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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 9/4 2014, at avance ved afståelse af en ejerlej-

lighed i Rom, som en her i landet bosat italiensk statsborger havde erhvervet ved arv, var 

skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler, idet lejligheden 

ikke kunne anses for omfattet af ”sommerhusreglen” og den i tilknytning hertil udviklede 

praksis om skattefrit salg af helårsboliger. 

 

Efter den velkendte regel i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (”parcelhusreg-

len”) er avance ved salg af en ejerbolig skattefri, hvis ejendommen har tjent til bolig i hele 

eller dele af skatteyderens ejertid og ejendommen i denne periode har opfyldt betingelser-

ne for at kunne afstås skattefrit. Det er herved en forudsætning, at ejendommens samlede 

grundareal er mindre end 1.400 m2 eller alternativt, at udstykning enten er udelukket iføl-

ge offentlig myndigheds bestemmelse eller vil medføre en væsentlig værdiforringelse af 

restarealet eller den bestående bebyggelse. 
 

Bestemmelsen i § 8, stk. 1 finder efter § 8, stk. 2 tilsvarende anvendelse på sommerhus-

ejendomme (”sommerhusreglen”). Dog er kravet om ejendommens anvendelse som betin-

gelse for et skattefrit salg for sommerhusejendomme begrænset til et krav om benyttelse 

af ejendommen til private formål i hele eller dele af skatteyderens ejertid.  

 

Ved Højesterets dom ref. i TfS 2007, 287 H tilkendegav Højesteret, at det som udgangs-

punkt må bero på en ejendoms status på salgstidspunktet, om skattefrihed vedrørende 
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denne ejendom skal afgøres efter betingelserne i § 8, stk. 1 eller efter § 8, stk. 2. Er ejen-

dommen således et enfamilieshus på salgstidspunktet, er det en betingelse for skattefrihed, 

at huset har tjent til bolig (helårsbeboelse) for ejeren eller dennes husstand i en del af eller 

i hele ejertiden. 

 

Efter fast praksis, jf. TfS 1998, 118 LR og TfS 1998, 122 TS, der blev tiltrådt af Østre 

Landsret ved dommen ref. i TfS 2006, 287 ØL, og siden af Højesteret i samme sag, jf. TfS 

2007, 287 H, samt tillige uddybende TfS 2010, 481 H, finder sommerhusreglen dog tillige 

anvendelse på helårsboliger på betingelse af, dels at ejendommen er anskaffet med hen-

blik på anvendelse til fritidsformål for ejeren eller dennes husstand og dels at ejendom-

men i hele ejertiden udelukkende har været anvendt til fritidsformål for ejeren eller den-

nes husstand. Retsstillingen på dette område er tidligere omtalt i bl.a. JUS 2007/12.  

 

I de seneste år har SKAT valgt at offentliggøre afgørelser i flere sager, hvor spørgsmålet 

har været, om der stilles særlige krav til skatteyderens bevis for, at de to betingelser - er-

hvervelse med henblik på og anvendelse til fritidsformål - er opfyldt, hvis skatteyderen 

har erhvervet ejendommen ved arv.  

 

I Landsskatterettens kendelse i den sag, som senere blev afgjort ved Retten i Lyngbys 

dom ref. i TfS 2013, 568 BR (SKM2013.380.BR), tilkendegav Landsskatteretten således 

som sin opfattelse, at ”…det forhold, at en ejendom er erhvervet ved arv, ikke i sig selv 

udelukker ejendommen for at kunne anses som erhvervet til fritidsformål. Der må dog 

stilles skærpede krav til bevisførelsen for, at hensigten med at beholde ejendommen efter 

arveudlægget udelukkende er at anvende ejendommen som fritidsbolig.” I den konkrete 

sag fandt Landsskatteretten det ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at ejendom-

men blev erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig.  

 

Landsskatterettens præmisser i sagen giver ikke nærmere indikationer på, hvad der er bag-

runden for synspunktet om en skærpelse af beviskravene.  

 

Da sagen efterfølgende blev indbragt for Retten i Lyngby, var synspunktet om en skærpet 

bevisbyrde ligeledes fremme. Ministeriet gjorde således gældende, at bevisbyrden i en 

situation som i sagen foreliggende, hvor ejendommen var erhvervet ved arv og ikke i fri 

handel, var skærpet. Synspunktet synes dog ikke at have vundet gehør ved Retten i Lyng-
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by, der ikke fandt anledning til at gøre sig betragtninger om bevisbyrdens tyngde, men 

blot konstaterede, at skatteyderen ”i tilstrækkeligt omfang har sandsynliggjort, at hensig-

ten med at erhverve ejendommen var at anvende denne som fritidsbolig”. Da retten end-

videre fandt det bevist, at ejendommen udelukkende havde været anvendt som fritidsbolig 

af skatteyderen og dennes søskende, var skatteyderens avance ved afståelse af ejendom-

men efter 1 års ejertid skattefri. Sagen er nærmere omtalt i JUS 2013/25. 

