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 Skatterådet bekræftede ved et bindende svar af 22/2 2011, at en skatteyder 
kunne afhænde en lejlighed skattefrit som bolig nr. 2. Udlejning af lejlighe-
den som bolig frem til salgstidspunktet ville ikke ændre beskatningen.  
 

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

reglen) er avance ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skattefri, hvis 

huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller 

hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt 

betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter bestemmelsen. Endvidere er det en for-

udsætning, at visse arealmæssige krav er opfyldt, jf. § 8, stk. 1, nr. 1 – 3.  

Med hjemmel i denne bestemmelse har det gennem mange år været muligt at sælge en 

helårsbolig skattefrit, såfremt ejendommen har tjent til bolig for ejeren, og de arealmæs-

sige krav m.v. i øvrigt er opfyldt. Dette gælder tillige, selv om ejendommen er lejet ud 

på salgstidspunktet, når blot den fortsat anvendes til boligformål. Anvendes ejendom-

men til et andet formål på salgstidspunktet, herunder eksempelvis til institutionsformål, 

bortfalder skattefriheden, jf. TfS 2003, 266 H og TfS 2009, 1103 H.  

Efter praksis er det endvidere muligt at sælge en yderligere helårsbolig skattefrit, så-

fremt ejeren har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager, jf. herved TfS 2007, 

387 DEP med kommentar til forliget for Højesteret ref. i TfS 2007, 290 H (Annette og 

Keld Askær). Landsretten nåede på baggrund af en ordlyds- og motivfortolkning i den-

ne sag frem til, at en skatteyder alene kan råde over én ejendom, som tjener til bolig for 
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ham i parcelhusreglens forstand, jf. TfS 2006, 528 VL. Efter fremdragelse af en ikke-

offentliggjort administrativ praksis under skatteydernes anke af landsrettens dom, efter 

hvilken praksis en skatteyder på samme tid kunne råde over to ejendomme, der tjente til 

bolig for ham i parcelhusreglens forstand, tog Skateministeriet bekræftende til genmæle 

overfor skatteyderens påstand for Højesteret, da ministeriet fandt, at en beskatning af 

skatteyderne ville være i strid med fast administrativ praksis.  

I Departementets efterfølgende kommentar til sagen, ref. i TfS 2007, 387 DEP, tilken-

degav ministeriet bl.a., at det er uden betydning for et skattefrit salg af en bolig nr. 2, 

om skatteyderen anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot han 

faktisk har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager. Det er dog en betingelse, at 

varigheden af den arbejdsmæssige anvendelse af ejendommen har haft en sådan karak-

ter, at det kan siges, at den supplerende ejendom har tjent til bolig for ejeren. Det må 

således efter Skattedepartementets opfattelse kræves, at der er tale om længerevarende 

eller regelmæssigt tilbagevendende ophold, f.eks. 1-2 overnatninger hver uge, medens et 

ophold på samlet ca. 2 måneder, som i den konkrete sag måt betragtes som et minimum 

for, at ejendommen kan siges at have tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. 

Med afsæt i denne praksis har Skatterådet sidenhen ved en række bindende svar aner-

kendt skattefrihed ved salg af bolig nr. 2, se således eksempelvis TfS 2007, 888 SR, TfS 

2007, 1037 SR og TfS 2007, 1109 SR. Der kan dog omvendt også peges på et stigende 

antal afgørelser, hvor den arbejdsmæssige brug af lejligheden ikke var tilstrækkelig for 

at anerkende et skattefrit salg, således bl.a. TfS 2008, 1255 VL, TfS 2009, 457 SR og 

TfS 2010,457 LSR. Man kunne måske forsigtigt anføre, at den første store imødekom-

menhed i praksis er blevet afløst af en mere nøgtern vurdering af realiteten ved et køb af 

bolig nr. 2, efterhånden som forskrækkelsen over det vel noget uventede forløb af sagen 

ref. i TfS 2007, 290 H har lagt sig.  

Skatterådets bindende svar af 22/2 2011, ref. i SKM2011.148.SR, føjer sig til den 

gruppe af afgørelser, hvor skatteyderen opnåede Skatterådets bekræftelse på, at en ejer-

lejlighed kunne anses som bolig nr. 2 og som sådan kunne sælges skattefrit.  

Sagen drejede sig i sin enkelthed om en skatteyder, der i forbindelse med hvervet som 

administrerende direktør for en virksomhed i en anden by end den by, hvor direktøren 
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og dennes familie havde sin primære bolig, havde erhvervet en ejerlejlighed, som direk-

tøren beboede fra mandag til fredag. Hver anden/treedje weekend afholdte direktøren 

sammen med sin familie i den primære bolig, medens øvrige weekender blev afholdt 

med familien i ejerlejligheden. Herudover havde direktøren ”afholdt hjemmearbejds-

plads” enten i den primære bolig eller i ejerlejligheden i alt 34 dage under ansættelsen 

hos den pågældende virksomhed, som strakte sig fra januar 2007 – maj 2010.  

Skatteyderen forespurgte nu til, om lejligheden kunne sælges skattefrit i medfør af 

parcelhusreglen. Det var Skatterådets opfattelse, at lejligheden regelmæssigt var blevet 

anvendt af skatteyderen af arbejdsmæssige årsager, hvilket efter rådets opfattelse måtte 

anses for bekræftet af størrelsen af de afholdte udgifter til lejligheden i henhold til frem-

lagte opgørelser over forbrug af el og vand. Denne del af Skatterådets afgørelse var da 

også forventelig, set i lyset af bl.a. den fremlagte dokumentation, der i disse sager al-

mindeligvis har en afgørende betydning for sagens udfald.  

Afgørelsen ref. i SKM2011.148.SR belyser imidlertid en yderligere facet ved praksis 

om bolig nr. 2, som påkalder sig en vis interesse. Skatteyderen, der ikke længere an-

vendte lejligheden, men endnu ikke havde haft held til at sælge denne, forespurgte såle-

des til, om lejligheden fortsat ville være omfattet af parcelhusreglen, såfremt denne blev 

udlejet i en periode frem til salg af lejligheden.  

Skatterådet oplyste her, at ejerlejligheden fortsat ville være omfattet af ejendomsavan-

cebeskatningslovens § 8, stk. 1, selv om lejligheden nu påbegyndtes udlejet i en periode, 

indtil et eventuelt salg fandt sted. Rådet forudsatte herved, at udlejningen skete til bebo-

else. 

Med afgørelsen har Skatterådet funderet den retsstilling, at udlejning af en helårsbolig 

til boligformål ikke ændrer på boligens skattemæssige status – ej heller, når det gælder 

bolig nr. 2. Afgørelsen harmonerer måske ikke fuldt ud med TfS 2010, 481 H, hvor 

skattefrihed ved salg af en ejerlejlighed efter den særlige praksis om salg af fritidsboli-

ger blev afskåret som følge af, at den i sagen omhandlede lejlighed ikke udelukkende 

var blevet anvendt til feriebolig – men havde været udlejet til et familiemedlem. 

_______ o _______ 

 


