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Skatterådets bindende svar af 28/8 2012 belyser bl.a. konsekvenserne ved en skatteyders 

genanbringelse af ejendomsavance i en fransk ejendom ejet af skatteyderen og dennes 

ægtefælle i sameje, ophør af skattepligt ved tilflytning til Frankrig og henstand med be-

skatning af den genanbragte avance i forbindelse hermed, samt senere tilbageflytning til 

Danmark samt beskatning ved afståelse i forbindelse med skilsmisse. Med afgørelsen er 

samtidig taget stilling til kriteriet ”hjemsted” i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, 

stk. 4 som betingelse for bortfald af skattepligt, når der ikke foreligger en dobbeltbe-

skatningsaftale mellem Danmark og det pågældende udland, her Frankrig. 

 

I sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar af 28/8 2012 behandlede rådet en række 

spørgsmål i en sag, hvor de faktiske forhold havde udviklede sig helt anderledes, end 

skatteyderen oprindeligt havde forventet og disponeret efter.   

 

Sagen vedrørte, summarisk gengivet, en familie, der i 2008 solgte en dansk landbrugs-

ejendom med en avance på ca. 16 mio. kr. og genanbragte knap 14 mio. kr. af denne 

avance i en fransk landbrugsejendom erhvervet i marts 2009. Den danske ejendom var 

ejet fuldt ud af manden, medens den franske ejendom blev købt af ægtefællerne i lige 

sameje.  

 

http://www.v.dk/
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I juli 2009 bosatte familien sig på den franske ejendom. Da familien havde forudsat, at 

skattepligten til Danmark bortfaldt ved emigrationen, anmodede manden om og fik hen-

stand med avanceskatten efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, stk. 2, jf. kilde-

skattelovens § 73 E. Skattemyndighederne havde i denne forbindelse fejlagtigt fået op-

lyst, at manden alene havde købt den franske ejendom. 

 

Hustruen og parrets 4 mindreårige børn vendte efter 1½ år tilbage til Danmark og tog 

bolig i den ejerbolig, som familien fraflyttede i juli 2009, og som det ikke var lykkedes 

at få solgt i mellemtiden. Manden forblev i Frankrig for at drive den franske ejendom, 

men var på hyppige besøg i Danmark, hvor han opholdte sig i ejerboligen, som tilhørte 

ham alene.  

 

I sommeren 2011 traf manden og hustruen beslutning om at lade sig separere med hen-

blik på skilsmisse. Forud for indgivelse af begæringen om skilsmisse ønskede parterne 

imidlertid at få klarhed over de skattemæssige konsekvenser vedrørende den genbragte 

ejendomsavance, herunder om henstanden kunne opretholdes ved mandens overtagelse 

af hustruens andel af den franske ejendom, som han fortsat skulle drive. Hustruen og 

indtil videre børnene skulle frem til bodelingen forblive boende i ejerboligen, der i 

samme periode fortsat skulle tilhøre manden.  

 

Parterne rejste på denne baggrund for det første spørgsmålet om, hvorvidt parternes 

skattepligt til Danmark nu også reelt var bortfaldet ved emigrationen, set i lyset af, 

hvordan sagen havde udviklet sig. Var parternes skattepligt ikke ophørt ved emigratio-

nen, ville skattepligt af den genanbragte avance efter ejendomsavancebeskatningslovens 

§ 6 B, stk. 1 således slet ikke være indtrådt.  

 

Efter Skatteministeriets indstilling i sagen, der blev tiltrådt af Skatterådet, måtte begge 

ægtefællers skattepligt imidlertid anses for bortfaldet ved emigrationen til Frankrig i 

2009. Dette uanset at manden havde en bolig i Danmark til rådighed efter fraflytningen, 

da Skatteministeriet fandt det godtgjort, at ægtefællerne i forbindelse med udrejsen til 

Frankrig i juli 2009 havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet, jf. princippet i TfS 

1986,299 og SKM2011.811.LSR. Ministeriet henviste herved til en række konkrete om-
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stændigheder i sagen. Om boligen i Danmark, der stod til rådighed, bemærkede ministe-

riet særligt, at det manglende salg udelukkende skyldtes afmatningen på boligmarkedet.  

