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Returadresse: Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Svendborg kommune  
Ramsherred 5
 5700 Svendborg

Att.: Jytte Bærholm Johansen

Bindende svar - afvisning

I har den 10. januar 2019 bedt om bindende svar på følgende

Spørgsmål: 

Skal salgsprisen for ejendommen Bagergade 28, 5700 Svendborg tillægges moms?

Svar:

Skattestyrelsen afviser jeres ansøgning. Se skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Se vores begrundelse for afvisningen nedenfor.

Faktiske forhold

I har i ansøgningen om bindende svar oplyst følgende om de faktiske forhold:

Svendborg Kommune ønsker at sælge ejendommen Bagergade 28, 5700 
Svendborg (matr.nr. 98, Svendborg Bygrunde)

Bygningen på grunden blev opført i 1952. Svendborg Kommune købte byg-
ningen i 1984 fra den Selvejende institution Børnely. Bygningen var indrettet 
til børneinstitution og beboelse. I 2009 lukkede børneinstitutionen Børnely. 
Bygningen er siden blevet brugt som kontor for kommunens dagplejeledere 
samt juniorklub.  

SP 04 - Bindende svar selskaber

Fabriksvej 13
7600 Struer

Telefon 72 22 18 18
Skat.dk

Jeres sagsnr. 
Vores sagsnr. 19-0017362

Cvr-nr. 29 18 97 30

14. March 2019
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I har til spørgsmålet tilføjet:

Det vides ikke om ejendommen købes med det formål at den eksisterende 
bygning nedrives.

I har som bilag til ansøgningen vedhæftet ”Optionstilbud med salgsvilkår på Bager-
gade 28”, heraf fremgår det (uddrag):

Købesummen vil evt. blive tillagt moms, såfremt ejendommen købes med det 
formål at den eksisterende bygning nedrives.  SKAT behandler ved udsen-
delse af udbudsmaterialet spørgsmål om moms. Når svar fra SKAT foreligger, 
vil det blive lagt ud som dokument på kommunens hjemmeside http://svend-
borg.dk/erhverv/udbud af Bagergade 28.

(…)

Udbudsform

Svendborg Kommune ønsker tilbud, der sikrer, at der skabes et så optimalt 
byudviklingsprojekt som muligt. Der er et meget stort mulighedsfelt for ud-
vikling af grunden. Eksempelvis er der mulighed for at nedrive ejendommen, 
men det er også muligt at bevare den eksisterende bygning helt eller delvist i 
et kommende projekt.

Derfor tages der udgangspunkt i et optionsbud. Optionsbud vil sige, at køber 
byder på grunden med et udspil til et skitseprojekt. Fremstillingsformen er for 
så vidt fri, dog skal der som minimum redegøres for disponering af grunden 
og anvendelsen af m2, samt en projektbeskrivelse.

Hvis skitseprojektet opfylder de nedennævnte konditioner og byrådet vælger 
det; opnår køber en option på at købe grunden. 

For at realisere optionen skal der udvikles et projekt af optionstager, og i sam-
arbejde med Svendborg Kommune udarbejdes samtidig et plangrundlag. Se 
desuden procesplan i vedlagte materiale, der skitserer forløbet. 

Gennem købsoptionsaftalen skabes rammerne for dialog og samarbejde tidligt 
i processen. Formålet med dialogen er at afgrænse opgaven samt at under-
søge, hvad den positivt kan give lokalområdet og i det konkrete tilfælde, hvad 
skitseprojektet betyder for Svendborgs byprofil.

Grundlæggende tager dialogen udgangspunkt i

- gældende plangrundlag, kommuneplan og lokalplan
- principper og tildelingskriterier beskrevet i nedenstående

Købsoptionen tilrettelægges, så
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 Der kan ske en løbende udvikling af projekt, lokalplan mv.
 Ved aftalebortfald, grundet den vindende optionsbyders handlinger, 

tilfalder alt projektudviklingsmateriale Svendborg Kommune til fri af-
benyttelse, herfor ydes ikke et vederlag

 For den vindende optionsbyder, der ikke opnår indgåelse af købsaftale, 
på grund af kommunens handlinger gives et vederlag op til, kr. 75.000. 
Projektmaterialet tilfalder herefter Svendborg Kommune til fri afbe-
nyttelse.

(…)

Skattestyrelsens begrundelse for afvisningen

Af skatteforvaltningslovens § 21, stk.1 fremgår, at enhver hos told- og skatteforvalt-
ningen kan få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for 
spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence 
til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spør-
geren har foretaget eller påtænker at foretage.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at:

Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige til-
fælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, 
at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler af-
gørende imod en besvarelse.

Af bemærkningerne til lovforslag nr. L 110 til skatteforvaltningsloven som fremsat 
den 24. februar 2005 fremgår bl.a., at ”Forvaltningen har ansvaret for, at der kun gi-
ves bindende svar, hvis spørgsmålet er tilstrækkeligt oplyst. Og forvaltningen har i 
øvrigt ansvaret for retsanvendelsen ved spørgsmålets besvarelse. ”

Af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit A.A.3.9.5 fremgår følgende (uddrag):

Afvisning som følge af usikre omstændigheder i øvrigt

Der kan endvidere afvises i særlige tilfælde, nemlig hvis spørgsmålet er af en 
sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre 
hensyn taler afgørende imod en besvarelse. Se SFL § 24, stk. 2. En typisk af-
visningsårsag kan her være, at en påtænkt disposition ikke er tilstrækkeligt el-
ler entydigt beskrevet som i sagen SKM2014.494.SR, der er beskrevet neden-
for.

