.a., at 

COVID-19 epidemien hellere ikke har hjulpet på likviditetssituationen for denne type af virksomheder. Det 

er Jyske Banks umiddelbare holdning, at de ikke er villige til at finansiere virksomhedernes kommende 

betaling af lagerskatten. De er naturligvis villige til at åbne for anvendelse af kassekreditterne midlertidigt i 

forhold til naturlige udsving i likviditeten, men ellers er det ikke deres forventning at stræbe efter at 

implementere finansieringsmuligheder for betaling af denne skat.128 Alle disse faktorer vil være påvirket i 

kreditvurderingerne af selskaberne, som finansieringskilder bliver nødsaget til at tage højde for i deres 

beregninger. Det medvirker som sagt til et påvirket forrentningskrav, som i sidste ende får priserne i 

markedet til at falde. 

De faldende priser i markedet er allerede illustreret i afsnit 5.2.1, hvor det er en forventning, at der sker en 

ændring i forrentningskravet, som isoleret set vil påvirke ejendomsværdierne i negativ retning. Denne 

ændring vil medføre, at provenuet formentlig ikke vil kunne opnå det, forventede niveau, som regningen 

har estimeret i deres oplæg til implementeringen af lagerbeskatningen. Tilsvarende estimerer Mikkel 

Høegh, at markedet vil ramme et generelt prisfald på mellem 2-3 % som følgende af implementeringen.129 

Forholdene på ejendomsmarkedet har visse modsigende argumenter imod regeringens beregninger, som 

lægger op til, at der vil ske en stigning i værdien på ejendomsmarkedet på 2,2 % årligt. Men ud fra de 

parametre, at forrentningskravet vil stige og værdien blive påvirket i negativ retning, så er der noget 

modstridende evidens for, at regeringens forudsætninger vil blive realiseret, og er det udfaldet, så er der et 

stort usikkerhedsmoment forbundet med, om finansieringen af ”Arne-pension” holder. 

8.5 Investeringer 

Når der tages likvide midler ud af ejendomsselskaberne til brug for betalingen af den årlige lagerskat, og 

omkostningerne til at drive ejendomsdrift forøges, så er der automatisk færre likvider til rådighed for 

investering i ejendommen eller afbetaling af gæld. 

Herudover har man i praksis forhandlet om værdien af den udskudte skat i forbindelse med salg af et 

ejendomsselskab. Dette som følge af, at forpligtelsen til den udskudte skat potentielt aldrig vil blive 

realiseret, eller som følge af, at forpligtelsen som følge af tilbagediskontering har en lavere værdi på 

salgstidspunktet. Det er derfor også naturligt, at når den udskudte skat efter 2023 skal realiseres, så vil 
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værdien af ejendomsselskabet falde og derfor medføre, at det bliver mindre attraktivt at investere i det 

danske marked. 

Likviditetspåvirkningen medført af lagerbeskatningen forventes af ejendomsbranchen at få en betydning 

for investeringerne i branchen. Dette er både ejendomsselskabernes egne investeringer i ejendommene i 

form af forbedringer og vedligeholdelse, men herudover også investeringerne fra både danske og 

udenlandske investorer ind i branchen. 

8.5.1 Ejendomsinvesteringer 

I relation til muligheden for investering i forbedringer og vedligeholdelse af ejendomme er revisorer i 

spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning indførelsen af lagerbeskatningen 

vil få for investeringerne i ejendomsforbedringer. Resultatet af undersøgelsen er illustreret ved 

nedenstående diagram. 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, Q3130 

Undersøgelsen tegner et billede af, at 53 % af revisorerne vurderer, at der lagerbeskatningen ikke vil have 

nogen betydning for investeringerne i ejendomsmarkedet. Herudover at 39 % vurderer, at 

lagerbeskatningen som minimum vil resultere i et moderat fald i ejendomsforbedringerne, og 8 % vurdere 

modsat at de forventer at lagerbeskatningen vil medføre en stigning i ejendomsforbedringerne. Af 

resultaterne vurderes det, at revisorerne samlet vil forvente mellem ingen- til et moderat fald i 

investeringerne. Resultaterne hænger naturligt sammen med, at der skal være likviditet til at kunne 

gennemføre ønskede ejendomsforbedringer, og mens indførelsen af lagerbeskatning udtrykkeligt vil 

påvirke likviditeten i en negativ retning. 

8.5.2 Investeringer fra investorer 

Den kommende lagerbeskatning viser tendenser om en afskrækkende effekt på både indenlandske og 

udenlandske investorer, som er usikre omkring, i hvilket omfang reglerne kommer til at påvirke dem og 

deres eventuelle investeringer. Investorerne søger og bearbejder informationer om lovforslaget, og så 

længe de konkrete regler fortsat ikke er 100 % fastlagt, så er investorerne belagt med usikkerhed, som 
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påvirker dem og giver tilbagehold for at investere deres kapital i det danske marked. Reaktionen medfører 

derfor, at interesserede udenlandske investorer i stedet kigger mod vores nabolande, hvor markedet kan 

være mere gunstigt, da skattereglerne er mere lempelige her. Et fald i investeringslysten i branchen 

påvirker også de generelle lånemuligheder og giver mindre gunstige vilkår for de involverede parter.131 

Revisorerne er i spørgeskemaundersøgelsen ligeledes blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning 

indførelsen af lagerbeskatningen vil få for investeringerne i det danske ejendomsmarked. Resultaterne er 

illustreret i nedenstående diagram: 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt revisorer, Q3132 

Resultaterne viser, at 77% af revisorerne vurderer, at der vil være et moderat til stort fald i 

investeringslysten fra investorer i ejendomsbranchen. Herudover at det kun er 18% der vurderer, at 

lagerbeskatningen ikke vil have nogen betydning for investeringerne og kun 5% vurderer at der vil være en 

moderat stigning. Resultaterne understreger, den generelle antagelse af at investeringerne både i form af 

forbedringerne samt i ejendomsmarkedet som helhed vil falde. 

Resultaterne understøttes af EjendomDanmark’s udarbejdede kalkule om, at investeringerne vil falde med 

16 % på baggrund af Finansministeriets sammenhænge mellem selskabsbeskatning og investeringer, hvori 

den effektive beskatning vil stige fra 22 % til 33 %. Beregningerne tager udgangspunkt i investeringer for de 

omfattede virksomheder af lagerbeskatningen, som er vurderet til at udgøre ca. 35 mia. kroner årligt. 

Beregningerne viser et entydigt billede af, at der vil ske et investeringsfald i Danmark på ca. 5,6 mia. kr. 

efter implementering af de nye skatteregler. Færre investeringer i Danmark, herunder i ejendomsbranchen, 

som er en central del af samfundsøkonomien, vil afledt betyde færre arbejdspladser og bliver fulgt op ad 

EjendomDanmarks beregninger til estimeret ca. 9.000 arbejdspladser.133 Tallene er uden undtagelse 

væsentlige for regeringen i deres vurdering, om vægtskålen for lagerbeskatningen forbliver status quo. 
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Dermed vil implementering af lagerbeskatning ikke udelukkende have indflydelse på ejendomsbranchen og 

økonomien heri, men påvirke dele af den danske demografi. 

Samfundsmæssigt rammer denne faktor også, hvor en mindre investeringslyst i markedet bl.a. vil medføre 

tab af arbejdspladser og mindre investeringer i grønne klimarenoveringer, som bl.a. er to af de 

fokuspunkter, Danmarks nuværende regering har i deres politik. 

8.6 Opgraderet informationsværdi 

Som gennemgået i det teoretiske afsnit 4 er der valgfrihed for ejendomsselskaber, om de vil indregne deres 

ejendomme til kostpris eller dagsværdi. Hvis der indregnes til kostpris, så vil informationsniveauet til 

interessenterne være af begrænset karakter, og der vil reelt ikke være oplysninger om den konkrete 

nutidsværdi af en ejendom på opgørelsestidspunktet. 

Implementeringen af lagerbeskatningen spås til at få den konsekvens, at de omfattede ejendomsselskaber 

vil overgå fra kostprismetoden til dagsværdimetoden, hvis ikke de allerede indregner ved brug af 

dagsværdimetoden. Årsagen skal findes i, at ejendomsselskaberne uagtet valg af indregningsmetode 

alligevel skal afholde omkostninger til at opgøre en dagsværdi til brug for opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Omkostningerne til at overføre denne værdi regnskabsmæssigt og fremover indregne til 

dagsværdi vil med overvejende sandsynlighed være få eller slet ingen. Således vil udgifter fremover være til 

stede for selskabet uagtet deres indregningsmetode og kan give et højere incitament for at ændre deres 

indregningsprincipper for investeringsejendomme, da denne ekstra omkostning under alle 

omstændigheder vil påhvile selskabet. 

Ændringen i regnskabspraksis vil derfor potentielt kunne hæve niveauet af gennemsigtighed i 

ejendomsregnskaberne og give et bedre datagrundlag til at sammenligne ejendomme på tværs af 

selskaber, som før ikke var direkte sammenlignelige på baggrund af forskellighed i anvendt 

regnskabspraksis. En større gennemsigtighed vil ikke nødvendigvis kun gavne selskabsejerne, men også 

øvrige interessenter i branchen, som f.eks. brancheforeninger, analyseinstitutter, skattemyndigheder m.v., 

da tilgængeligheden omkring ejendomsværdier vil være mere oplysende, end hvis der udelukkende 

indregnes til kostpris. 

Som illustreret i afsnit 8.3, så har revisor-respondenterne givet udtryk for, at ud af deres kunder med 

investeringsejendomme indregner ca. 40 % af kunderne deres ejendomme til kostpris.134 Populationen er 

således tilstede for, at der kan ske en radikal ændring i indregningsmetode, som vil hæve niveauet af 

informationer oplyst i årsrapporten, men det kræver naturlig velvillighed fra selskabernes ledelse, som skal 

godkende ændringer i omlægningen af indregningsmetode, men hvis incitamentet er tilstede, så gør det 

også beslutningsgrundlaget mere gennemsigtigt. 
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Årsagen til, hvorfor selskaber vælger at fastholde den regnskabsmæssige første indregning af deres 

ejendomme til kostpris, kan opdeles i to forskellige udsagn. Den ene årsag er typisk, at virksomhederne har 

en holdning om at præsentere så få informationer, som Årsregnskabsloven nu tillader det. Som 

regnskabsaflægger kan man ønske at skjule så meget som muligt for konkurrenter og øvrige interessenter, 

som kunne have en opvejet interesse i at opnå viden af værdien af de omfattende ejendomme og den 

øvrige virksomhedsdrift. 

Den anden årsag er enkeltheden ved at anvende kostpris som indregningsmetode. Ved første indregning af 

ejendomme sker dette til kostpris, og derfor er det nemt og overskueligt at fortsætte denne 

regnskabspraksis fremadrettet. Der er desuden væsentlige færre regnskabs- og oplysningsmæssige krav 

ved indregning til kostpris end ved indregning til dagsværdi, da informationsniveauet er lavere. 

