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Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde påbegyndt næring 

ved køb af en grund med et igangværende byggeri af et kollegium, der efter færdiggø-

relse blev videresolgt i 2005. En af selskabet i 1982 erhvervet ejendom, der stedse havde 

været anvendt til kursusvirksomhed, ansås for omfattet af ejendomsavancebeskatnings-

loven. Tab ved afståelse af kursusejendommen i 2004 kunne følgelig ikke fremføres til 

modregning i gevinst ved afståelse af kollegieejendommen. Retten fandt ikke grundlag 

for at antage, at kursusejendommen var overgået fra anlægsformuen til næringsformuen 

som følge af en smittebetragtning. 

 

Afgrænsningen af næringsvirksomhed med fast ejendom er et af de helt klassiske pro-

blemområder på skatterettens område, og giver med jævne mellemrum anledning til 

tvist mellem borger og myndigheder.  

 

Problemkredsene har været aktuelle siden de første statsskattelove, og retsgrundlaget er 

for så vidt enkelt. Det er da også i første række den retlige subsumption, der afføder 

tvister på området, og praksis er omfattende og mangesidet. 

 

Næringsbeskatning af en avance ved salg af fast ejendom rejser traditionelt følgende tre 

problemkredse: 

1. Har skatteyderen etableret en næringsvirksomhed, 

2. Er den omtvistede ejendom i bekræftende fald omfattet af denne næringsvirk-

somhed, og 

3. Er den pågældende ejendom siden overgået til skatteyderens anlægsformue.  

http://www.v.dk/
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Den foreliggende sag ref. i SKM2012.432.BR drejede sig om den første af de nævnte 

problemstillinger. De centrale spørgsmål er her, om en given ejendom er anskaffet med 

videresalg for øje, og om aktiviteterne med omsætning med fast ejendom har en sådan 

volumen og karakter, at der kan anses at foreligge en virksomhed.  

 

Ved den vanskelige vurdering af det subjektive anskaffelsesøjemed tillægges skatteyde-

rens faglige forudsætninger på området som objektive bevisdata stor betydning ved den 

retlige subsumption. En hovedsondring går her mellem på den ene side skatteydere, der 

- som det siges i Den Juridiske Vejledning, jf. afsn. C.H.2.3.2.1. - har en professionel 

tilknytning til ejendomsmarkedet, og på den anden side skatteydere, hvis virksomhed i 

sig selv har et sådant omfang og en sådan karakter, at der foreligger næring, jf. nærmere 

vejledningens afsn. C.H.2.3.2.2. 

 

For skatteydere med en professionel tilknytning til ejendomsmarkedet skal der, alt af-

hængigt af de nærmere omstændigheder, ikke foreligge mange ejendomshandler, før 

næringsbeskatning kommer på tale, se herved SKM2007.314.VLR, omtalt i JUS 

2007/21, samt den illustrative afgørelse ref. i TfS 2010, 359 BR, omtalt i JUS 2010/11. 

 

For skatteydere uden faglig tilknytning til ejendomsmarkedet stilles andre og kvalifice-

rede krav til virksomhedens volumen og karakter, før der antages at foreligge næring, se 

herved henholdsvis UfR 1973.485 H og TfS 1984, 466 H. Det fremgår i den forbindelse 

eksplicit af Den juridiske Vejledning bl.a., at ”… Enkeltstående ejendomskøb, som fore-

tages af personer, der ikke tidligere, eller kun i begrænset omfang, har handlet ejen-

domme eller er tilknyttet ejendomsmarkedet, betragtes alene som spekulation og beskat-

tes efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Det gælder, selv om 

der investeres betydelige beløb i ejendommen, og selv om videresalget indbringer stor 

fortjeneste.” Fra de seneste års praksis kan henvises til bl.a. TfS 2005, 491 VL og 

SKM2011.688.ØLR. Erhvervelse af et udstykningsforetagende i drift og senere videre-

salg vil dog efter omstændighederne give anledning til næringsbeskatning, se herved 

TfS 1997, 810 HR. 

