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Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten, at en ejendom ejet af skatteyde-

rens hustru og beboet af skatteyderen og hustruen i perioden 1987-2007, og som havde 

været registreret som landbrugsejendom indtil den 1. januar 2010, hvor ejendommens 

status blev ændret til beboelsesejendom, og som i 2007 – 2012 havde været anvendt er-

hvervsmæssigt, ved et salg i 2012 eller senere kunne afstås skattefrit af skatteyderen, der 

havde erhvervet ejendommen i 2008 i forbindelse med skilsmisse.  

 

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 er for-

tjeneste 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 pe-

riode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne 

for at kunne afstås skattefrit efter § 8, stk. 1. Det er en betingelse, at visse arealmæssige 

krav m.v. er opfyldt, jf. § 8, stk.1, 2. pkt., nr. 1 – 3. 

 

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

boligen af denne grund falder udenfor ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Da lov om 

særlig indkomstskat § 2 A blev vedtaget ved lov nr. 84 af 18/7 1967, hvilken bestemmelse 

siden blev overført til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, var det således bl.a. med det 

sigte at åbne mulighed for et skattefrit salg, selv om ejendommen havde været udlejet, når 

denne i øvrigt havde været anvendt til beboelse for ejeren.  

 

http://www.v.dk/
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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 hidtil 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, her-

under udlejning af ejendommen, har kunnet afskære fra fritagelse. Endvidere har eje-

ren 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 tofa-

milieshuset 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, der ikke kan karakteriseres som boligformål, kan ejendommen 

som udgangspunkt ikke længere anses som et en- eller tofamilieshus mv. i ejendomsavan-

cebeskatningslovens 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 parcelhus 

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 an-

vendelsen af hele ejendommen erhvervsmæssigt som led i institutionens virksomhed, som 
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var at drive opholdssted for børn og unge, at ejendommen ”…ikke [var] et en- eller tofa-

milieshus 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 skulle 

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

trakten, at ejendommen blev udlejet til beboelse (bofællesskab) og ikke uden udlejers 

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

dommen til undervisning af autister og administration, herunder på tidspunktet for ejerens 

salg af ejendommen nogle få år senere.  

 

Efter Vestre Landsrets præmisser, der blev tiltrådt af Højesteret, medførte denne anven-

delse 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 - og altså under den forudsætning, at amtet havde anvendt 

ejendommen i overensstemmelse med lejeaftalen - ”…ville huset have ændret karakter, så 

det ikke længere var et en- eller tofamilieshus omfattet af ejendomsavancebeskatningslo-

vens § 8, stk. 1.” Se tillige TfS 2002, 999 LR om udlejning af et parcelhus til ejerens ho-

vedanpartshaverselskab 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, har det efter 

hidtidig praksis været en forudsætning for senere skattefrit salg af ejendommen, at ejeren 

på ny har anvendt ejendommen som bolig forud for afståelsen, se herved TfS 2012, 779 

SR og nærmere nedenfor.  

 

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 virk-

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1982_247_par8x_lopnr28
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somhed, der planlagde at anvende ejendommen som beboelse for én navngiven psykisk 

syg person. Ejeren forespurgte på denne baggrund, om den hidtidige ejerbolig ved en ud-

lejning til virksomheden med den navngivne psykisk syge person som bruger, bevarede 

sin skattemæssige status (karakter) som et enfamilieshus i ejendomsavancebeskatningslo-

vens § 8´s forstand.  

 

Dette spørgsmål besvarede Skatterådet bekræftende, da det efter en konkret samlet vurde-

ring var opfattelsen, at ejendommen ikke kunne siges at have ændret karakter fra beboelse 

til erhverv som følge af udlejningen. Skatterådet henviste herved bl.a. til, at der efter leje-

kontrakten alene skulle bo én navngiven person på ejendommen, idet der således ikke var 

tale om, at virksomheden kunne vælge at anvende ejendommen til beboelse for en række 

forskellige brugere, at der efter det oplyste ikke ville komme noget plejepersonale eller 

lignende fra virksomheden på ejendommen, at ejendommen ikke ville blive ombygget og 

at der ikke var afskrevet på ejendommen, og at ejendommen heller ikke var fritaget for 

betaling af grundskyld. 

 

SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR 
Skatterådets bindende svar ref. i TfS 2012, 779 SR, jf. ovenfor, blev efterfølgende ind-

bragt for Landsskatteretten, hvor Landsskatteretten ved kendelsen ref. i 

SKM2014.858.LSR tog stilling til mulighederne for en skattefri afståelse efter udlejning 

til erhvervsmæssig anvendelse, og efterfølgende udlejning til boligformål. Kendelsen be-

lyser dels kriterierne for en ejendoms overgang fra en erhvervsmæssigt anvendt ejendom 

til en beboelsesejendom, og dels spørgsmålet, om ejeren personligt skal have anvendt 

ejendommen.  

 

Der var i den konkrete sag tale om ejendom på 5 ha, som frem til 2010 var registreret som 

landbrugsejendom og herefter, fra 2010, som beboelsesejendom. Jorden var fredet, og der 

kunne således ikke ske udstykning til selvstændig bebyggelse. Landsskatteretten lagde til 

grund, at de arealmæssige krav for et skattefrit salg var opfyldt.  