Hvis flere selskaber vælger at skifte regnskabspraksis, så kan denne ændring udmønte sig i også at give 

nogle fordele for revisorer. Hvis opgørelserne af dagsværdi begynder at blive mere alment brugt for flere 

selskaber i branchen, så vil denne ændring fremadrettet skabe større ensartethed i revisionen af 

ejendomsselskaber. Ændringen vil medvirke til at øge kompetencerne hos revisorer og dygtiggøre dem med 

større faglighed, ekspertise og specialer inden for ejendomsbranchen. Som offentlighedens tillidsmand må 

det være i statens interesse at udvikle revisorerne som en medhjælpende kontrollant og sikkerhedsnet for, 

at ejendomsværdierne bliver opgjort så retvisende og skønsbaseret korrekte som muligt. Revisors arbejde 

skal ikke ses som en sekundær kontrolinstans, da denne stadigvæk er tilhørende skattemyndighederne, 

men dygtigere revisorer vil eksponentielt give en større tillid til revisorer og det arbejde, de udfører. 

8.7 Delkonklusion 

Dette afsnit omhandler, hvilke økonomiske effekter indførelsen af lagerbeskatningen har. Der er i afsnittet 

foretaget en analyse af, hvordan denne nye ændring i lovgrundlaget vil påvirke virksomhederne i 

ejendomsbranchen. Afsnittet er supporteret med interviews fra eksperter i forskellige dele af branchen, 

som understøtter de undersøgelser, afsnittet er kommet frem til. 

Afsnittes første del behandler konsekvensen af kontrolapparatet fra de offentlige myndigheder og deres 

agereren i forhold til, hvordan man vil sikre en effektiv og valid kontrolinstans, som på sigt kan sikre den 

retslige usikkerhed. Konklusionen heraf er, at der er skabt en stor usikkerhed om, hvorledes dette apparat 

kan leve op til de nødvendige standarder for at afhjælpe virksomhederne med deres usikkerhed på 

området. 

Analysen i afsnittet viser dertil, at de nye regler vil kræve større administrationsomkostninger, i forbindelse 

med selskabernes regnskabsaflæggelsesproces, henset til opgørelse af dagsværdien samt kontrol heraf. 

Herudover en meromkostning til revisor som følge af et øget ressourceforbrug til at sikre egnet og 

tilstrækkeligt revisionsbevis for den forøgede risiko for fejlinformation i det regnskabsmæssige skøn samt 

management override. 
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Likviditeten vil både blive påvirket af betalingen af selve lagerbeskatningen, men også de øgede 

administrationsomkostninger. Likviditetsændringen vil have en stor effekt på måden at drive ens 

virksomhed, da analysen peger i retning af, at flere virksomheder vil blive økonomisk presset og være 

tvunget til at opsøge ny finansiering for at kunne betale de nye forpligtelser. 

Med de nye ændringer i administrationsomkostninger og påvirkning af likviditeten vil der være færre 

midler til at modernisere ejendommene, hvilket vil påvirke det generelle marked negativt. Herudover viser 

analyserne, at investeringerne fra investorer vil falde, som følge af at lagerbeskatningen medvirker til at det 

bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark, og at særligt udenlandske investorer vil søge mod andre mere 

attraktive markeder. 

På den anden side viser analysen, at lagerbeskatningen kan give et incitament for at omlægge 

regnskabspraksis fra kostpris til dagsværdi og derved medføre en forhøjet informationsværdien i 

årsrapporterne, som derved vil være mere gennemsigtig og skabe et bedre analyseringsgrundlag. 

På baggrund heraf er de afledte økonomiske effekter, som udspiller sig af de regnskabs- og 

revisionsmæssige konsekvenser analyseret og vurderet, og det er vurderet at afsnittes formål er opfyldt. 
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9 Vurdering af hvorvidt formålet med lagerbeskatningen opvejer de regnskabs- 

og revisionsmæssige konsekvenser 

 

9.1 Indledning 

9.2 Koncernbetragtning  

9.3 Vurdering af bundgrænsen 

9.4 Sammenligning med pensionsselskaber 

9.5 Vurdering af skattehul 

9.6 Delkonklusion 

 

Afsnittets formål: 

Formålet med dette afsnit er at vurdere, om konsekvenserne ved indførelsen af lagerbeskatningen 

overskygger regeringens formål om at lukke skattehullet, der gør det muligt at udskyde beskatningen. 

Vurderingen tager udgangspunkt i de essentielle problemstillinger ved indførelsen af 

lagerbeskatningen. Afsnittet indeholder således en vurdering af afgrænsningerne i den politiske aftale 

om særlig koncernbetragtning og bundgrænsen på de 100 mio. kr. Herudover om, hvorvidt indførelsen 

af lagerbeskatningen kan forsvares ved en sammenligning med PAL-beskatningen på pensionsselskaber.  
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9.1 Indledning 

Som afslutning på afhandlingen vil der i dette afsnit blive foretaget en vurdering samt diskussion af, 

hvorvidt de analyserede konsekvenser overskygger regeringens formål om at lukke skattehullet, der gør det 

muligt at udskyde skatten i alt evighed. I den forbindelse foretages der en vurdering og diskussion om den 

koncernbetragtning, der er lagt op til i aftalen, samt den fastsatte bundgrænse. 

Skattemyndighederne har op til flere gange i et svar i skatteudvalget forsvaret valget om indførelsen af 

lagerbeskatningen overfor kritiker med, at lagerbeskatningen på ejendomsavancer allerede eksistere hos 

pensionsselskaberne igennem PAL-beskatningen. Der er derfor foretaget en vurdering samt diskussion af, 

hvorvidt man bør sammenligne ejendomsselskaber med pensionsselskaber. 

Sidst men ikke mindst vil der i afsnittet blive foretaget en samlet vurdering af, hvorvidt forfatterne 

vurderer, om konsekvenserne ved indførelsen af lagerbeskatningen overskygger regeringens tilsigtede 

formål om at lukke skattehullet på baggrund af de foretagne vurderinger. 

Vurderingen og diskussionen tager udgangspunkt i de allerede analyserede problemstillinger, samt de 

foretagne semi-strukturerede interviews blandt ejendomsbranchens interessenter, samt relevant 

sekundære data i form af artikler, publikationer mv. 

9.2 Koncernbetragtning 

For både at minimere den administrative byrde og omfanget af involverede selskaber har aftalepartierne i 

den politiske aftale lagt op til, at ejendomskoncerner, der har en ejendomsportefølje på under 100 mio. kr., 

ikke vil være omfattet af lagerbeskatningen. Formålet er ikke at bebyrde de mindre ejendomsporteføljer.135 

Som nævnt er det dog uspecificeret, hvordan koncernbetragtningen skal fortolkes. Konsulenthuset PwC har 

fortolket koncernbetragtningen som, at det vil være naturligt og i overensstemmelse med den øvrige 

lovgivning, at ”koncernen” vil blive defineret som i de nuværende regler set i forhold til 

sambeskatningsniveau.136 

En af de praktiske udfordringer ved en bundgrænse på 100 mio. kr. i ejendomsværdier er, at koncerner, 

som overstiger en ejendomsværdi på over 100 mio. kr., ikke nødvendigvis er underlagt reglerne for 

udarbejdelse af koncernregnskab i henhold til ÅRL § 110. Ejendomskoncernerne kan typisk karakteriseres 

som koncerner, hvor følgende udsagn er gældende: Enten har få medarbejdere, en lav omsætning eller en 

stor balancesum. Reglerne for, om en koncern skal aflægge koncernregnskab, går på, at koncernen skal 

overskride 2 ud af 3 af grænseparametre i henhold til ÅRL § 110 på to af hinanden efterfølgende år. 

Grænseparametrene er som følger: 

• En balancesum over 44 mio. kr. 

                                                             
135 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
136 (PwC, 2020) 
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• En nettoomsætning på 89 mio. kr. 

• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 medarbejdere 

Kendetegnene for en stor del af ejendomskoncerner er, at der er begrænset mængde omsætning som følge 

af, at den eneste omsætningskilde typisk er huslejeindtægter. For at en ejendomskoncern er over en 

omsætning på 89 mio. kr. kræver det en forholdsmæssigt stor ejendom for at kunne overskride reglerne i 

ÅRL § 110. Hertil at bemærke, at f.eks. frasalg af ejendomme ikke vil blive kategoriseres som omsætning og 

derved ikke vil indgå i beregningen. Desuden er der for ejendomskoncerner et begrænset antal 

medarbejdere som følge af, flere ejendomskoncerner køber deres ejendomsadministration hos en ekstern 

leverandør og derfor ikke har brug for en større operativ administration med mange ansatte. På baggrund 

af disse forhold vil det være et begrænset antal af de mindre ejendomskoncerner, der vil være underlagt 

kravene omkring udarbejdelse af et koncernregnskab. Dette medvirker til, at der ikke nødvendigvis vil ligge 

en konsolideret opgørelse af koncernens samlede ejendomsværdier, som kunne anvendes til at opgøre, om 

koncernen vil være omfattet eller ej af de nye regler, hvorimod det vil være op til en selvstændig opgørelse. 

Af et svar i skatteudvalget bekræfter skatteministeren, at det er tanken, at det er selskaberne selv, som i et 

led i regnskabsaflæggelsen skal afholde omkostningerne til opgørelsen af dagsværdien, som sidenhen skal 

anvendes til beregningen af lagerbeskatningen.137 Dermed lægger skatteudvalget op til, at omkostningerne 

til lagerbeskatningen vil påhvile selskaberne. Ud fra denne forudsætning vil det tilsvarende være 

selskabernes ansvar i forbindelse med deres regnskabsaflæggelse at opgøre, om deres koncern vil være 

omfattet af bundgrænsen på de 100 mio. kr. 

En koncern består jf. SEL § 31, stk. 1, 1 pkt. af mere end to selskaber, da der skal være et moderselskab, der 

faktisk har udøvende bestemmelse over et andet selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. En 

koncern kan derfor være alt fra to til potentielt uendeligt antal selskaber. Herudover kan der i koncerner 

være delt ejerskab eller skæve ejerskabsprocenter, som vil gøre en opgørelse langt mere kompleks og 

omfattende. Der henvises i øvrigt til bilag 8, hvori forskellige typer af koncernen er illustreret og beskrevet. 

I henhold til den danske regnskabsregulering skal der ske konsolidering af investeringer, hvor koncernen 

har bestemmende indflydelse. I henhold til selskabslovens § 7 opnås bestemmende indflydelse typisk ved 

en ejerandel af stemmerettighederne på mere end 50 % eller de forhold, som er beskrevet i selskabslovens 

§ 7, stk. 3. Det betyder, at selskaber, hvor koncernen ikke har en bestemmende indflydelse i en 

koncernbetragtning, vil indgå som kapitalandele, og ejendomsværdierne vil for disse selskaber kun være 

afspejlet i kapitalandelene og ikke i koncernens investeringsejendomme. Hvis bundgrænsen skal opgøres på 

koncernniveau, så må det formodes, at ejendomsværdier, der er placeret i selskaber, hvor der ikke er 

bestemmende indflydelse, ikke skal indgå i opgørelsen af koncernens samlede ejendomsværdier. 

