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Skatterådets fandt ved et bindende svar ref. i SKM2013.75.SR, at udlejning af en bolig 

gennem en privat  virksomhed, der opererede på socialområdet, med henblik på anven-

delse for én, psykisk syg bruger, ikke var til hinder for et senere skattefrit salg af ejen-

dommen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen).  

 

Skatterådets bindende svar ref. i SKM2013.75.SR drejer sig om en af de vanskelige af-

grænsningsøvelser, nemlig udskillelse af enkelttilfælde fra en i øvrigt ganske klar prak-

sis til en særlig – og i den her foreliggende sag lempelig – beskatning. 

 

Det retlige grundlag i sagen var for så vidt ganske enkelt. Sagen drejede sig om fortolk-

ning af den velkendte regel i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 (parcelhusreglen), 

hvorefter avance ved salg af et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed er skattefri, 

hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren i dennes ejertid, og visse arealmæssige 

krav m.v. er opfyldt.  

 

Udlejning af en sådan ejerbolig i en del af ejertiden medfører som udgangspunkt ikke, at 

boligen af denne grund falder udenfor anvendelsesområdet for ejendomsavancebeskat-

ningslovens § 8. Da lov om særlig indkomstskat § 2 A blev vedtaget ved lov nr. 84 af 

18/7 1967, hvilken bestemmelse siden blev overført til ejendomsavancebeskatningslo-
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vens § 8, var det således bl.a. med det sigte at åbne mulighed for et skattefrit salg, selv 

om ejendommen havde været udlejet.  

 

Baggrunden for vedtagelsen af § 2 A var således ifølge motiverne til bestemmelsen, jf. 

FT 1966/67, 2. saml., tillæg A, sp. 1499 ff., at man i praksis kun havde anset de parcel-

huse, for hvilket standardfradrag efter ligningslovens regler havde kunnet indrømmes, 

for omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen. Det anføres videre i motiverne, at:  

”Denne praksis har medført, at erhvervsmæssig benyttelse i væsentligt omfang, 

herunder udlejning af ejendommen, har kunnet afskære fra fritagelse. Endvidere har 

ejeren af parcelhuset kunnet miste skattefritagelse, såfremt ejendommen – f.eks. på 

grund af en forflyttelse – ikke på salgstidspunktet tjente til bolig for ham eller hans 

husstand. 

De foreslåede regler tilsigter at afbøde de nævnte – utilsigtede – virkninger af den 

nugældende fritagelsesbestemmelse.  

…. 

Den foreslåede formulering af § 2 A, stk. 1 åbner tillige mulighed for, at én og to-

familieshuset i højere grad end hidtil kan have tjent andet end boligmæssigt formål, 

uden at fortjenesten ved salg af ejendommen herved afskæres fra fritagelse.” 

 

Tilsvarende fremgår af det efterfølgende udstedte cirkulære, cirkulære nr. 55 af 19/4 

1967, pkt. 5, næstsidste afsn.   

 

Til denne hovedregel knytter sig dog den modifikation, at udlejes ejerboligen til en er-

hvervsmæssig anvendelse, kan ejendommen ikke længere anses som et en- eller tofami-

lieshus mv. i ejendomsavancebeskatningslovens forstand på salgstidspunktet.  

 

Problemstillingen forelå første gang i sagen afgjort ved Højesterets dom ref. i TfS 2003, 

266 H, hvor en skatteyder, efter at have beboet ejendommen - og dermed for så vidt op-

fyldte kravet for skattefrit salg frem til udlejningstidspunktet - havde udlejet sit parcel-

hus til en selvejende institution, der anvendte hele ejendommen erhvervsmæssigt som 

led i institutionens virksomhed, som var at drive et opholdssted for børn og unge.  

 

Efter præmisserne for landsrettens dom, der blev tiltrådt af Højesteret i 2003, indebar 

anvendelsen af hele ejendommen erhvervsmæssigt som led i institutionens virksomhed, 



- 3 – 
Offentliggjort d. 5. februar 2013 

 
 

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) 

som var at drive opholdssted for børn og unge, at ejendommen ”…ikke [var] et en- eller 

tofamilieshus i ejendomsavancebeskatningslovens forstand på salgstidspunktet.” 

 

Spørgsmålet var siden hen fremme på ny i sagen afgjort ved Højesterets dom ref. i TfS 

2009, 1103 H om en ejerbolig, som efter ejerens fraflytning blev udlejet til Viborg Amt. 

Ved indgåelsen af lejekontrakten mellem ejeren og amtet, var det planlagt, at amtet skul-

le bruge huset til et bofællesskab for fem psykisk handicappede unge, og det fremgik af 

kontrakten, at ejendommen blev udlejet til beboelse (bofællesskab) og ikke uden udle-

jers godkendelse måtte benyttes til andre formål. Amtet anvendte imidlertid rent faktisk 

ejendommen til undervisning af autister og administration, herunder på tidspunktet for 

ejerens salg af ejendommen nogle få år senere.  

 

Efter Vestre Landsrets præmisser, der ligeledes blev tiltrådt af Højesteret, medførte 

denne anvendelse af ejendommen, at ”…huset [på salgstidspunktet] ikke var et en- eller 

tofamilieshus omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.” Landsretten 

bemærkede videre, at selv om udlejningen til amtet var blevet fulgt op af en anvendelse 

til bofællesskab for fem psykisk handicappede unge, ”…ville huset have ændret karak-

ter, så det ikke længere var et en- eller tofamilieshus omfattet af ejendomsavancebe-

skatningslovens § 8, stk. 1.” Se tillige TfS 2002, 999 LR om udlejning af et parcelhus til 

ejerens hovedanpartshaverselskab til brug for selskabets virksomhed.    