 

Ejendommen blev i 1987 erhvervet af en hustru, der gennem 20 år fra 1987 – 2007 an-

vendte ejendommen som beboelse for hende og hendes ægtefælle. I 2007 flyttede parret, 
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og efter en skilsmisse blev ejendommen i 2008 overtaget i sin helhed af den anden ægte-

fælle (manden), der var ansat som leder i en virksomhed i en socialpædagogisk virksom-

hed. Ingen af ægtefællerne havde siden anvendt ejendommen som bolig.  

 

Fra 2007 og frem til 2012 blev ejendommen udlejet til og anvendt som administrati-

onsbygning for den socialpædagogiske virksomhed, ligesom manden anvendte ejen-

dommen i forbindelse med drift af hans personligt ejede virksomhed. 

 

Ejendommen blev herefter i perioden 1/2 – 1/7 2012 anvendt til værelsesudlejning, og 

sidenhen, fra 1/10 2012, til udlejning til beboelse til én ny lejer. 

 

Skattemæssigt havde ejendommen efter det oplyste været behandlet som en udlejnings-

ejendom siden 2007. Der var ikke foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendommen.  

 

Ejeren anmodede på denne baggrund SKAT om et bindende svar på, hvorvidt ejendom-

men kunne afstås skattefrit ved en afståelse i 2012 eller senere.   

 

Skatterådet, der havde fået sagen forelagt, meddelte ved afgørelsen ref. i TfS 2012, 779 

SR, at ejendommen i forbindelse med overgang til anvendelse som administrationsbyg-

ning m.v. havde ”ændret karakter fra at være et en- eller tofamilieshus til at være en er-

hvervsejendom”. Ved den herefter ændrede anvendelse i 2012 som bolig havde ejendom-

men ”skiftet karakter til igen at være et en- eller tofamilieshus.” 

 

Da ejeren imidlertid ikke havde haft bolig på ejendommen, efter at den erhvervsmæssige 

benyttelse (som administrationsbygning m.v.) var ophørt, kunne ejendommen efter Skat-

terådets opfattelse ikke sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8.  

 

Sagen blev herefter indbragt for Landsskatteretten, der i modsætning til Skatterådet ac-

cepterede et skattefrit salg efter § 8.  

 

Landsskatteretten tog ved sagens afgørelse udgangspunkt i, at væsentlige ændringer af en 

ejendom, herunder bl.a. ændret anvendelse fra beboelse til erhverv, efter praksis indebar, 
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at ejendommen anses for en ny ejendom, hvor bopælskravet på ny skal være opfyldt af 

ejeren, for at en eventuel fortjeneste kan blive skattefritaget. 

 

Det var imidlertid Landsskatterettens opfattelse, at den her foreliggende sag adskilte sig 

fra denne situation, idet ejendommen ved et salg i 2012 eller senere måtte anses som en 

beboelsesejendom på salgstidspunktet, da ejendommen var udlejet til beboelse, og den 

erhvervsmæssige anvendelse således var ophørt. 

 

Efter Landsskatterettens opfattelse kunne ejendommen således anses for omfattet af ejen-

domsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 ved et salg i 2012 eller senere, da perioden, hvor 

ejendommen blev benyttet erhvervsmæssigt, efter en konkret vurdering ikke havde ændret 

ved ejendommens nuværende skattemæssige status. 

 

Ved denne vurdering lagde Landsskatteretten vægt på, at det er forholdene på salgstids-

punktet, der er afgørende for vurderingen af, om en ejendom kan anses for en beboelses-

ejendom efter parcelhusreglen, at ejendommen i den konkrete sag efter det oplyste ude-

lukkende blev benyttet til sædvanlige boligmæssige formål, at ejeren havde beboet ejen-

dommen i en del af ejertiden, og at der efter det oplyste ikke kunne udstykkes fra ejen-

dommen til selvstændig bebyggelse. 

 

Der var endvidere konkret lagt vægt på, at ejendommen efter det oplyste ikke var ombyg-

get eller lignende, men stadig fremtrådte som en almindelig beboelsesejendom, og at skat-

teyderen ikke på noget tidspunkt havde foretaget skattemæssige afskrivninger på ejen-

dommen. 

 

Landsskatterettens afgørelse er på den ene side principiel, da den åbner mulighed for et 

skattefrit salg efter overførelse til erhvervsmæssig anvendelse og senere overgang til an-

vendelse som beboelse på ny, uden at ejeren selv har benyttet ejendommen til beboelse.  

 

Men der er på den anden side næppe nogen tvivl om, at Landsskatteretten ved udformnin-

gen af præmisserne for afgørelsen har ønsket at begrænse betydningen af afgørelsen for 

andre lignende sager.  
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Det kan endelig bemærkes, at det øjensynligt ikke var til hinder for et skattefrit salg, at det 

ikke var skatteyderen, men dennes hustru, der havde ejet ejendommen i beboelses-

perioden fra 1987 – 2007. Den skatteretlige succession ved ægtefælleudlæg ved skilsmis-

se omfatter således også en beboelse i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 8.  

 

Advokat Tommy V. Christiansen 

 