                                                             
137 (Skatteministeriet, SAU 683, 2020) 
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Reglerne giver derfor muligheder for, at der kan opnås en skattemæssig fordel ved f.eks. ejerskab på 50 % 

og derunder, da disse ikke vil indgå i opgørelsen af koncernens ejendomsværdier. Det er ikke et ukendt 

fænomen, at aktørerne i ejendomsbranchen går sammen om specifikke projekter for at være flere 

investorer til at kunne finansiere projektet, men også for at nedbringe den individuelle risiko ved 

investeringen. Derfor kan det strategiske samarbejde give en skattemæssige fordel, hvis den enkelte 

ejendomsinvestering er under 100 mio. kr., da det enkeltstående selskab ikke vil være omfattet af reglerne, 

og der heller ikke længere oppe i koncernen vil ske beskatning, da der ikke er bestemmende indflydelse, og 

ejendomsværdien derfor ikke skal indgå i beregningen. 

Under forudsætningen af at den politiske aftale omkring lagerbeskatning fastholdes, og at 

koncernbetragtningen vil være i lighed med den regnskabsmæssige definition af en koncern, samt at de 

regnskabsmæssige regler omkring konsolidering anvendes til opgørelse af bundgrænsen, så giver 

lagerbeskatningsreglerne ejendomskoncernerne et incitament for at gå sammen med samarbejdspartnere 

og have en opdelt ejerskabsstruktur. Derved vil ejendomskoncernerne kunne holde specifikke projekter 

uden for lagerbeskatningens regler, hvis det enkeltstående selskab ikke overskrider en ejendomsværdi over 

100 mio. kr. Dette kan også give muligheder for større investeringer, hvis der f.eks. sker en opdeling af 

specifikke boligejendomme, så selvom den samlede portefølje har en værdi på 300 mio. kr., så kunne man 

opdele ejendomme i forskellige enkeltstående selskaber, således at de hver især undergår bundgrænsen på 

100 mio. kr. og dermed ikke vil indgå i reglerne for lagerbeskatning. 

”Der vil forventeligt komme nogle værnsregler for situationer, hvor man laver nye typer 

10-mands selskaber med op til en milliard i ejendomme og derved kan komme under 

bundgrænsen og undgå lagerbeskatningen”138 

- Stinus Andersen, regnskabschef i Newsec 

Stinus Andersens forventning er altså, at der vil komme nogle værnsregler, som skal sikre, at koncerner ikke 

kan konstruere deres selskabskonstruktioner således, at de bevidst undgår lagerbeskatningen. Han har dog 

ikke noget bud på, hvordan disse værnsregler kunne se ud. 

”Man kunne forestille sig, at det vil være ejendomsværdien af den enkelte ejendom, der 

vil være definerende for, om ejendommen vil være lagerbeskattet eller ej”139 

- Lars Petersen, skatteekspert i Deloitte 

                                                             
138 (Andersen S. , 2020) 
139 (Petersen, 2020) 
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Lars Petersen vurderer, at man ved at lade beskatningen påhvile ejendommen, så vil muligheden for at der 

kan spekuleres i selskabskonstruktioner, som er designet til at omgå de kommende regler på området, 

kunne elimineres. 

9.3 Vurdering af bundgrænse 

Både skatteekspert Lars Petersen og økonomisk chefanalytiker Anders Gade Jeppesen vurderer, at 

bundgrænsen er sat for lavt.140 Ifølge EjendomDanmarks estimater vil en bundgrænse på 100 mio. kr. 

resultere i, at regeringen vil ramme en samlet ejendomsværdi, der er langt over de 350 mia. kr., som var 

regeringens beregning af, hvor stor en ejendomsværdi var nødvendig at ramme for at opnå det 

budgetterede provenu.141 EjendomDanmark har jf. nedenstående illustration udarbejdet et estimat af, hvor 

bundgrænsen på ejendomsværdien bør ligge for at opnå det ønskede provenu. Illustrationen viser, at 

regeringen reelt set vil kunne opnå samme omfang af ejendomsværdi på 350 mia. kr. ved at hæve 

bundgrænsen til 470 mio. kr., som vil påvirke, at regeringen rammer under 200 virksomheder i stedet for 

over 900, som den nuværende bundgrænse på 100 mio. kr. ifølge EjendomDanmark gør. 

 

Kilde: EjendomDanmark 

EjendomDanmarks forudsætninger for beregningen er uddybet og efterprøvet jf. bilag 6. Efterprøvningen 

har bestået af en lignende analyse, hvor der er sammenholdt med et udtræk fra Erhvervsstyrelsen over alle 

virksomheder under de omfattede branchekoder. Af den udledte data er der foretaget en sortering ud fra 

størrelsen af selskabernes ejendomsværdier, hvorefter der er lavet en manuel segmentering af 

datterselskaber, som indgår i et ovenliggende koncernselskab. Resultatet af efterprøvningen viser, at 

regeringen vil kunne opnå regeringens ønskede ejendomsværdi på 350 mia. kr. ved at hæve bundgrænsen 

af omfattede koncerner op til 323 mio. kr. 

                                                             
140 (Petersen, 2020) (Gade Jeppesen, 2020) 
141 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
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Der er tale om to overordnede analyser, hvor der kan være udeladt koncerner, fordi disse har andre 

branchekoder end de omfattede. Begge analyser giver dog et entydigt billede af, at bundgrænsen på de 

100 mio. kr. virker for lav, og at regeringen med de nye regler kommer til at ramme en langt højere andel af 

virksomhederne end tiltænkt. Konsekvenserne heraf vil være, at langt mindre ejendomskoncerner vil blive 

omfattet og disse vil blive pålagt både regnskabs- og revisionsmæssige byrder, som bl.a. vil forøge de 

administrationsomkostninger, som er beskrevet i afsnit 8. 

9.4 Sammenligning med pensionsselskaber 

Pensionsselskaber er i dag underlagt det, der kaldes en PAL-beskatning, som indeholder, at 

pensionsselskaber skal beskattes af blandt andet løbende ejendomsavancer. I den politiske aftale om 

lagerbeskatning henviser Skatteministeriet til, at lagerbeskatningen skal ligne, hvad der kendes i dag fra 

PAL-beskatningen.142 Derudover referer Skatteministeriet flere gange til PAL-beskatningen ved besvarelse 

af spørgsmål stillet i skatteudvalget. 

Særligt ejendomsbranchen har stillet sig meget kritiske over for den sammenligning, som Skatteministeriet 

har fremsat mellem pensionsselskaberne og ejendomsselskaberne, når der henvises til, at 

lagerbeskatningen vil ske på samme måde. Især EjendomDanmark har i flere tilfælde belyst 

problematikkerne omkring en sammenligning mellem disse to selskabstyper og ejendomsbranchen. 

EjendomDanmark har udarbejdet en analyse, som foreviser forskellene mellem pensionsselskaberne og 

ejendomsselskaberne, som er illustreret nedenfor. 

Kilde: EjendomDanmark 

                                                             
142 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
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9.4.1 Pensionsselskaberne 

Pensionsselskabernes formål er at investere almindelige borgeres pensionsopsparing. Langt størstedelen af 

de penge bliver ifølge økonomisk chefanalytiker Anders Gade Jeppesen placeret i værdipapirer, som kan 

kategoriseres som let omsættelige aktiver. Denne type af aktiver kan nemt omsættes til likvide midler til 

brug for betaling af f.eks. lagerskat. Pensionsselskabernes aktivmasse består af op mod 80-90 % let 

omsættelige aktiver, herunder likvider og værdipapirer. Det betyder, at pensionsselskaberne har en 

likviditetsmæssig situation, der gør, at de er i stand til at betale lagerbeskatningen løbende. 

Pensionsselskaberne er som regel store virksomheder, som har en professionel og veletableret 

økonomifunktion, hvor der er ansat faglige medarbejder med en økonomisk baggrund. 

Pensionsselskaberne har derfor en organisation, der ud fra både et økonomiske og kompetencemæssigt 

perspektiv er gearet til at håndtere lagerbeskatningen eller PAL-beskatningen, som den bliver kaldt i denne 

terminologi. 

9.4.2 Ejendomsselskaberne 

Modsat pensionsselskaberne har ejendomsselskaberne ikke helt samme likviditetsmæssige råderum. 

Ejendomsselskaberne kan deles op i tre segmenter. Ejendomsselskaber med en ejendomsværdi under 200 

mio. kr. (efterfølgende omtales som små), ejendomsselskaber med en ejendomsværdi mellem 200 mio. kr. 

og en 1 mia. kr. (efterfølgende omtales som mellem) og ejendomsselskaber med ejendomsværdier over 1 

mia. kr. (efterfølgende omtales som store). 

Ifølge EjendomDanmarks undersøgelse udgør likviderne 0 % af aktivmassen i de små ejendomskoncerner. 

Disse virksomheder har ikke et professionelt set up, som ligner pensionsselskabernes, og de har derfor ikke 

den samme administrative organisation til at håndtere selve lagerbeskatningen. Dette understreges af 

resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt statsautoriserede revisorer, som viser en klar 

tendens til, at de små ejendomskoncerner har markant dårligere kompetencer til at håndtere 

lagerbeskatningen end både de mellem- og store ejendomskoncerner jf. afsnit 8.3. Herudover har de små 

ejendomskoncerner heller ikke det samme finansielle manøvrerum hos bankerne. De små 

ejendomsselskaber har altså langt fra den samme økonomiske og finansielle ballast i sammenligning med 

pensionsselskaberne. 

I forhold til ejendomskoncernerne i både det mellem og det store segment, så er disse ifølge 

EjendomDanmarks undersøgelse lidt bedre stillet i forhold til de små ejendomskoncerner. Af 

EjendomDanmarks undersøgelse fremgår det, at likviderne udgør mellem 0–5 % af de samlede aktiver, 

hvilket stadig er langt fra den likvide beholdning, som pensionsselskaberne har, men dog forbedret set i 

forhold til de små. 

Af EjendomDanmarks sammenligning mellem pensionsselskaberne og ejendomsselskaberne er der derfor 

stor forskel på evnen til at betale den nye lagerskat. Dertil påpeger EjendomDanmark i deres 
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sammenligning, at de små selskaber har et mindre økonomisk manøvrerum, men dertil også at 

ejendomsadministration er en bibeskæftigelse og dermed ikke selskabets hovedformål, hvilket harmonerer 

med, at de har færre kompetencer i økonomifunktionen. 

