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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1382 af 22/8 2019 
 

 
  

Virksomhedsordningen 
-  brutto- eller nettometoden? 

 
 
 
Skatterådet har truffet en afgørelse, hvorefter nettometoden kan anvendes, når der i en eksisterende 

virksomhedsordning indskydes en virksomhed, der er erhvervet som arv. 

 
 
 

Virksomhedsordning – tilgang af arvet virksomhed (SKM2019.346.SR) 
 
Bruttometoden og virksomhedsordningen er en torn i øjet på mange. Det kan være svært at forstå, at 

en ejendom, der måske har været familiens helårsbolig, og som på et tidspunkt bliver en 

udlejningsejendom, skal indskydes i en eksisterende virksomhedsordning efter den såkaldte 

bruttometode. Bruttometoden betyder, at ejendommens værdi uden fradrag af prioritetsgæld indgår på 

indskudskontoen, mens indskud af prioritetsgæld betragtes som en hævning. 

 

Sagen for Skatterådet omhandlede en søster, der i 2017 havde overtaget en række virksomhedsaktiver 

og tilhørende gæld fra en afdød søskendes dødsbo til en samlet nettoværdi på 22 mio. kr. Den arvede 

virksomhed skulle indskydes i arvingens eksisterende virksomhedsordning. 

 

Arvingen bad Skatterådet om et bindende svar på, hvorvidt indskud af virksomheden i 

virksomhedsordningen kunne ske efter et nettoprincip – indskud af 22 mio. kr. på indskudskontoen. 

 

Skattestyrelsen - bruttometoden 

Skattestyrelsen var af den opfattelse, at nettometoden ikke kunne anvendes, men at aktiverne var et 

indskud på indskudskontoen og gælden en hævning – altså den gængse bruttometode. Begrundelsen 

var, at det var personen/søsteren, der havde arvet virksomheden, og derfor var det de almindelige 
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regler, der skulle anvendes på ganske samme vis, som når et tidligere benyttet privat aktiv overgår til 

udelukkende erhvervsmæssig anvendelse og skal indskydes i en eksisterende virksomhedsordning. 

 

Skatterådet - nettometoden 

Skatterådet var ikke enige med Skattestyrelsen i, at det var de almindelige regler (bruttometoden), der 

gjaldt for en arvet virksomhed. Ved arv af en virksomhed er der ikke tale om aktiver, der har været 

anvendt privat, og som overgår til erhvervsmæssig anvendelse. Det beløb, der skal tilgå 

indskudskontoen, er derimod nettoværdien af den arvede virksomhed. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Skatteafdelingen 
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