 

Parterne rejste for det andet spørgsmålet om, hvem den meddelte henstand efter ejen-

domsavancebeskatningslovens § 6 B rent faktisk vedrørte. Baggrunden for dette 

spørgsmål var nærmere, at henstandsbeløb efter kildeskattelovens § 73 E forfalder ved 

salg af aktivet eller ved dødsfald. Vedrørte henstanden alene manden, der ikke skulle 

sælge andele i den franske ejendom, men kun købe andele i samme af ægtefællen, ville 

hustruens salg af hendes andel af ejendommen til manden ikke medføre, at henstandsbe-

løbet forfaldt.  

 

Skatteministeriet konstaterede her, at en skatteyders fortjeneste ved afståelse af fast 

ejendom også kan genanbringes i en ejendom tilhørende skatteyderens ægtefælle, jf. 

ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 3, herunder i en ejendom, som ægtefæl-

lerne ejer i sameje. Ministeriet udtalte dernæst, at når en ejer genanbringer en fortjeneste 

i ægtefællens ejendom, skal anskaffelsessummen for ægtefællens ejendom efter genan-

bringelsesreglerne nedsættes med den genanbragte fortjeneste. Når ægtefællens ejendom 

siden sælges, beskattes den genanbragte fortjeneste sammen med ægtefællens fortjene-

ste på ejendommen. Efter skatteministeriets opfattelse gjaldt dette tilsvarende for ejen-

domme i sameje. På denne baggrund konkluderede ministeriet, at det derfor vil være 

ejeren af den ejendom, hvori der er foretaget genanbringelse, som vil være omfattet af 

en henstand med skatten efter kildeskattelovens § 73 E. Den meddelte henstand vedrørte 

således såvel manden som hustruen.  

 

Reglerne om genanbringelse og henstand sondrer i den forbindelse ikke mellem, om den 

afståede ejendom hhv. den erhvervede ejendom tilhørte skatteyderen henholdsvis ægte-

fællen som fælleseje eller særeje, og ses ikke at kunne tillægges betydning for adgangen 

til at genanbringe avance i en ejendom tilhørende ægtefællen, eventuelt i sameje mellem 

skatteyderen og ægtefællen.  

 

Parterne ønskede for det tredje Skatterådets bekræftelse på, at hustruen fik skattemæs-

sigt hjemsted, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, stk. 4, i Danmark, fra 1/1 
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2011. Erhvervelse af skattemæssigt hjemsted i Danmark indebærer således efter § 6 B, 

stk. 4, at der sker bortfald af skattepligt af genanbragt avance indtrådt ved fraflytning.  

 

Spørgsmålet skal ses i lyset af, at der på den ene side som betingelse for beskatning af 

genanbragt avance i § 6 B, stk. 1 tales om (1) skatteyderens ophør af skattepligt hen-

holdsvis at (2) skatteyderen efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

bliver hjemmehørende i udlandet. Som betingelse for bortfald af skattepligt tales i § 6 B, 

stk. 4 på den anden side alene om, at skatteyderen igen får skattemæssigt hjemsted her i 

landet.  

 

Ministeriet anførte her, at hvor der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil 

Skatteministeriet fortolke reglerne således, at det kun er skattepligtforholdene efter kil-

deskatteloven, der er afgørende. Bliver en skatteyder fuldt skattepligtig i Danmark, skal 

skatteyderen derfor efter ministeriets opfattelse i denne situation anses for at have skat-

temæssigt hjemsted i Danmark. 