9.5 Vurdering af skattehul 

Regeringens formål med indførelsen af lagerbeskatningen er først og fremmest at finansiere ”Arne-

pensionen”, men herudover også at lukke den mulighed, ejendomskoncernerne har for at udskyde den 

betalbare skat af ejendomsavancer uendeligt ud i fremtiden. Det er regeringens overbevisning, at 

skattereglerne er blevet udnyttet af udenlandske kapitalfonde, som i løbet af de seneste 10 år har 

flerdoblet deres investeringer kraftigt i det danske ejendomsmarked.143 

Helt objektivt er tankegangen bag, at regeringen vil lukke et potentielt skattehul i den danske lovgivning, at 

foretrække for alle parter i Danmark og noget, som flertallet af borgere og virksomhedsejere kan relatere til 

og sympatisere med. For hvis de skal betale til velfærden i Danmark, hvorfor skal ejendomsbranchen så 

ikke også bidrage? Netop aftaleteksten til lovforslaget om indførelsen af en ny beskatning for 

ejendomsbranchen har også haft en bred opbakning fra Christiansborg. Derudover har det danske 

ejendomsmarked de seneste år vokset og sendt stribevis af gode resultater for ejendomskoncerner ind 

over markedet, som har gjort det til attraktive afkastprocenter for investorer på ejendomsmarkedet, som 

har været mindre risikofyldt end andre investeringer, også uagtet om deres primære beskæftigelse er 

udlejningsejendommene eller ejendomsudvikling. De nye regler giver mulighed for at beskatte 

ejendomsbranchen som en helhed i væsentlig større grad, end det tidligere har været tilfældet, qua den 

nuværende lovgivning på området. 

Med implementering af de nye regler for lagerbeskatningen går regeringen efter at kunne stramme løkken 

om skattehullet og dermed definitivt lukke ned for udnyttelsen heraf. Derudover rammes en branche, som 

har været i kraftig udvikling siden udløbet af finanskrisen, og man får derved disse parter til at bidrage til 

statskassen i højere grad end tidligere. 

Ud fra de samlede analyser igennem afhandlingen er det forfatterens vurdering, at der er tale om en ny lov 

der stiller ejendomskoncernerne i en markant dårligere situation. Dertil at tilføje, at ejendomskoncernerne 

vil blive pålagt en væsentlig omkostning til at håndtere lagerbeskatningen. Det er forfatterens vurdering, at 

konsekvenserne er høje, og at regeringen i forbindelse med det lov forbedrende arbejde bør overveje, 

hvorvidt den fastsatte bundgrænse er for lav. Det kunne være med til at minimerer omkostningerne for 

branchen, hvis denne blev sat højere, og derfor ramte de ejendomskoncerner med professionelle 

økonomifunktioner, der bedre er rustet til at håndtere lagerbeskatningen, og som samtidig har en stærkere 

likviditetsmæssig position. 

                                                             
143 (Sommer, 2018) 
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9.6 Delkonklusion 

Afhandlingens sidste afsnit har til hovedformål at vurdere, hvorledes indførelsen af lagerbeskatningen 

rammer det tilsigtede formål, samt om de afledte konsekvenser heraf overskygger lukningen af 

skattehullet, som er baggrund for den politiske aftale. 

En af bevæggrundene for aftalen var bl.a. at udelade de mindste ejendomsporteføljer for at minimere de 

administrative omkostninger ved de nye regler. En udfordring bliver dog at definere kontrollen af størrelsen 

af koncerner, da flere af omfattede selskaber med en for ”høj” ejendomsportefølje vil indgå i reglerne om 

lagerbeskatning, men ikke være tvunget til at aflægge koncernregnskab, da det typiske ejendomsselskab 

ikke vil overskride grænsen for koncernregnskab i henhold til ÅRL § 110, hvorfor kontrollen af, om 

selskaberne vil være omfattet af reglerne eller ej, i praksis bliver svær at håndtere. 

Som videreførelse af at holde de administrative omkostninger nede er det analyseret, at der er visse 

udfordringer med den bundgrænse, som er foreslået i aftalen. Af både estimater fra EjendomDanmark og 

egne foretagne efterberegninger vil en langt større andel af ejendomsselskaber blive ramt af de nye regler, 

end hvad der var kalkuleret med ved aftalens grundlag. Analyserne viser, at ved at hæve bundgrænsen til 

mindst 323 mio. kr. vil en langt mindre andel af ejendomsselskaberne blive omfattet, men provenuet, som 

staten ønsker til finansiering af ”Arne-pension”, vil fortsat kunne opretholdes. 

Skatteministeriet har ved flere lejligheder fremhævet, at den nye beskatning kan sidestilles med, hvordan 

pensionsselskaber på nuværende tidspunkt er beskattet igennem PAL-beskatningen. Selvom teorien er ens, 

så er der store forskelle mellem disse to typer af selskaber, hvor den tydeligste forskel er adgangen til fri 

likviditet, hvor pensionsselskaberne står væsentligt stærkere end ejendomsselskaberne. 

Regeringen ønskede med indførelsen af de nye regler om lagerbeskatning at sætte en prop i for, at både 

indenlandske og udenlandske ejendomsselskaber kunne udskyde deres skattebetaling uendeligt ud i 

fremtiden. Med de nye regler bliver dette ønske omfavnet og giver muligheder for at beskatte en branche, 

som historisk har leveret gode resultater og været i udvikling igennem de sidste 10 år, men hvor betaling af 

skat af urealiserede avancer ikke før har været realiserbar, før nu ved implementering i 2023. 

Det er dog forfatterens vurdering, at konsekvenserne er meget høje for de omfattede ejendomsselskaber, 

og at regeringen i forbindelse med det lovforbedrende arbejde bør overveje, om særligt den fastsatte 

bundgrænse bør sættes op, men herunder hvordan de vil håndtere koncernbetragtningen for en branche 

der i overvejende grad har delte ejerandele.  



 
115 

 

10 Konklusion 

Afhandlingens hovedformål er at belyse de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, som indførelsen 

af lagerbeskatning på dagsværdireguleringer stiller ejendomsselskaberne overfor. For at kunne konkludere 

herpå er der opstillet fem undersøgelsesspørgsmål, der hver især bidrager til at belyse den overordnede 

problemformulering. 

Første undersøgelsesspørgsmål går på at belyse baggrunden for implementeringen af lagerbeskatningen, 

samt hvem der er omfattet af den indgåede politiske aftale. Årsagen til indførelsen af lagerbeskatningen er 

begrundet af skatteministeriet i en overbevisning om, at der eksisterer et skattehul i den danske 

skattelovgivning, der tilgodeser ejendomsbranchen. Skattehullet er opstået som følge af, at 

ejendomskoncerner over tid er begyndt at placere deres ejendomme i enkeltstående selskaber for derved 

at kunne sælge ejendommene ved at sælge det enkelte selskab og derved undgå at realisere den udskudte 

skat på ejendomsavancen, da avancer ved salg af datterselskabsaktier er skattefrie. 

Af den politiske aftale kan det udledes, at aktie- og anpartsselskaber, selskabsbeskattede statslige 

selskaber, fonde, OPP-selskaber, bolig- og udlejningsejendomme og leasingselskabers leasingejendomme 

vil være underlagt lagerbeskatningen. Modsat vil ejendomme, der anvendes i egen drift 

(domicilejendomme), personligt ejede drevet virksomheder, pensionskasser, almennyttige boligforeninger, 

andelsboligforeninger, hotelejendomme og jordarealer ikke være omfattet af den politiske aftale. Til 

gengæld er det fortsat uvist, i hvilket omfang partner- og kommanditselskaber vil være omfattet og i 

hvilken konstellation de ville være omfattet. 

For at minimere den administrative byrde lægger den politiske aftale op til en bundgrænse på 100 mio. kr. i 

ejendomsværdi pr. koncern, før lagerbeskatningen træder i kraft. Det forventes, at koncernbetragtningen 

vil være defineret i henhold til reglerne i SEL § 31. Lagerbeskatningen træder i kraft fra og med 01.01.2023. 

I den forbindelse er det ejendomskoncernerne selv, der som led i deres regnskabsaflæggelse proces skal 

opgøre indgangsværdien. Udskudte ejendomsavancer opnået frem til 01.01.2023 vil først skulle realiseres 

den dag, at ejendommen sælges ud af selskabet. Skatteministeriet har bekræftet, at det forventes, at der 

vil være fradrag for tab, men at det ikke er forventet at der vil blive indført et carryback princip af allerede 

betalt lagerskat. 

Den politiske aftale henviser til, at værdiansættelsen til brug for skatteberegningen skal foretages ved brug 

af samme metode, som gør sig gældende for pensionsselskaberne, der i dag er underlagt PAL-beskatning. 

Investeringsejendomme kan indregnes til kostpris eller dagsværdi. Kostprismetoden er den simpleste 

metode af de to. Indregningen sker på baggrund af ejendommens kostpris, og der sker derfor kun 

regulering af værdien ved eventuel tilgang i form af forbedringer, eller ved nedskrivning til 

genindvindingsværdi. Indregnes ejendommene til dagsværdi, kan den regnskabsmæssige opgørelse 

foretages på baggrund af salgsprismetoden, den afkastbaserede model eller DCF-modellen. Ved 
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værdiansættelse af ejendomsværdien til salgsprismetoden fastsættes værdien på baggrund af 

sammenlignelige salg, hvor de to andre metoder er matematiske modeller. Uagtet valg af metode er det 

konkluderet, at der ved indregningen er en høj skønsmæssige usikkerhed, da alle tre metoder tager 

udgangspunkt i væsentlige regnskabsmæssige skøn, hvor mindre justeringer fra ledelsen kan have en stor 

indvirkning på den regnskabsmæssige værdi af ejendommen. 

Det er vurderet, at det vil være simplest for ejendomskoncernerne at anvende det samme regnskabs- og 

skattemæssige princip for at undgå at skulle udarbejde en særskilt opgørelse til brug for lagerskatten. Det 

er derfor også vurderingen, at lagerbeskatningen vil medføre, at en stor del af ejendomskoncerner, der ikke 

allerede indregner til dagsværdi, vil vælge at ændre anvendt regnskabspraksis i årene op til indførelsen af 

lagerbeskatningen, idet ejendomskoncernerne uagtet skal udarbejde en dagsværdiopgørelse til brug for 

beskatningsgrundlaget alligevel. 

I afhandlingens analyse af, hvilke regnskabsmæssige konsekvenser lagerbeskatningen medfører, er det 

analyseret, at indførelsen af lagerbeskatningen vil påvirke opgørelsen af dagsværdien i negativ retning. 