 

Synspunktet om en skærpet bevisbyrde ved erhvervelse ved arv blev imidlertid fremført af 

SKAT på ny i sagen ref. i TfS 2013, 750 SR (SKM2013.610.SR), omtalt i JUS 2013/38, 

og den parallelle sag ref. i TfS 2014, 312 SR (SKM2014.3.SR), og blev her tiltrådt af 

Skatterådet. Synspunktet er i SKAT´s indstilling og begrundelse uddybet derhen, at ”Ved 

arv har arvingerne som udgangspunkt ikke erhvervet ejendommen med fritidsformål for 

øje, idet arven automatisk gør dem til ejere af ejendommen, hvis ejendommen ikke sælges 

i boet. Der vil derfor være en skærpet bevisbyrde for, at formålet med erhvervelsen af 

ejendommen er til private fritidsformål.” I den konkrete sag nåede Skatterådet frem til, at 

den i sagen omhandlede ejendom måtte anses for omfattet af sommerhusreglen med hen-

visning til skatteyderens lange ejertid på 21 år samt til, at ejendommen i hele ejerperioden 

havde været anvendt som fritidsbolig.  

 

Synspunktet er med Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014 nu tillige nu på ny nået frem 

til Landsskatteretten.  

 

Den konkrete sag drejede sig om en klage over et bindende svar fra SKAT vedrørende 

beskatning af en mulig avance ved afståelse af en ejerlejlighed i Rom. Anmodningen om 

et bindende svar var indgivet af en italiensk statsborger, der havde været bosat i Danmark 

siden 1983,og som havde arvet halvparten af lejligheden efter sin moster i maj 2012. Den 

anden halvpart af lejligheden var ejet af skatteyderens søster, som var bosat andetsteds i 

Rom, og som ligeledes havde arvet sin halvpart efter mosteren. Skatteyderen havde efter-

følgende anvendt lejligheden flere gange til ferieformål, dels i 2012 og dels i 2013, og at 

det, efter det af ham oplyste, stedse havde været hensigten at beholde lejligheden med 

henblik på anvendelse i forbindelse med familiebesøg. Et helt eller delvist salg af lejlig-

heden kunne dog blive nødvendigt som følge af søsterens forhold.  
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Efter det af skatteyderen oplyste kontaktede han i efteråret 2012 SKAT for at få afklaret, 

hvordan han skulle forholde sig i henseende til ejendomsskat og ejendomsværdiskat ved-

rørende lejligheden i Rom. På baggrund heraf opstod der videre en drøftelse af, hvorvidt 

en avance ved et eventuelt senere salg af lejligheden ville være skattepligtig. Videre oply-

ste skatteyderen, at han talte med SKAT ad flere gange, men fik forskellige og modstrid-

ende svar på sine spørgsmål, og at han siden blev opfordret til at indgive en anmodning 

om bindende svar. En herefter indgivet anmodning om bindende svar om, hvorvidt skatte-

yderen var skattepligtig af en sådan avance ved salg af lejligheden, blev besvaret bekræf-

tende af SKAT.  

 

Skatteyderen indbragte det bindende svar for Landsskatteretten, der stadfæstede SKAT´s 

afgørelse. I præmisserne tilkendegav Landsskatteretten med henvisning til TfS 2013, 568 

BR (SKM2013.380) bl.a. på ny det synspunkt, at det efter Landsskatterettens opfattelse 

ikke udelukkede, at en skatteyder kunne være omfattet af skattemyndighedernes praksis 

for helårsboliger, der var købt som og anvendt som fritidsboliger, at skatteyderen havde 

erhvervet den pågældende ejendom ved arv. Herefter tilføjede Landsskatteretten, at der 

efter rettens opfattelse ”dog må stilles skærpet krav til bevisbyrden for, at skatteyderen 

har erhvervet ejendommen som sin fritidsbolig, såfremt erhvervelse sker ved arv”.  

 

Vedrørende den konkrete sag bemærkede Landsskatteretten herefter, at det efter en samlet 

vurdering var rettens opfattelse, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at skatteyderen 

erhvervede lejligheden som sin fritidsbolig, idet han erhvervede den ved arv og på tids-

punktet for anmodningen om det bindende svar alene havde ejet ejendommen i ca. 6 må-

neder og 1 uge. Videre tilføjede Landsskatteretten, at der i øvrigt ikke på tidspunktet for 

anmodningen om det bindende svar sås at foreligge objektive omstændigheder, der under-

støttede, at skatteyderen havde erhvervet ejendommen som sin fritidsbolig.  

 

Som tidligere påpeget i kommentaren til sagen omtalt i JUS 2013/38, forekommer skatte-

myndighedernes begrundelse for at pålægge arvinger en skærpet bevisbyrde – nemlig at 

”Ved arv har arvingerne som udgangspunkt ikke erhvervet ejendommen med fritidsformål 

for øje, idet arven automatisk gør dem til ejere af ejendommen, hvis ejendommen ikke 

sælges i boet. Der vil derfor være en skærpet bevisbyrde for, at formålet med erhvervelsen 

af ejendommen er til private fritidsformål.”- ikke overbevisende.  
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I dødsboskifteretlig sammenhæng er det udgangspunktet, at arveudlæg af konkrete aktiver 

til arvinger beror på en positiv beslutning fra arvingernes side, hvad enten dette sker i 

form af et køb af boets aktiver, et arveudlæg eller en kombination af de to. Der kan i den 

forbindelse bl.a. henvises til, at en enhver arving har krav på at få sin arv udlagt kontant.   