 

Er der tale om et selskab, vil aktionærkredsens forhold kunne inddrages ved denne vur-

dering, se herved Den juridiske Vejledning, afsn. C.H.2.3.2.4, Aktieselskaber med vide-



- 3 – 
Offentliggjort d. 31. juli 2012 
 

 

 
 

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) 

re – afsmitning, hvoraf det fremgår, at ”Ved bedømmelsen af, om et selskab skal anses 

som næringsdrivende ved køb, salg og opførelse af fast ejendom, lægger SKAT vægt på 

både selskabets vedtægtsmæssige formål og selskabets faktiske virksomhed. Et andet 

vigtigt element, der også indgår i vurderingen af, om der foreligger næringsvirksomhed, 

er, om deltagerne i selskabet - aktionærerne mv. - er næringsdrivende med køb og salg 

af fast ejendom eller med opførelse af fast ejendom til videresalg. I sådanne tilfælde kan 

formodningen om næring hos aktionærerne smitte af på selskabet. Det kan få betydning 

for vurderingen af, om selskabet er næringsdrivende.” 

 

Sagen afgjort ved Københavns Byrets dom af 30/4 2012, ref. i SKM2012.432.BR, in-

volverede flere af disse problemstillinger. 

 

Sagen drejede sig om et selskab, der fra stiftelsen i 1982 og frem til et ejerskifte i 2004 

havde haft til formål at eje og drive en kursusejendom. Det bemærkes, at referatet af 

sagen samtidig indeholder oplysninger om, at selskabet havde erhvervet ejendommen 

allerede i 1962, hvilket blev lagt til grund af Københavns Byret. De førstnævnte oplys-

ninger er i sagens natur ikke forenelige med de sidstnævnte oplysninger. I 2004 blev 

selskabet solgt til 3 holdingselskaber ejet af henholdsvis en statsautoriseret ejendoms-

mægler, dennes broder, samt en advokat med erfaring indenfor ejendomsmarkedet i vid 

forstand. Efter køb af selskabet blev selskabets formålsbestemmelse ændret flere gange i 

løbet af kort tid, og omfattede fra december 2004 formålene ”investering i og handel 

med fast ejendom, bygge- og anlægsvirksomhed”. Efter ejerskiftet, nemlig i juli 2004, 

solgte selskabet kursusejendommen til tredjemand med et betydeligt fremførselsberetti-

get tab efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

 

Sideløbende med det beskrevne hændelsesforløb havde et andet selskab (søsterselskab) 

ejet af de 3 holdingselskaber i september 2003 erhvervet en saneringsmoden erhvervs-

ejendom med overtagelsesdag med overtagelse den 1/4 2004. Søsterselskabet videre-

solgte i juni 2004 erhvervsejendommen til selskabet i den foreliggende sag. Den eksiste-

rende bebyggelse på erhvervsejendommen blev i juni og juli 2004 revet ned, og selska-

bet lod herefter opføre et kollegium med 46 lejligheder på grunden. Kollegieboligerne 

blev udbudt til salg medio maj 2004, og samtlige boliger var solgt primo august 2004. 

Kollegiebyggeriet var færdigt i april 2005 og blev den 1/7 2005 solgt til en nyoprettet 
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andelsboligforening, etableret på initiativ af selskabet, med en skattepligtig avance på 

7,2 mio. kr. Efterfølgende opførte selskabet yderligere to kollegier, der blev afhændet i 

2006 og 2007 til ligeledes nyetablerede andelsboligforeninger.  

 

Spørgsmålet i sagen var herefter, om selskabet kunne modregne tabet vedrørende den i 

2004 solgte ejendom i gevinsten vedrørende den i 2005 solgte ejendom.  

 

Efter skattemyndighedernes opfattelse var den i 2004 solgte kursusejendom et anlægsak-

tiv omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, medens kollegieejendommen afstået i 

2005 var et omsætningsaktiv erhvervet som led i påbegyndt næring. Selskabet kunne 

efter myndighedernes opfattelse følgelig ikke modregne tabet fra afståelse af kursus-

ejendommen i 2004 i gevinsten ved afståelse af kollegieejendommen i 2005.  

 

Efter selskabets opfattelse var begge ejendomme omfattet af ejendomsavancebeskat-

ningsloven. Subsidiært gjorde selskabet gældende, at hvis kollegieejendommen måtte 

anses for erhvervet som led i næring, måtte efter selskabets opfattelse også kursusejen-

dommen være omfattet af denne næringsvirksomhed. Til støtte for dette sidste syns-

punkt gjorde selskabet gældende, at kursusejendommen var overgået fra anlægsformuen 

til næringsformuen som følge af skiftet i aktionærkredsen.  