Investorerne vil kræve et højere afkast af deres investering, som følge af den forhøjede likviditetsmæssige 

risiko. Modsat forventes det, som følge af at der skal betales skat af ejendomsavancer up front, at den 

daglige ledelse vil forsøge at forhøje driftsresultatet så meget som muligt. Der er tale om en cirkulær 

sammenhæng mellem justeringerne i dagsværdiopgørelsen og lagerbeskatningen. Et øget driftsresultat vil 

resultere i en øget dagsværdi, som resulterer i en øget skattebetaling, som i sidste ende vil give endnu et 

incitament for ledelsen til at forhøje driftsafkastet. Samme cirkulære sammenhæng er der ved ændringer i 

forrentningskravet. 

Udover at den regnskabsmæssige opgørelse af dagsværdi kan have betydning for værdiansættelsen i 

regnskabet, så er det også denne opgørelse, der skal danne grundlaget for vurderingen af, hvorvidt 

ejendomskoncernens ejendomsværdier samlet overstiger bundgrænsen. Idet opgørelsen beror sig på en 

høj skønsmæssige usikkerhed, og det faktum at en fejl af den daglige ledelses skøn kan have en stor 

indvirkning på værdien af ejendommen, gør det, at der også er væsentlig usikkerhed omkring konklusionen 

af, om ejendomskoncernen vil være omfattet af lagerbeskatningen eller ej. 

Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme beror sig i høj grad på fastsættelse af 

forrentningskrav, som er det afkast, en investor ønsker at opnå ved deres investering. Forrentningskravet 

er påvirket af blandt andet samfundsmæssige og kvalitetsmæssige faktorer. Det faktum, at der indføres en 

lagerbeskatning, og der trækkes penge ud af hele branchen, gør branchen mindre attraktiv i forhold inden 

implementering af lagerbeskatningen. Adspurgte revisorer forventer, at både investeringer i forbedringer 

af ejendommene og de generelle investeringer i ejendomsmarkedet vil blive påvirket med et moderat fald. 

En forudindtagethed om den forøgede regnskabsmæssige usikkerhed ved indregning til dagsværdi afleder 

en sammenhængende forøget risiko for revisor i forbindelse med revision af dagsværdien. Der er med 
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afsæt i ISA 540, der definerer, hvordan revisor skal revidere regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, 

foretaget en analyse af, hvordan lagerbeskatningen påvirker revisors fremtidige arbejde. 

En revision er en proces bestående af en risikovurdering, udførelse af revisionshandlinger og udarbejdelse 

af en konklusion. Revisionsprocessen er ikke en lineære proces, men en iterativ proces. Revisor skal derfor 

løbende vurdere, om de fastlagte risici for fejlinformation fortsat er relevante, og om der er observeret nye 

risici i forbindelse med de udførte revisionshandlinger, og til sidst om der på baggrund af de udføre 

revisionshandlinger er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne udarbejde en konklusion. 

Ud fra de foretagne analyser, vil den iterative proces for revisor vil få større betydning ved 

implementeringen af lagerbeskatningen, da der vil være ejendomskoncerner, som ikke vil være vant til at 

foretage skøn af dagsværdien af ejendommen, da de tidligere har indregnet til kostpris og derfor med høj 

sandsynlighed ikke har de nødvendige kompetencer til at opgøre dagsværdien. 

Lagerbeskatningen stiller yderligere krav til revisors forståelse for ejendomskoncernens omgivelser i 

risikovurderingsprocessen. Revisor skal sikre at have forstået, hvordan ledelsen har implementeret 

lagerbeskatningen i sine regnskabsmæssige skøn af dagsværdien, herunder om der er foretaget ændringer 

af anvendt regnskabspraksis, lave indledende overveje, hvorvidt økonomiafdelingen har de nødvendige 

kompetencer til at udføre de regnskabsmæssige skøn, om der er anvendt specialviden, samt hvilket 

informationssystem der er etableret. Afhandlingens analyser viser, at lagerbeskatningen vil medføre en 

forøget risiko for, at ledelsens regnskabsmæssige skøn over dagsværdi vil medføre væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Og i den sammenhæng stiger også risikoen for, at der sker management bias, 

særligt henset til ledelsens incitament for at gå ind i reglerne med en så høj indgangsværdi som muligt for 

at minimere lagerbeskatningen af ejendomsavancerne indtil indførelsen af reglerne pr. 01.01.2023. 

Herved er de første tre underspørgsmål i problemformuleringen besvaret. De resterende to 

underspørgsmål går på at analysere, hvilke afledte økonomiske effekter lagerbeskatningen har for 

ejendomskoncernerne, herudover en vurdering af hvorvidt de samlede konsekvenser overskygger formålet 

med indførelsen af lagerbeskatningen. 

Af afhandlingens analyse i disse afsnit kan den retslige usikkerhed, som ejendomskoncernerne står overfor, 

fremhæves. Skatteministeriet har ikke fastlagt nogen kontrolinstans og henviser kun til, at man vil teste 

ejendomsværdierne på samme måde, som man i dag tester øvrige aktiver, der optages til handelsværdi. 

Det er dog svært at se, hvordan skatteministeriet i praksis vil håndtere efterprøvningen, da de selv har 

måttet forkaste udviklingen af et ejendomsvurderingssystem til netop erhvervsejendomme som følge af 

kompleksiteten heraf. Behandlingstiderne hos Skatteministeriet er steget i perioden 2015-2019, og kan 

tage op til flere år. En usikkerhed hos ejendomskoncernerne, som både skal vente på en afslutning af deres 

tvistsager, og som kan have betalt skat på forkerte grundlag igennem flere år, indtil myndighederne får 

færdiggjort deres kontrolsager og godkendt beregningsgrundlaget. 
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Udover den retslige usikkerhed står ejendomskoncernerne overfor ikke bare en lagerbeskatning, der 

ændrer betalingstidspunktet, men de står også overfor ekstra administrationsomkostninger i forbindelse 

med opgørelsen af dagsværdien og føre eventuelle tvistsager med myndighederne. Særligt de små og 

mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har en professionel økonomiafdeling, står overfor at 

skulle bruge betydeligt flere omkostninger til eksterne vurderingsmænd, men også en stigning i 

revisionshonoraret, som følge af de yderligere krævede risikovurderings- og revisionshandlinger, som 

revisor vil blive pålagt. 

Analysen viser, at det forventes, at en del af driftsafkastet, som tidligere har været anvendt til at investere i 

ejendomsforbedringer, fremadrettet i et eller andet omfang vil blive anvendt til at betale lagerskatten, 

ligesom det forventes, at investeringerne i det danske ejendomsmarked generelt vil falde. Alle disse 

økonomiske påvirkninger har en ting tilfælles: Nemlig den negative likviditetspåvirkning som de alle 

medfører for ejendomskoncernerne. Konsekvenserne vil påvirke likviditeten i en negativ grad, som vil gøre 

tilstedeværelsen i ejendomsbranchen for udfordrende og kan skræmme både nuværende og fremtidige 

investorer væk, da både fremtidigt afkast formindske og nødvendig likviditet og finansiering vil stige. 

Modsat de negative konsekvenser for ejendomskoncernerne er det vurderingen, at en bredere praksis for 

indregning af investeringsejendomme til dagsværdi vil resultere i en højere informationsværdi i fremtidige 

årsrapporter for de påvirket ejendomskoncerner. Det vil medføre en større gennemsigthed for 

interessenterne i ejendomsbranchen, og kan give nogle positive aspekter i forbindelse med 

ejendomskoncernernes kreditvurderinger hos bankerne. 

Det store spørgsmål er dog, om de regnskabs- revisions- og økonomiske konsekvenser for virksomhederne, 

som både overlapper og påvirker hinanden, overskygger regeringens formål om at lukke et skattehul. Der 

er ingen tvivl om, at skattehullet langt henad vejen bliver lukket ved, at implementerer den fremtidige 

lagerbeskattet løbende. Til gengæld kan konsekvensen være, at der sker en konsolidering i 

ejendomsbranchen, og at de store virksomheder, som er mere robuste likviditetsmæssigt til at håndterer 

lagerbeskatningen, vil overtage branchen. 
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11 Perspektivering 

Afhandlingens hovedformål har været at undersøge de regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser ved 

indførelsen af lagerbeskatningen. Det har været et bevidst fravalg fra forfatternes side ikke at dykke ned i 

de skattetekniske regler udover en kort overfladisk gennemgang for at sikre forståelsen af de mekanismer, 

en overgang fra realisations- til lagerbeskatning medfører. Det kunne have givet afhandlingen et andet 

perspektiv at undersøge de skattemæssige konsekvenser af reglerne og fokusere og bearbejde de 

skattemæssige regler. 

I afhandlingen er det overfladisk berørt, at der kan være en mulighed for, at ejendomskoncerner kan undgå 

lagerbeskatning ved at foretage ændringer af koncernstruktur, da beskatningen, som den politiske aftale 

lægger op til, ikke lader beskatningen påhvile ejendommen men den skatteretslige enhed. Der kan derfor 

umiddelbart være en mulighed i at placere ejendomsprojekter i f.eks. K/S’er og P/S’er. Derudover er det 

også benævnt, hvordan et ejendomsprojekt kan undgå lagerbeskatningen ved et ejerskab på 50 % under 

den forudsætning, at koncernbetragtningen kommer til at følge de nuværende regler i selskabsloven 

omkring en koncernbetragtning. Det kunne have været interessant at undersøge, i hvor høj grad der er delt 

ejerskab på ejendomsprojekter, og foretage en sammenholdelse mellem de skattemæssige fordele og 

ulemper, det ville være for ejendomskoncernerne at have bestemmende indflydelse eller ej. 

Afhandlingen er baseret på en politisk aftale, som på tidspunktet for afleveringen fortsat ikke har udmøntet 

sig i et endeligt godkendt lovforslag. Derudover er heller ikke det lovforberedende arbejde færdiggjort, og 

det har derfor været svært at få præcise svar fra Skatteministeriet. Skatteministeriet henviser i flere 

omgange til, at det lovforberedende arbejde ikke er udarbejdet endnu. Det ville have givet konklusionerne i 

afhandlingen en større robusthed, hvis disse var foretaget på baggrund af et endeligt godkendt lovforslag. I 

forlængelse heraf ville det kunne have givet afhandlingen et helt andet perspektiv, hvis det havde været 

muligt at udarbejde en konsekvensanalyse af udviklingen i ejendomsværdierne før og efter indførelsen af 

lagerbeskatningen. 

Sidst, men ikke mindst, er størstedelen af dataindsamlingen foretaget i den første tredjedel af processen 

for udarbejdelsen af denne afhandling. Det kunne have været interessant at udarbejde endnu en 

spørgeskemaundersøgelse blandt revisorerne på et senere tidspunkt i processen, da der efter 

udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen er kommet yderligere svar fra skatteministeriet, og 

revisorerne derfor undervejs i processen ligeledes er blevet klogere på, hvordan den politiske aftale skal 

tolkes og hvilke konsekvenser den medbringer.  
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Bilag 1 – Interview guide: Lars Petersen 

Interview er afholdt med Skatteekspert i Deloitte, Lars Petersen d. 22.10.2020 

Interviewer: Anne Louize Randrup og Jeppe Ødegaard 

Interview guide: 

• Introduktion: Hvem er du? Hvilken stilling har du? Hvilke specialer besidder du?  