 

I den foreliggende sag måtte hustruen efter Skatteministeriets opfattelse anses for at 

have været fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, 

stk. 1, siden 1/1 2011. Da der pt. ikke var nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med 

Frankrig, indebar det forhold, at hustruen var blevet fuldt skattepligtig til Danmark pr. 

1/1 2011, at dette må sidestilles med, at hun havde skattemæssigt hjemsted her pr. denne 

dato. 

 

For det fjerde var rejst spørgsmål om, hvorvidt manden - under nærmere angivne for-

udsætninger om mandens varetagelse af arbejdsopgaver i Danmark under ophold her i 

landet – ville blive skattepligtig til Danmark. Således forespurgtes til, om et arbejde i 

mindst 10 dage á 8 timer udført over en sammenhængende periode på højst 14 dage 

henholdsvis et arbejde i mindst 20 dage á 8 timer fordelt over en til tre perioder inden 

for en 12 mdrs. periode måtte anses for at medføre fuld skattepligt til Danmark.  

 

Spørgsmålet skulle ses i lyset af, at overdragelse som led i en bodeling i forbindelse 

med separation og skilsmisse efter kildeskattelovens § 27, 2. pkt. ikke kan ske med skat-

temæssig succession, hvis en af ægtefællerne er skattemæssigt hjemmehørende i udlan-
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det. Er begge ægtefæller derimod skattepligtige til Danmark, kan en overdragelse som 

udgangspunkt ske skattefrit og med skattemæssig succession, se herved kildeskattelo-

vens § 27. Det indebar i den konkrete sag, at for så vidt manden blev skattepligtig til 

Danmark, ville manden kunne erhverve hustruens andel af ejendommen i Frankrig, uden 

at udløse beskatning af den genanbragte avance i hustruens andel af ejendommen.  

 

Skatteministeriet indstillede her, at arbejde i det angivne omfang i begge tilfælde ville 

medføre, at manden blev skattepligtig til Danmark.  

 

Skatteministeriets indstillinger til besvarelse af de ovennævnte spørgsmål blev i alle 

tilfælde tiltrådt af Skatterådet med de angivne begrundelser.  

 

Skatterådets afgørelse påkalder sig for det første interesse derved, at rådighed over den 

hidtidige helårsbolig ikke i den konkrete sag var til hinder for ophør af fuld skattepligt. 

Rådighed over en helårsbolig i Danmark vil således som altovervejende hovedregel in-

debære, at skattepligten til Danmark opretholdes.  

 

Skatterådets afgørelse er, så vidt ses, den første afgørelse, hvor der er taget stilling til de 

nærmere konsekvenser ved henstand i forbindelse med genanbringelse af avance i en 

ejendom tilhørende skatteyderens ægtefælle. Genanbringelse i en ejendom tilhørende 

ægtefællen medfører den specielle situation, at beskatningen af avance genanbragt i en 

ejendom helt eller delvist tilhørende ægtefællen overføres til ægtefællen, der måske - 

måske ikke - har betalt fuldt vederlag for den ejendom, hvori der foretages genanbrin-

gelse.  

 

Det ligger ikke fjernt at forestille sig, at hustruens andel af den franske ejendom over-

drages til manden, når denne er blevet skattepligtig til Danmark, og overdragelsen såle-

des kan finde sted uden beskatning af den del af den genanbragte avance, der vedrører 

hustruens andel af ejendommen  

 

Et eventuelt ophør af mandens skattepligt til Danmark på ny skal bedømmes efter kilde-

skattelovens almindelige regler. Uanset en mellemliggende indtræden af fuld skattepligt 

til Danmark med efterfølgende emigration til Frankrig ikke udløser beskatning af den 
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genanbragte ejendomsavance, kan man dog forestille sig, at skattemyndighederne i en 

sådan situation vil foretage en meget indgående vurdering af, om betingelserne for op-

hør af skattepligt er opfyldt også denne gang. 

 

 
_______ o _______ 

 