 

Såvel Landsskatteretten som Københavns Byret tiltrådte skattemyndighedernes syns-

punkter i sagen. Dommen fra Københavns Byret må siges at være ”efter bogen”.  

 

Københavns Byret fandt her, at selskabet i forbindelse med erhvervelsen af erhvervs-

ejendommen for 4 mio. kr. og den senere indgåelse af totalentrepriseaftalen på godt 25 

mio. kr. i forbindelse med opførelsen af ejendommen med kollegieboligerne foretog en 

så betydelig investering i fast ejendom med henblik på at opnå en fortjeneste ved videre-

salg, at der ved erhvervelsen af ejendommen blev påbegyndt næring med opførelse og 

salg af fast ejendom. 

 

En af selskabet nedlagt subsidiær påstand om kvalifikation af kursusejendommen som 

næringsejendom blev afvist af byretten, der ikke fandt grundlag for at antage, at ejen-

dommen ved skifte i selskabets ejerkreds var overgået til at være en næringsejendom. 
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Retten lagde herved vægt på, at næringsbedømmelsen skal foretages på erhvervelses-

tidspunktet, at kursusejendommen blev erhvervet i 1962, at ejendommen indtil ejerskif-

tet i selskabet i 2004 blev drevet som kursusejendom, og at ejendommen var et anlægs-

aktiv. 

 

Set i lyset af præmissernes henvisning til selskabets efterfølgende deltagelse i to yderli-

gere 2 kollegieprojekter, er der ingen tvivl om, at de 2 kollegieprojekter de facto har 

funderet et synspunkt om, at selskabet ved det første kollegiebyggeri og videresalget 

heraf påbegyndte næringsvirksomhed. Dommen ligger i forlængelse af 

SKM2007.314.VLR. 

 

Det af selskabet fremførte synspunkt om, at kursusejendommen ved skiftet i ejerkredsen 

i 2004 overgik til en status som næringsejendom har ikke meget for sig og blev da ej 

heller taget til følge.  

 

Spørgsmålet om overgang fra næring til anlæg eller den modsatte vej er ét område, der 

nok end ikke i dag er endeligt afklaret. Ikke sjældent blandes spørgsmålene om smitte, 

identitetsbetragtninger, omgåelse og succession sammen, jf. eksempelvis Tommy V. 

Christiansen, Skatteretspraksis, Rev. & Regn. 1988, s. 283 ff. 

 

Smitte er meget rammende karakteriseret som ”Sig mig hvem du omgås, og jeg skal sige 

dig hvem du er”, jf. Højsteretspræsident J. Trolle i UfR 1966B.268. Smitte er således ét 

moment blandt flere ved bedømmelse af, hvorvidt der foreligger næring. Det forhold, at 

hovedaktionæren er næringsdrivende i henseende til fast ejendom, kan således have be-

tydning ved bedømmelse af, hvorvidt selskabet er næringsdrivende i denne henseende, 

d.v.s. ud fra en smittebetragtning, jf. blandt andet C.H.2.3.2.4 Aktieselskaber med videre 

- afsmitning, jf. formuleringen ”…I sådanne tilfælde, kan formodningen om næring hos 

aktionærerne smitte af på selskabet. Det kan få betydning for vurderingen af, om sel-

skabet er næringsdrivende.” 

 

Der er imidlertid en betragtelig afstand fra en smittebetragtning som nævnte i Juridisk 

Vejledning over til nærværende situation, hvor selskabets ejendom må antages at være 

erhvervet i anlægsøjemed, hvilket underbygges af en ejertid på omkring 20 år eller me-

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=browse&doc_action=setHitDoc&doc_hit=1&docid=%20DJV%202012-2%20C.H.2.3.2.4&persistentid=xmi_djv_2012_2_3779_htmlx
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=browse&doc_action=setHitDoc&doc_hit=1&docid=%20DJV%202012-2%20C.H.2.3.2.4&persistentid=xmi_djv_2012_2_3779_htmlx
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re, og hvor spørgsmålet herefter er, hvorvidt dette aktiv overgår til at være et omsæt-

ningsaktiv/næringsaktiv udelukkende som følge af skift i aktionærkredsen, hvor flere af 

de nye aktionærer har en kvalificeret tilknytning til ejendomsmarkedet, og hvor selska-

bet påbegynder næringsvirksomhed.  