Ombudsmanden udtaler sig den 11. maj 2009, om skattemyndighedernes besvarelse 
af et bindende svar af en planlagt disposition, at (uddrag): 

”Jeg henviser til Folketingstidende 2004-05, 2. samling, tillæg A, s. 4275 f.
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Ifølge skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, kan Skat, henholdsvis Skatterådet, 
i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en så-
dan karakter at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller andre 
hensyn taler afgørende imod en besvarelse. 

Om skatteforvaltningslovens § 21 bemærkes særligt at når det i bestemmelsen 
er anført at bindende svar gives vedrørende en ’disposition’, må det forstås så-
dan at bindende svar kun gives vedrørende en bestemt disposition og ikke en 
ubestemt flerhed af mulige dispositioner eller forskellige måder at gennem-
føre en given disposition på.

Kravet om at der skal være tale om en bestemt disposition, er uproblematisk 
når der anmodes om bindende svar på de skattemæssige virkninger af en alle-
rede gennemført disposition. I disse tilfælde ligger faktum fast, og det vil 
være muligt objektivt at konstatere og dokumentere faktum.

I de tilfælde hvor der anmodes om bindende svar på de skattemæssige virk-
ninger af en planlagt disposition, er det derimod ikke muligt objektivt at kon-
statere og dokumentere sagens faktum. I disse tilfælde udgøres ’faktum’ alene 
af spørgerens beskrivelse af den planlagte disposition. Kravet om at der skal 
være tale om en bestemt disposition, afføder i disse situationer et krav om at 
den planlagte disposition – herunder den måde som dispositionen planlægges 
gennemført på – beskrives tilstrækkelig detaljeret i anmodningen om bin-
dende svar. Spørgeren må altså på forhånd gøre sig klart præcist hvad det er 
han eller hun ønsker at opnå (målet), og hvilken fremgangsmåde spørgeren 
har tænkt sig at anvende for at nå sit mål.

Det vil naturligvis afhænge af en konkret vurdering om en beskrivelse af en 
planlagt disposition er tilstrækkelig præcis og detaljeret til at der kan gives et 
bindende svar. ”

I har i den indsendte anmodning om bindende svar bedt om et bindende svar på, om 
Svendborg Kommune skal tillægge salgsprisen moms ved salg af ejendommen be-
liggende Bagergade 28, 5700 Svendborg.

I oplyser, at det ikke vides om ejendommen købes med det formål at den eksiste-
rende bygning nedrives, og I har i materialet for indgivelse af optionstilbud på at 
købe ejendommen anført, at købesummen evt. vil blive tillagt moms, såfremt ejen-
dommen købes med det formål, at den eksisterende bygning nedrives.

Det fremgår videre, at optionsbuddene skal vedlægges et udspil til et skitseprojekt. 
Såfremt byrådet vælger skitseprojektet, opnår køberen en option på at købe grun-
den.

For at realisere optionen skal der udvikles et projekt af optionstager, og i samar-
bejde med Svendborg Kommune udarbejdes et plangrundlag. 
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Der vil blive lagt rammer for en dialog, således at der kan ske en løbende udvikling 
af projekt, lokalplan mv.

Det fremgår ligeledes, at opnår den vindende optionsbyder ikke en købsaftale på 
grund af kommunens handlinger, ydes optionsbyderen et vederlag, og projektmate-
rialet tilfalder Svendborg Kommune.
 
Vi finder efter en konkret vurdering, at der på det foreliggende grundlag ikke kan 
gives et bindende svar på, om salgsprisen skal tillægges moms. Det begrunder vi 
med, at Svendborg kommune endnu ikke har fastlagt, til hvilket formål og på hvilke 
betingelser det påtænkte salg vil blive gennemført på, samt hvilken rolle kommunen 
vil have i forbindelse med overdragelsen. 

I har overfor os tilkendegivet, at der er et flertal af muligheder i forbindelse med 
overdragelsen af ejendommen Bagergade 28, 5700 Svendborg. Hvilket I også har 
beskrevet i udbudsmaterialet ”Optionstilbud med salgsvilkår”.

Vi finder således ikke, at den påtænkte disposition er tilstrækkeligt eller entydigt 
beskrevet til, at vi kan besvare spørgsmålet med den fornødne sikkerhed, der kræves 
i et bindende svar.

Vi afviser på den baggrund at afgive bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 
24, stk. 2.

Gebyr

Gebyret bliver betalt tilbage til selskabets NemKonto.

Hvis I vil klage
I kan ikke klage til anden administrativ myndighed over vores afvisning af jeres 
ansøgning om bindende svar. Se skatteforvaltningslovens § 24, stk. 3. 

I kan indbringe vores afvisning for domstolene senest 3 måneder fra datoen på 
dette brev. Se skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Venlig hilsen

Inger S. Kristensen
Fuldmægtig
Direkte telefon 72 38 75 81
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