• Hvilke udfordringer ser du ved at overgå fra et skattemæssigt princip baseret på realisation til 

lagerbeskatning?  

• Hvilke udfordringer ser du ved at regeringen indfører lagerbeskatning af værdireguleringer af 

ejendomme? 

• Regeringens aftale ligger op til at den kun skal gælde for koncerner med en ejendomsportefølje 

over 100 mio. kr. – Hvilke udfordringer kan det give?  

• I dag er skattereglerne således, at salg af kapitalandele er skattefrie. Regeringen mener at reglen i 

dag bliver udnyttet af særligt ejendomsbranchen, da de i stedet for at sælge ejendommen, der 

udløser en betalbarskat, så sælger man selskabet som er skattefrit da der er tale om en 

kapitalandel. Er det din overbevisning at regerings aftale vil afdække det såkaldte ”skattehul”?  

• Regeringen snakket om det her skattehul, hvordan ville man definere et skattehul?  

• Regeringen vil som udgangspunkt gerne ramme kapitalfondene, som på nuværende tidspunkt har 

mulighed for at købe og sælge selskaber skattefrit. Vurdere du at aftalen rammer kapitalfondene 

efter hensigten?  

• Revisorerne påpeger, at det er en udfordring at overgå fra et realisationsprincip til et lagerprincip, 

og forventer med de nuværende regler at mange virksomheder vil ende med at opskrive 

ejendomme kraftigere frem til 2023, hvor lagerbeskatningen træder i kræft. Dette for at have en 

højere indgangsværdi når reglerne træder i kraft. 

• Har du nogen bud på, hvordan en eventuel overgangsregel kunne være stykket sammen, for at 

undgå at virksomhederne spekulerer i højere værdiansættelser af ejendomme?  

• Har du et bud på om selskaber fremadrettet skal udarbejde en dagsværdi opgørelse til opgørelsen 

af skatten på lagerbeskatning selvom selskabet indregner deres ejendomme til kostpris? Og hvilke 

udfordringer ser du i relation til dette? 

• Opgørelser af dagsværdi af ofte baseret på forudsætninger og skønsvurderinger – Hvilke 

udfordringer ser du nu hvor mange skal til at beskattes efter værdier som er fastsat på baggrund af 

forventninger og ikke realiseret indtægter? 
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Bilag 2 – Interview guide: Anders Gade Jeppesen 

Interview er afholdt med Økonomisk chefanalytiker i EjendomDanmark, Anders Gade Jeppesen d. 

18.11.2020 

Interviewer: Anne Louize Randrup og Jeppe Ødegaard 

Interview guide: 

• Introduktion: Hvem er du? Hvilken stilling har du? Hvilke specialer/kompetencer besidder du?  

• Hvilke regnskabsmæssige udfordringer ser du ved implementeringen af lagerbeskatningen af 

ejendomsavancer?  

• Hvorvidt tolker du af regeringens aftale, om kommandit- og partnerselskaber vil være underlagt 

lagerbeskatningen?  

• Vil det være forventeligt, at vi vil se, at aktørerne i ejendomsmarkedet vil placere ejendommene i 

kommandit- og partnerselskaber for at undgå lagerbeskatningen, såfremt disse selskabsformer ikke 

vil indgå i regeringens aftale?  

• Er det din forventning, at man vil se at ejendomsselskaberne de kommende år vil opskrive 

ejendommene i regnskabet for at sikre at indgangsværdien er så høj som mulig, når de indtræder i 

lagerbeskatningen?  

• Er det din forventning, at man efter 2023 vil se at ejendomsselskaberne vil nedskrive eller 

bibeholde værdierne for at undgå en realiserbar skat?  

• Hvorvidt vurderer du ejendomsbranchens økonomifunktioner er rustet til at kunne opgøre 

nøjagtige dagsværdier til brug for lagerbeskatningen? 

• Hvordan mener du SKAT vil være i stand til at kunne udføre kontrol over om selskaber beregner 

den korrekte dagsværdi, som de herefter bliver beskattet af? 

• Har du noget bud på, hvordan man vil håndtere indgangsværdien til lagerbeskatning for 

ejendomme under opførsel, som forventeligt, enten individuelt eller for koncernen som helhed, vil 

overstige grænsen på 100 mio. kr.  

• I skriver i jeres artikel ”Lagerbeskatning er den forkerte vej”, at små og mellemstore virksomheder 

vil blive ramt hårdest. Hvordan definerer I små- og mellemstore virksomheder? Og hvorfor vurderer 

I at det er de små- og mellemstore virksomheder som bliver ramt hårdest?  

• I jeres særudgave omkring lagerbeskatning stiller I Socialdemokratiets finansordfører en række 

spørgsmål, herunder blandt andet om lagerbeskatningen ikke bare i sidste ende vil ramme lejerne. 

Her svarer Christian Raabjerg, at det ikke er lovligt at pålægge lejeren merudgiften i henhold til 

lejeloven. I udtaler dog flere steder, at i alligevel forventer at lejeren vil være taber. Har du 

mulighed for at uddybe, hvorfor I forventer det?  

• Hvorvidt vurderer du, at indførelsen af lagerbeskatningen rammer det tilsigtede formål om at 

lukket det skattehul, som staten mener at ejendomsselskaberne og udenlandske kapitalfonde har 

udnyttet?   
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Bilag 3 – Interview guide: Mikkel Høegh 

Interview er afholdt med Afdelingsdirektør for boligøkonomi i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh d. 25.11.2020 

Interviewer: Anne Louize Randrup og Jeppe Ødegaard 

Interview guide: 

• Introduktion: Hvem er du? Hvilken stilling har du? Hvilke specialer/kompetencer besidder du? 

• Hvilke regnskabsmæssige udfordringer ser du ved implementeringen af lagerbeskatningen af 

ejendomsavancer? 

• Hvilken påvirkning vil indførelse af lagerbeskatning have på jeres kreditvurdering af jeres 

erhvervskunder? 

• Vil din umiddelbare vurdering være at jeres nuværende kundeportefølje vil være i stand til at opnå 

yderligere finansiering til betaling af skatten vedrørende lagerbeskatningen når denne bliver 

implementeret? 

• Hvordan forholder I jer som kreditinstitut til at skulle medvirke til at finansiere en skat, hvor 

pengene muligvis aldrig bliver realiseret, da ejendommen ikke vil blive solgt? 

• Hvorvidt vurderer du ejendomsbranchens økonomifunktioner er rustet til at kunne opgøre 

nøjagtige dagsværdier til brug for lagerbeskatningen? Og vil denne eventuelle risiko være et 

parameter for jeres kreditvurderinger? 

• Hvordan vil jeres professionelle skepsis være til opgørelser af dagsværdireguleringer i relation til 

løbende kreditvurdering af ejendomsselskaber? Vil en implementering af lagerskatten giver jer en 

højere risiko for at dagsværdierne er opgjort forkert? 

• Er det din forventning, at man vil se at ejendomsselskaberne de kommende år vil opskrive 

ejendommene i regnskabet for at sikre at indgangsværdien er så høj som mulig, når de indtræder i 

lagerbeskatningen?  

• Hvordan vil en eventuelle højere indgangsværdi, frem mod implementeringen af lagerskatten, 

påvirke kreditmulighederne hos jer? 

• Hvilke udfordringer ser du I vil kunne støde ind i, i forhold til øget krav fra finanstilsynets når I som 

kreditinstitut skal medvirke til at finansiere den yderligere skattebetaling? 

• Hvorvidt vurderer du, at indførelsen af lagerbeskatningen rammer det tilsigtede formål 

om at lukket det ”skattehul”, som staten mener at ejendomsselskaberne og udenlandske 

kapitalfonde har udnyttet?   
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Bilag 4 – Interview guide: Kenneth Nielsen  

Interview er afholdt med Fuldmægtig i Skatteministeriet, Kenneth Nielsen d. 27.11.2020 

Interviewer: Anne Louize Randrup og Jeppe Ødegaard 

Interview guide: 

• Introduktion: Hvem er du? Hvilken stilling har du? Hvilke specialer besidder du?  

• Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til ændring af beskatningsreglerne for ejendomsavancer 

fra realisation til lagerbeskatning?  

• Har I gjort jer nogle overvejelser omkring, hvorvidt skattetransparente selskaber som kommandit- 

og partnerselskaber vil være omfattet af aftalen?  

• Hvordan har i fastsat ”grænsen” på 100 mio. kr. i ejendomsportefølje for en koncern? Spørgsmål 

nr. 40  

• Er det jeres forventning at ejendomsselskaberne der bliver omfattet af aftalen, har den nødvendige 

likviditet fra driften til at betale lagerskatten, eller forventer i at de kan låne hertil? 

• Hvordan forventer I, at lagerbeskatningen vil påvirke investeringer i forbedringer samt nye 

ejendomme? 

• I henviser til, at lagerbeskatningen skal ligne / udarbejdes på samme måde som for 

pensionsselskaberne. Er der ikke stor forskel på pensionsselskabernes økonomiske manøvrerum, 

herunder likviditet samt kompetencer i økonomiafdelingen, i forhold til særligt de små 

ejendomsselskaber?  

• Har i overvejet andre modeller i forhold til beskatningen af ejendomsavancerne? 

• Kunne det have været en mulighed at beskatte salg af datterselskabsaktier, for at undgå at foretage 

en beskatning på en fiktiv værdi, samt sikre likviditeten i ejendomsselskaberne? Artikel 13 stk. 4  

• Har I gjort jer nogle overvejelser for at kunne få udbetalt en betalt lagerbeskatning, hvis 

ejendommen sælges med tab? Ligesom, at det er muligt at få udbetalt skat under 

skattekreditordningen?  
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Bilag 5 – Interview guide: Stinus Andersen 

Interview er afholdt med, Regnskabschef for Invest afdelingen i Newsec Property Asset Management A/S, 

Stinus Andersen d. 4.12.2020 

Interviewer: Anne Louize Randrup og Jeppe Ødegaard 

Interview guide:  

• Introduktion: Hvem er du? Hvilken stilling har du? Hvilke specialer besidder du?  

• Hvilke effekter ser du implementering af lagerbeskatning vil have for jeres kunder i forhold til 

påvirkning på forrentningskrav og ejendomsværdi? 

• Vurderer du at jeres kunder er rustet likviditetsmæssigt til at kunne håndtere den løbende 

lagerbeskatning uden at opsøge yderligere finansiering?  

• Er det jeres vurdering at den øget skattebetaling i fremtiden vil påvirke investeringslysten i både 

nye ejendomme og forbedringer på eksisterende ejendomme? 

• Hvordan vil implementering påvirke jeres arbejde i forbindelse med opgørelse af ejendomsværdi? 