 

En antagelse om, at selskabets ejendom i dette tilfælde overgår fra at være et anlægsak-

tiv til et næringsaktiv, kan ikke baseres på en smittebetragtning, men på en identitetsbe-

tratning, hvor der så at sige sættes lighedstegn mellem selskabet og aktionærerne, hvil-

ket selvsagt savner hjemmel. Dommen er således utvivlsomt korrekt. 

 

Meget summarisk bemærkes, at styrken af smittebetragtningen nok i litteraturen har 

været noget overvurderet som følge af en fejlfortolkning af dommene U 1956.261 H 

(Espehøj) henholdsvis U 1957.318 H (A/S Morko), jf. nærmere Rev. & Regn. 1988, s. 

284-287, hvor Højesterets voteringsprotokoller i de to sager omtales. Se dog heroverfor 

Juridisk Vejledning, afsn. C.B.1.4.2.1 Pengenæring, om smitte fra sælger til køber, hvor 

det på baggrund af Højesteretsdommen ref. i TfS 1985, 681 H antages, at der kan ske 

smitte ved en hovedaktionærs køb af vederlagsnæringspantebreve fra det ham tilhørende 

selskab. Det bemærkes hertil, at vederlagsnæringsbegrebet på kursgevinstlovens område 

blev ophævet med kursgevinstloven fra 1997, idet dog tab på vederlagsfordringer fortsat 

skulle kunne fradrages efter statsskattelovens regler. Videre kan henvises til Told- og 

Skattestyrelsens indstilling til Ligningsrådet i sagen SKM2002.473.LR (TfS 2002, 914), 

hvor det bl.a. konkluderes, at smitteproblematikken kan løses ved en adskillelse af han-

delsnæring og vederlagsnæring, og at smitte kun statueres i vederlagsnæringstilfælde 

(typisk sælgerpantebreve med et sikkert/forudsigeligt afkast via afdrag). Afgørelsen er 

kommenteret i TfS 2002, 1096 af Jane Bolander. Med aktieavancebeskatningsloven fra 

2005 er vederlagsnæringsbegrebet ophævet også for aktier. 

 

At der ikke kan statueres næring alene ud fra en smittebetragtning for så vidt angår han-

delsnæring i tilfælde, hvor der overdrages aktiver mellem sælger og køber, kan tiltrædes 

af undertegnede. Om der foreligger handelsnæring hos køber må bero på en selvstændig 

vurdering af købers forhold. Derimod kan smittesynspunktet indgå som ét blandt andre 

momenter ved bedømmelse af et selskabs forhold, i tilfælde, hvor aktionærkredsen har 

en kvalificeret tilknytning til ejendomsmarkedet. Men smittebetragtningen kan ikke ud-

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2002_473x_lopnr14
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2002_914x_lopnr15
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2002_1096x_lopnr16
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strækkes til at være et selvstændigt bærende moment, der medfører overgang af en ejen-

dom fra et selskabs anlægsformue til omsætningsformuen. 

 

En tanke om vederlagsnæringsbeskatning hos en aktionær vedrørende aktier eller for-

dringer erhvervet fra selskabet er efter min opfattelse nærmere et spørgsmål om succes-

sionsbeskatning eller måske udtryk for omgåelse. Se endvidere JUS 2002/44 om smitte-

betragtningen for så vidt angår aktier. Igen bemærkes, at reglerne om beskatning af ge-

vinst på fordringer eller aktier erhvervet som led i næring er ophævet med de seneste 

lovrevisioner af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven og nu alene er omfat-

tet af statsskattelovens regler.  

 

En ganske anden problemstilling er, hvorvidt der kan ske overgang fra anlæg til næring 

som følge af ejerens egen ombygning af en anlægsejendom. Det er i enkelte, ikke-

offentliggjorte afgørelser set, at Landsskatteretten har lagt til grund, at væsentlig om-

bygning af en anlægsejendom ejet af en næringsdrivende i henseende til fast ejendom, 

kan bringe denne over i området for næring. Men dette har intet med smitte at gøre. 

 

 
_______ o _______ 

 
 

 