 

Som det fremgår, er det afgørende kriterium efter begge de nævnte højesteretsdomme 

ejendommens anvendelse på afståelsestidspunktet.  

 

Har der været tale om udlejning til en sådan erhvervsmæssig anvendelse, er det en for-

udsætning for senere skattefrit salg af ejendommen, at ejeren på ny har anvendt ejen-

dommen som bolig forud for afståelsen, se herved TfS 2012, 779 SR. 

 

Med afsæt i denne praksis fik Skatterådet med sagen ref. i SKM2013.75.SR stillet 

spørgsmålet om de skattemæssige konsekvenser ved udlejning af en ejerbolig til en 

virksomhed, der planlagde at anvende ejendommen som beboelse for én navngiven psy-

kisk syg person.  

 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1982_247_par8x_lopnr28
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Ejeren af ejendommen havde anvendt denne som bolig gennem en årrække, men havde 

nu købt en større bolig, hvor han var flyttet hen. Det havde hidtil været tanken at sælge 

den hidtidige bolig, hvilket han kunne gøre skattefrit, men som følge af det vanskelige 

boligmarked ønskede ejeren nu at udleje ejendommen. Den pågældende virksomhed, 

der ønskede at leje boligen, arbejdede med at skabe skræddersyede boliger for menne-

sker med den pågældende form for psykiske lidelse og samarbejdede primært med 

kommuner og socialpædagogiske institutioner og familier om at skabe den optimale 

boform for det enkelte menneske. Det var tanken, at den konkrete bolig skulle anvendes 

til den navngivne psykisk syge person, der blev støttet af virksomheden. Det var ikke 

tanken at ombygge ejendommen i forbindelse med lejemålet.  

 

Ejeren forespurgte på denne baggrund, om den hidtidige ejerbolig ved en udlejning til 

virksomheden med den navngivne psykisk syge person som bruger, bevarede sin skat-

temæssige status (karakter) som et enfamilieshus i ejendomsavancebeskatningslovens § 

8´s forstand.  

 

Dette spørgsmål besvarede Skatterådet, der tiltrådte SKAT´s indstilling og begrundelse, 

bekræftende.  

 

Om retsgrundlaget anførte SKAT i indstillingen, at skattefritagelse efter ejendomsavan-

cebeskatningslovens § 8 bl.a. forudsætter, at der er tale om afståelse af en ejendom, der 

på afståelsestidspunktet: 

• har karakter af et en- eller to-familieshus, og 

• har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. 

 

Vedrørende den foreliggende sag anførte SKAT, at det efter en konkret samlet vurdering 

var SKAT´s opfattelse, at ejendommen ikke kunne siges at have ændret karakter fra 

beboelse til erhverv som følge af udlejningen. 

 

Denne vurdering støttede SKAT på følgende forhold:  

• At der alene skulle bo én person på ejendommen, og at det i lejekontrakten ud-

trykkeligt var anført, at det var den navngivne, psykisk syge person, der skulle 

bebo ejendommen. Der var således ikke tale om, at virksomheden kunne vælge 

at anvende ejendommen til beboelse for en række forskellige brugere. 
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• Ejerens oplysninger om, at der ikke ville komme noget plejepersonale eller lig-

nende fra virksomheden på ejendommen. 

• At ejendommen ikke ville blive ombygget eller lignende i forbindelse med det 

nye lejemål. 

• At der ikke var afskrevet på ejendommen, og at ejendommen heller ikke var fri-

taget for betaling af grundskyld. 

 

På denne baggrund adskilte sagen sig efter SKATs opfattelse fra de to domme fra Høje-

steret, idet der ikke var tale om et opholdssted for børn og unge eller et bofællesskab, 

men derimod om, at ejendommen blev benyttet til sædvanlige boligmæssige formål. 

 

SKAT tilføjede videre, at det forhold, at der var virksomheden, der stod på lejekontrak-

ten, ikke medførte, at ejendommen dermed havde ændret karakter fra beboelse til er-

hverv, idet det var ejendommens fremtræden og faktiske benyttelse, der var afgørende. 

 

Herefter blev ejerens spørgsmål, som allerede nævnt, besvaret bekræftende, idet en ud-

lejning af ejendommen på de angivne vilkår således ikke ville medføre fortabelse af 

skattefriheden.  

 

Det er da også ganske vanskeligt at få øje på vægtige grunde, der skulle tale for at be-

skatte ejeren af en avance ved et senere salg. Men der må vist siges at være tale om en 

ganske hårfin sondring mellem de tilfælde, der falder indenfor henholdsvis udenfor par-

celhusreglen som følge af udlejning til et institutions- eller institutionslignende brug.  

 

Særligt i forhold til sagen ref. i TfS 2009, 1103 H synes der således ikke at kunne peges 

på mange punkter, hvorpå denne sag og sagen ref. i SKM2013.75.SR væsentligt adskil-

ler sig fra hinanden. På den i TfS 2009, 1103 H omtvistede ejendom var der således 

(heller ikke) foretaget ombygninger eller lignende i forbindelse med det nye lejemål, 

ligesom der ikke var foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendommen eller ind-

rømmet fritagelse for betaling af grundskyld. Det var fra Viborg Amts side oprindeligt 

tanken, at ejendommen skulle bebos af 5 nærmere identificerede psykisk syge unge, 

nemlig 5 personer, der hidtil havde haft bopæl på en anden af amtets institutioner.  
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Afgørelsen kan godt efterlade det indtryk, at 1 er for lidt og 5 er for mange ved vurde-

ringen af, om skattefriheden efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 fortabes 

ved udlejning til et institutions- eller institutionslignende formål.  

 
_______ o _______ 

 
 