Er der nogle øget dokumentationskrav? 

• Vil den nye lovgivning medføre øget administrationsomkostninger for jer i forbindelse med 

opgørelse af dagsværdier? Hvis ja, har du noget estimat herpå set i relation til ejendomsportefølje? 

• Hvor sandsynligt anser du det for at ejendomsværdi vil stige frem til implementering for at 

indtræde med så høje indgangsværdier som muligt? 

• Hvor sandsynligt anser du det for at jeres kunder vil forsøge at påhvile lejerne at skulle betale den 

kommende lagerskat igennem øget stigninger i huslejeindtægter?  

• Er det din vurdering at opgørelserne til indregning til dagsværdi vil kunne anvendes som et validt 

grundlag for den kommende lagerbeskatning? 

• Er det din vurdering at SKAT vil have udføre mere aggressive kontroller for at minimere risikoen for 

ejendomsselskaber værdiansætter deres ejendomme for lavt for at minimere skattebetalingen? 

• Hvor stor en del af jeres kunder er indenfor regningens skydeskive i forhold til udenlandske 

kapitalfonde som man forsøger at ramme med den nye lovgivning?  
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Bilag 6 – Estimat af grænseværdien for at være omfattet af aftalen 

EjendomDanmark har i forbindelse med deres arbejde omkring lagerbeskatningen udarbejdet et estimat af 

hvor høj grænsen for ejendomsportefølje værdien skal være for at regeringen rammer den ønskede 

ejendomsværdi på 350 mia. kr. som de forventer kan generere provenuet på 850 mio. kr. som regeringen 

har brug for til finansieringen af ”Arne-pensionen”.144 

EjendomDanmark har jf. nedenstående udarbejdet en graf, der viser ved hvilken ejendomsportefølje 

grænse regeringen reelt set vil kunne nå ejendomsværdien på 350 mia. kr.  

  

Af grafen ses det, at grænsen vil kunne sættes op til 470 mio. kr. i stedet for de 100 mio. kr. og fortsat 

ramme en samlet ejendomsværdi på 350 mia. kr. og derved også det ønskede provenu. Af estimatet 

kommer EjendomDanmark også frem til, at man ved en grænse på 470 mio. kr. ville ramme under 200 

virksomheder i stedet for over 900. 

EjendomDanmark har oplyst følgende forudsætninger for selve estimeringen:  

• Data er hentet direkte fra Erhvervsstyrelsens database som er baseret på indberettede 

årsregnskaber 

• Data er trukket på baggrund af specifikke branchekoder for ejendomme 

• Pensionsselskaber er sorteret fra i udtrækket, som følge af at de er underlagt PAL-beskatning og 

derfor ikke vil være påvirket af lagerbeskatningen 

                                                             
144 (Finansministeriet, Aftaletekst tidlig pension, 2020) 
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• Virksomheder der har betalt 0 kr. i skat er udeladt, for at sortere selskabsformer fra, som ikke er 

underlagt den almindelige selskabsbeskatning på 22%. Der er derfor formentlig virksomheder, som 

ikke har betalt skat i 2019, som ikke burde være sorteret fra.  

• Datterselskaber som indgår i et koncernselskab, er efter bedste evne sorteret fra. Idet der ikke er 

nogen koncernhægtning i selve data udtrækket er rensningen heraf foretaget manuelt og der kan 

derfor stadig være datterselskaber der indgår, men hvor det ikke umiddelbart har været muligt at 

lave en koncernhægtning.  

Beregningen skal derfor, som EjendomDanmark selv udtaler tages med forbehold.  

Beregningen er sammenholdt med et udtræk fra Erhvervsstyrelsen, som baserer sig på branchekoderne 

”681000 Køb og salg af egen fast ejendom” og ”682040 – Udlejning af erhvervsejendomme”. Heraf er der 

lavet en sortering på alle grunde og bygninger, hvorefter er lavet en manuel rensning for at få sorteret 

datterselskaber ud, som allerede indgår i et koncernselskab. På baggrund heraf udgør de 267 største 

selskaber en ejendomsværdi på 350 mia. kr. og det selskab med den laveste ejendomsportefølje målt på 

værdi har en ejendomsportefølje på 323 mio. kr. hvilket er under de 470 mio. kr. Den laverer 

ejendomsværdi skal ses i lyset af, at der kun er søgt på to branchekoder. Herunder at der kan være 

moderselskaber, som ikke har en ejendomsbranchekode, men i stedet branchekoden 642020 Ikke-

finansielle holdingselskaber. Til gengæld hvis branchekoden ”642020 Ikke-finansielle holdingselskaber” 

medtages er der større risiko for, at koncerner såsom Ejner Hessel Holding A/S og Per Aarsleff Holding A/S 

indgår i opgørelsen, men hvor der er tale om domicilejendomme og ikke investeringsejendomme.  
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Bilag 7 – Beregning af dagsværdier for den afkastbaserede metode og DCF-modellen 
Forudsætninger til anvendelse af dagsværdiopgørelse    '(000) 

Årlige lejeindtægter 5.200 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40 

Årlige driftsomkostninger -780 

Tomgang -150 

Modtaget deposita 1.300 

Opsat vedligeholdelse -500 

Inflation 2,00% 

Forrentningskrav 4,00% 

Diskonteringsrente 6,00% 

Forrentning af deposita 3,54% 

 

DCF-modellen Budgetperiode   

Cashflow År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminal år 

Indtægter:                       

Årlige lejeindtægter 5.200 5.304 5.410 5.518 5.629 5.741 5.856 5.973 6.093 6.214 6.339 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 

Tomgang omregnet til nutidsværdi     -179                 

Forrentning af deposita omregnet til nutidsværdi 46 48 49 51 53 55 57 59 61 63 65 

Indtægter i alt 5.286 5.392 5.322 5.612 5.725 5.840 5.958 6.078 6.200 6.325 6.453 

Udgifter:                       

Årlige driftsomkostninger -780 -796 -812 -828 -844 -861 -878 -896 -914 -932 -951 

Udgifter i alt -780 -796 -812 -828 -844 -861 -878 -896 -914 -932 -951 

Investeringer:                       

Opsat vedligeholdelse omregnet til nutidsværdi -530                     

Investeringer i alt -530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

Frie pengestrømme fra driften 3.976 4.597 4.511 4.784 4.880 4.979 5.079 5.182 5.286 5.393 5.502 

Nutidsværdi, årligt 3.751 4.091 3.787 3.789 3.647 3.510 3.378 3.251 3.129 3.011   

Nutidsværdi for budgetperiode 35.345                     

Nutidsværdi for terminal år 76.805                     

Ejendomsværdi 112.150                     
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Ændret forudsætninger til anvendelse af dagsværdiopgørelse ’(000) 

Årlige lejeindtægter 5.200 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40 

Årlige driftsomkostninger -780 

Tomgang -150 

Modtaget deposita 1.300 

Opsat vedligeholdelse -500 

Købspris ved overtagelse inkl. forbedringer 90.300 

Finansiering udgør 90 % 81.270 

Afdrages over 30 år 30 

Rentesats af finansiering 1,50% 

Inflation 2,00% 

Forrentningskrav efter implementering af lagerskat 4,50% 

Diskonteringsrente 6,50% 

Forrentning af deposita 3,88% 

 

Den afkastbaserede model efter implementering År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Fase 1           

Årlige lejeindtægter 5.200 5.304 5.410 5.518 5.629 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40 41 42 42 43 

Årlige driftsomkostninger -780 -796 -812 -828 -844 

Driftsafkast 4.460 4.549 4.640 4.733 4.828 

Fase 2           

Forrentningskrav 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Værdi af ejendom inden reguleringer 99.111 101.093 103.115 105.178 107.281 

Fase 3           

Fradrag for tomgang -150 0 0 0 0 

Fradrag for opsat vedligeholdelse -500 -500 -500 -500 -500 

Forrentning af deposita 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Værdi af ejendom 99.761 101.893 103.915 105.978 108.081 

Værdi af ejendom primo 90.300 99.761 101.893 103.915 105.978 

Forskel 9.461 2.132 2.022 2.062 2.104 

Udvikling i ejendomsværdi 10,48% 2,14% 1,98% 1,98% 1,98% 

Rentebetaling 1.219 1.178 1.138 1.097 1.057 

Resultat før skat 3.241 3.371 3.502 3.636 3.771 

Afdrag på gæld 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709 

Restgæld 78.561 75.852 73.143 70.434 67.725 

Likviditetspåvirkning 532 662 793 927 1.062 

Skattebetaling vedrørende lagerbeskatning 0 469 445 454 462 

Skattebetaling vedrørende resultat 713 742 770 800 830 

Samlet skattebetaling 713 1.211 1.215 1.254 1.292 

Effektiv skatteprocent 22% 36% 35% 34% 34% 

Likviditetspåvirkning efter skat med lagerbeskatning -181 -549 -422 -327 -230 

Likviditetspåvirkning efter skat uden lagerbeskatning -181 -80 23 127 232 
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DCF-modellen efter implementering   Budgetperiode 

Cashflow År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 T 

Indtægter:                       

Årlige lejeindtægter 5.200 5.304 5.410 5.518 5.629 5.741 5.856 5.973 6.093 6.214 6.339 

Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 

Tomgang omregnet til nutidsværdi     -181                 

Forrentning af deposita omregnet til nutidsværdi 50 52 54 57 59 61 63 66 68 71 74 

Indtægter i alt 5.290 5.397 5.325 5.617 5.731 5.846 5.965 6.085 6.208 6.333 6.461 

Udgifter:                       

Årlige driftsomkostninger -780 -796 -812 -828 -844 -861 -878 -896 -914 -932 -951 

Udgifter i alt -780 -796 -812 -828 -844 -861 -878 -896 -914 -932 -951 

Investeringer:                       

Opsat vedligeholdelse omregnet til nutidsværdi -533                     

Investeringer i alt -533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frie pengestrømme fra driften 3.978 4.602 4.513 4.790 4.886 4.985 5.086 5.189 5.294 5.401 5.511 

Nutidsværdi, årligt 3.735 4.057 3.736 3.723 3.567 3.417 3.273 3.135 3.004 2.877   

Nutidsværdi for budgetperiode 34.524                     

Nutidsværdi for terminal år 65.237                     

Ejendomsværdi 99.761                     

Værdi med 4 % i forrentningskrav 112.150                     

Forskel 12.389                     

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 I alt 

Udvikling i ejendomsværdi 10,48% 2,14% 1,98% 1,98% 1,98% 1,99% 1,99% 1,99% 1,99% 1,99%   

Ejendomsværdi 99.761 101.893 103.915 105.978 108.081 110.227 112.415 114.648 116.924 119.247   

Forskel 9.461 2.132 2.022 2.062 2.104 2.146 2.189 2.232 2.277 2.322   

Rentebetaling 1.219 1.178 1.138 1.097 1.057 1.016 975 935 894 853   

Resultat før skat 3.291 3.423 3.376 3.692 3.830 3.969 4.111 4.254 4.400 4.548   

Afdrag på gæld 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709 2.709   

Restgæld 78.561 75.852 73.143 70.434 67.725 65.016 62.307 59.598 56.889 54.180   

Likviditetspåvirkning 582 714 667 983 1.121 1.260 1.402 1.545 1.691 1.839   

Skattebetaling vedrørende lagerbeskatning 0 469 445 454 463 472 481 491 501 511 4.287 

Skattebetaling vedrørende resultat 724 753 743 812 843 873 904 936 968 1.001 8.557 

Samlet skattebetaling 724 1.222 1.187 1.266 1.305 1.345 1.386 1.427 1.469 1.511 12.844 

Effektiv skatteprocent 22% 36% 35% 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33%   

Likviditetspåvirkning efter skat med 
lagerbeskatning 

-142 -508 -521 -283 -184 -85 16 118 222 327 -1.038 

Likviditetspåvirkning efter skat uden 
lagerbeskatning 

-142 -39 -76 171 278 387 498 609 723 838 3.249 
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Bilag 8 – Koncern adfærd 

Med en antagelse om, at flere ejendomskoncerner har komplekse koncern konstruktioner, er der ved 

opslag på BIQ.dk indhentet eksempler på koncernstrukturer for både store, mellem og små virksomheder.  