 

Som følge af svigtende salg i et trængt ejendomsmarked er der i de senere år utvivlsomt 

flere arvinger, der har valgt at beholde en konkret ejendom med henblik på et snarligt salg 

fremfor at sælge ejendommen i dødsboet. Men også i en sådan situation beror et arveud-

læg på arvingernes beslutning, nemlig en beslutning om at beholde ejendommen frem for 

at sælge ejendommen til en lavere pris, end hvad arvingerne havde forventet, eventuelt på 

en offentlig auktion, jf. dødsboskiftelovens § 58. Hvorvidt arvingerne i denne situation 

beholder ejendommen med henblik på anvendelse til private formål eller med henblik på 

et salg snarest muligt - eller en kombination heraf - vil bero på en konkret vurdering.   

 

Fra selve den omstændighed, at en ejendom er erhvervet ved arveudlæg, kan således ikke 

deduceres noget sikkert om arvingernes anskaffelseshensigt.   

 

Noget andet er, at arvingerne skattemæssigt efter dødsboskattelovens § 35 anses som ejere 

også af de eventuelt i boet i behold værende aktiver fra og med dagen efter den dag, hvor 

boets indkomstskattepligt ophører efter § 5. Heller ikke af disse regler kan der imidlertid 

udledes noget om arvingernes anskaffelseshensigt vedrørende sådanne aktiver.  

 

Med skattemyndighedernes tilgangsvinkel ses således dannelsen af en praksis om bevis-

byrden, der ikke har nogen sammenhæng med de underliggende civilretlige regler - uanset 

at disse regler angives som begrundelse for den skattelige praksis.   

 

Set i lyset af det ovenstående forekommer det imidlertid meget vidtgående generelt at 

pålægge arvinger en skærpet bevisbyrde for, at en ejendom erhvervet ved et arveudlæg er 

anskaffet med henblik på anvendelse til fritidsformål.  

 

Den skatteyder, der ønsker at sælge en helårsbolig skattefrit efter skattemyndighedernes 

særlige praksis om skattefrit salg af helårsboliger efter sommerhusreglen, må godtgøre, at 

betingelserne for at anvende denne praksis er opfyldt, dvs. dels at ejendommen er anskaf-

fet med henblik på anvendelse til fritidsformål for ejeren og dels at ejendommen i hele 



- 6 – 
Offentliggjort d. 13. maj 2014 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

ejertiden udelukkende har været anvendt til fritidsformål. Erhvervelse ved arv ses - som 

én af flere erhvervelsesmåder - ikke at ændre dette udgangspunkt. 

 

Netop i den konkrete sag kan det heroverfor anføres, at skatteyderen havde oplyst, at der i 

Italien ikke etableres et egentligt bo ved dødsfald, at ”alt foregår ved notarius”, og videre, 

at de to søskende fik lejligheden udlagt i henhold til ”Dichiarazione di successione”, hvil-

ket efter det oplyste var en erklæring om succession. Landsskatterettens kendelse er imid-

lertid ikke begrundet i en henvisning til disse særlige forhold.  

 

Med det stigende antal danskere, der erhverver fast ejendom i udlandet med henblik på 

anvendelse som fritidsbolig, må erhvervelse ved arv og de skatteretlige konsekvenser her-

af ved en senere afståelse, forventes at få stigende betydning fremover.  

 

I situationer som den foreliggende, hvor en skatteyder og dennes familie har været og 

fortsat er bosat i Danmark, hvor skatteyderen, som i den foreliggende sag, er ansat i en 

udelukkende dansk virksomhed, og hvor lejligheden i Rom rent faktisk er blevet anvendt 

til fritidsformål på skiftende tidspunkter af året, synes det umiddelbart at have formodnin-

gen mod sig, at skatteyderen skulle havde erhvervet lejligheden til andre formål end fri-

tidsformål. 

 

Skatteyderen fik som nævnt ikke medhold, og der er således fortsat meget gode grunde til 

at sikre dokumentationen for en hensigt om anvendelse af en given helårsbolig til fritids-

formål. Ved arveudlæg bør en sådan anskaffelseshensigt omtales i bomødereferater, bo-

opgørelse, arveudlægsskøde m.v. 

 

Som Landsskatterettens kendelse også illustrerer, kan der ligeledes være gode grunde til 

at afvente indgivelse af en anmodning om bindende svar om de skattemæssige konse-

kvenser ved videresalg af en arvet fritidsbolig i udlandet til det tidspunkt, hvor en afståel-

se rent faktisk er aktuel.  

 

 
_______ o _______ 

 