Eksempler på koncernstrukturer for store ejendomskoncerner:  

DADES:  

 

 

 

 

Bach Gruppen:  

 

 

 

 

Thylander Gruppen: 

 

 

 

 

 

Det ses af ovenstående tre eksempler, at der for de store virksomheder er tale om komplekse 

ejerstrukturer, hvor der er mange selskaber. Der ejes ejerandele på kryds og på tværs. Det er hovedsageligt 

aktie- og anpartsselskaber der anvendes, men både P/S og K/S figurere også i mindre eller større grad hos 

de store ejendomskoncerner.  

Eksempler på koncernstrukturer for mellem ejendomskoncerner 

Røsler koncernen  

 

 

 

Til højre ses koncerndiagrammet for DADES. 

Koncerndiagrammet viser at selskabet har mellem 

20-30 selskaber i koncernen, men at DADES 

hovedsageligt kun har 100% ejerandele. Dertil kan 

det tilføjes, at koncernstrukturen primært består af 

anpart- og aktieselskaber, og enkelte K/S’er 

Til højre ses koncerndiagrammet for Bach Gruppen. 

Koncerndiagrammet en koncern med +50 selskaber, 

og hvor der er mange delte ejerandele, og ligeledes 

konstellationer hvor flere selskaber i koncernen ejer 

andele i et underliggende selskab. Dertil kan det 

tilføjes, at koncernstrukturen primært består af 

anpart- og aktieselskaber.  

Til højre ses koncerndiagrammet for Thylander 

Gruppen. Koncerndiagrammet viser at selskabet har 

+50 selskaber i koncernen, og hvor der er mange 

delte ejerandele, og ligeledes konstellationer hvor 

flere selskaber i koncernen ejer andele i et 

underliggende selskab. Dertil kan det tilføjes, at 

koncernstrukturen i højere grad anvender P/S’er 

end de øvrige, men fortsat overvejende grad af 

aktie- og anpartsselskaber 

Til højre ses koncerndiagrammet for Røsler 

Koncernen. Koncerndiagrammet en koncern med 

mellem 15-20 selskaber, og hvor der er blandet 

100% og delte ejerandele. Dertil kan det tilføjes, at 

koncernstrukturen primært består af anpart- og 

aktieselskaber.  
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Kiss koncernen  

 

 

 

 

De små ejendomskoncerner er mindre komplekse end de store ejendomskoncerner, og der figurerer meget 

få P/S’er og K/S’er for netop lige de udvalgte stikprøver. Det ses at også denne type af virksomheder 

anvender delte ejerandele. Der er derfor stadig tale om komplekse koncernstrukturer. 

Eksempler på koncernstrukturer for små ejendomskoncerner 

AABO Sørensen Holding: 

 

 

 

Rubin Holding Sejs 

 

 

 

 

Det ses at de mindre ejendomskoncerner har en laverer kompleksitet i ejendomsstruktur, men at der 

fortsat anvendes delte ejerandele.  

Eksempler på koncernstrukturer for små ejendomskoncerner 

Overordnet kan det ses, at kompleksiteten følger med størrelsen på koncernen. Herudover skal der dog 

tages højde for, at koncernstrukturerne er et øjebliksbillede og selv ved de små kan der løbende være ind- 

og udtræden i koncernstrukturen som gør en opgørelse af de samlede ejendomsværdier mere kompleks.  

Dertil er der tale om en meget snæver analyse, og der vil forventeligt være langt større nuancer i en 

dybdegående analyse af hvilke sammenhænge der er mellem koncernstrukturerne for de store, mellem og 

små ejendomskoncerner.  

Hovedpointen var dog at illustrere, at mange af ejendomsselskaberne allerede nu deler ejerskabet, og at 

det derfor ikke er usandsynligt at ledelsen fremadrettet vil anvende delte ejer skaber i højere grad, for at 

undgå en løbende lagerbeskatning. 

Til højre ses koncerndiagrammet for Kiss 

Koncernen. Koncerndiagrammet en koncern med 

20-25 selskaber, og primært er 100% ejede 

selskaber men også delte ejerandele. Dertil kan det 

tilføjes, at koncernstrukturen primært består af 

anpart- og aktieselskaber.  

Til højre ses koncerndiagrammet for AABO Sørensen 

Holding. Koncerndiagrammet viser at selskabet har 

<10 selskaber i koncernen. Det ses at der både er 

100% ejet og delte ejerandele, og at der kun gøres 

brug af aktie- og anpartsselskaber 

Til højre ses koncerndiagrammet for Rubin Holding 

Sejs. Koncerndiagrammet viser at selskabet har 10-

15 selskaber i koncernen. Det ses at der både er 

100% ejet og delte ejerandele, og at der kun gøres 

brug af aktie- og anpartsselskaber 
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Bilag 9 – Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse af revisorer 

Implementering af Lagerbeskatning 

Velkommen til vores undersøgelse af konsekvenserne ved indførsel af lagerbeskatning på værdistigninger 

på ejendomme.  

Regeringen indgik d. 12. oktober 2020 en aftale omkring finansieringen af ret til tidligere pension, den 

såkaldte "Arne-pension". Finansieringen går blandt andet på, at ejendomsmarkedet fra 2023 skal bidrage 

med 850 mio. kr. årligt ved at lade værdistigninger på ejendomme være omfattet af lagerbeskatning. 

Denne undersøgelses fokus vil derfor være på de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer 

implementeringen af en lagerbeskatning af værdistigninger på ejendomme vil medføre.  

Tak for din deltagelse.  

Kompetencerne hos økonomifunktionerne i ejendomsselskaberne  

Q1: I hvor høj grad vurderer du, at følgende kundesegmenter har de nødvendige kompetencer i deres 

økonomiafdelingen til at udarbejde egnet og tilstrækkelig dokumentation til opgørelse af værdiansættelsen 

af deres ejendomme i henhold til Årsregnskabsloven?  

 Lav kompetence Høj kompetence 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Selskaber med en ejendomsportefølje på 0 - 100 mio. 
kr.  

Selskaber med en ejendomsportefølje på 100 - 500 mio. 
kr.  

Selskaber med en ejendomsportefølje på 500 - 1000 
mio. kr.  

Selskaber med en ejendomsportefølje på + 1 mia. kr. 

 

 

Q2: I hvilket omfang vurderer du, at dine kunder i følgende segmenter vil anvende ekstern vurderingsmand 

til at opgøre dagsværdien af deres ejendomme?  

 Ingen vurderingsmand Vurderingsmand 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Selskaber med en ejendomsportefølje på 0 - 100 mio. 
kr.  

Selskaber med en ejendomsportefølje på 100 - 500 mio. 
kr.  

Selskaber med en ejendomsportefølje på 500 - 1000 
mio. kr.  

Selskaber med en ejendomsportefølje på + 1 mia. kr. 
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Regnskabsmæssige- og revisionsmæssige konsekvenser 

Q3: I hvor høj grad vurderer du, at lagerbeskatningen vil påvirke følgende parametre for 

ejendomsbranchen?  

 Stort fald Moderat fald Ingen ændring 
Moderat 
stigning 

Høj stigning 

Weighted 
Average Cost of 
Capital (WACC) 

eller 
forrentningskrav  

o  o  o  o  o  
Investeringer i 

forbedringer og 
vedligeholdelse o  o  o  o  o  

Investeringslysten 
fra danske og 
udenlandske 

investorer 
o  o  o  o  o  

 

Q4: I hvilken grad forventer du, at implementeringen af lagerbeskatningen vil påvirke værdiansættelsen af 

ejendomme frem mod 2023, hvor lagerbeskatningen indføres?  

 Meget lavere Samme værdier Meget højere 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ejendomsværdier 

 

 

Q5: Hvor sandsynligt vurderer du, at implementeringen af lagerbeskatningen vil påvirke forrentningskravet 

i ejendomsmarkedet med mere end 0,5 %-point? 

 Ikke sandsynligt Sandsynligt 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Påvirkning af forrentningskravet 

 

 

Q6: I hvilken grad vurderer du, at implementeringen vil påvirke den generelle revisionsrisiko på 

værdiansættelse af ejendomme i regnskabet?  

 Lavere Samme risiko Højere 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Risiko 
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Q7: Hvor stor en andel af din kundeportefølje indregner deres ejendomme til henholdsvis kostpris eller 

dagsværdi?  

 Dagsværdi Kostpris 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

% 

 

 

Vurdering af skattemæssige udfordringer 

Q8: I hvilken grad vurderer du, at implementeringen af lagerbeskatningen vil ændre risikovurderingen for 

indregningen af skat i regnskabet? 

 Ingen ændring Høj ændring 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Risikovurdering af regnskabsposten skat og udskudt 
skat  

 

Q9: I hvilken grad vurderer du, at implementeringen af lagerbeskatningen vil ændre risikoen for en 

klassifikationsfejl mellem aktuel og udskudt skat?  

 Ingen risiko Høj risiko 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Risikoen for en klassifikationsfejl 

 

 

Q10: I hvor høj grad føler du dig komfortabel med at bruge en dagsværdi opgørelse til beregning af 

selskabsskat?  

 Ej komfortabel Komfortabel 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vurdering af komfortabelheden i at anvende dagsværdi 
til opgørelsen af skatten  

 

Q11: Hvor sandsynligt vurderer du, at man vil placere ejendommene i skattetransparente selskabsformer, 

hvis det gør det muligt at undgå lagerbeskatning?  

 Ikke sandsynligt Sandsynligt 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sandsynligheden 

 

 

Q12: Eventuelle beskrivelse af øvrige observationer 


