
- 1 – 
Offentliggjort d. 12. januar 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) 

     

 
 
 

Sommerhusudlejning   © 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
 

 
 
Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevenden-
de spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet interes-
serer sig en del for dette område, og har de senere år opprioriteret indsatsen 
i forhold til sommerhusejere. Politisk nyder området også en vis bevågen-
hed, og en lempelse af beskatningsreglerne i maj og december 2010 skulle 
således fremme sommerhusudlejningen med henblik på at opnå en stigende 
omsætning og beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster.  
 
Mange sommerhusejere anvender sommerhuset både til private formål og til udlejning.  

 

Personer med bopæl i Danmark må også gerne eje to eller flere sommerhuse i Danmark, 

men man må efter Naturstyrelsens opfattelse som udgangspunkt kun udleje 1 – 2 som-

merhuse, og kun hvis man selv benytter sommerhusene. Erhvervsmæssig udlejning af ét 

eller flere sommerhuse kræver således en særlig tilladelse, hvilket kun gives i sjældne 

tilfælde.  

 

Uanset om sommerhuset udlejes få eller mange uger om året, og derudover benyttes 

privat, er indkomsten fra denne udlejning som udgangspunkt skattepligtig. Skattelov-

givningen indeholder imidlertid særlige regler om opgørelsen af denne indkomst, der i 

et vist omfang forenkler opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra udlejningen og 

lemper beskatningen.  

 

http://www.v.dk/
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Sommerhusejeren kan vælge mellem to modeller for opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst fra sommerhusudlejningen, henholdsvis den såkaldt skematiske opgørelse og 

den regnskabsmæssige opgørelse.  

 

 

Skematisk opgørelse 
En sommerhusejer, der anvender sommerhuset både til private formål og til udlejning, 

kan således for det første vælge at anvende den skematiske ordning for opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst fra sommerhusudlejningen.  

 

Det betyder for det første, at sommerhusejeren ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

tægt som udgangspunkt har et bundfradrag på 10.000 kr. Er udlejningen forestået af et 

sommerhusudlejningsfirma, der har pligt til at indberette de lejeindtægter, som den skat-

tepligtige har opnået ved udlejning af fritidsboligen gennem virksomheden det foregåen-

de kalenderår, er bundfradraget dog på maksimalt 20.000 kr. Der gives et bundfradrag 

pr. sommerhus. Bundfradraget kan ikke overstige bruttolejeindtægten, jf. nærmere ne-

denfor. 

 

Sommerhusejeren kan herudover foretage et yderligere fradrag, der opgøres som 40 pct. 

af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget (den reducerede lejeindtægt). 

Dette yderligere fradrag på 40 pct. skal dække samtlige udgifter m.v., der er forbundet 

med udlejningen.  

 

Sommerhusejeren skal herefter beskattes af de resterende 60 pct. af den del af lejeind-

tægten, der overstiger bundfradraget (den reducerede lejeindtægt). 

 

Såvel bundfradraget på 10.000 kr. / 20.000 kr. som 40 pct.´s-fradraget beregnes af, hvad 

der i loven betegnes som ”bruttolejeindtægten”. Til bruttolejeindtægten henregnes ikke 

blot den egentlige lejebetaling, men også en eventuelt særskilt betaling for f.eks. el, gas, 

varme, vand, telefon, rengøring og lignende, eller med andre ord, alt hvad lejeren i øvrigt 

betaler i forbindelse med lejemålet. Den skematiske opgørelse medfører således eksem-

pelvis, at sommerhusejeren skal medregne en lejers særskilte betaling for el til bruttole-

jeindtægten, og videre, at sommerhusejeren ikke kan foretage et særskilt fradrag for ud-

giften til el anvendt i udlejningsperioden. Denne udgift til el anses i stedet for dækket 



- 3 – 
Offentliggjort d. 12. januar 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) 

gennem reglen om et standardfradrag på 40 pct. af den reducerede lejeindtægt. Netop 

dette forhold gav så sent som i oktober 2012 anledning til en mindre polemik mellem 

skatteministeren og Torsten Schack Pedersen (V), der forespurgte til dette forhold. Skat-

teministeren tilkendegav i denne forbindelse, at han ikke fandt grundlag for at ændre de 

nuværende regler.  

 

Som eksempel på opgørelsen af den skattepligtige indtægt fra udlejningen nævnes i 

myndighedernes vejledning det eksempel, at en sommerhusejer i 2012 har eksempelvis 

bruttolejeindtægter på 110.000 kr. ved udlejning af sommerhuset gennem et udlejnings-

bureau, der indberetter lejeindtægten til SKAT. Sommerhusejeren kan i denne situation 

foretage et bundfradrag på 20.000 kr. i bruttolejeindtægten. I den reducerede lejeindtægt 

på 90.000 kr. kan fratrækkes 40 pct. svarende til 36.000 kr. Beskatningsgrundlaget udgør 

herefter 54.000 kr., der beskattes som kapitalindkomst.  

 

Anvender sommerhusejeren den skematiske opgørelse, skal ejeren betale ejendomsvær-

diskat af sommerhuset for hele året – og altså ikke blot for den periode, hvor ejeren selv 

har rådighed over sommerhuset.  

 

 

Regnskabsmæssig opgørelse 
Sommerhusejeren kan alternativt vælge at foretage en såkaldt regnskabsmæssig opgørel-

se af den skattepligtige indkomst fra udlejning af sommerhuset.  

 

Den regnskabsmæssige opgørelse medfører efter skattemyndighedernes vejledning, at 

hele bruttolejeindtægten skal indtægtsføres, og at de dokumenterede udgifter, der er for-

bundet med udlejningen, herunder afskrivninger, kan fratrækkes. Det samlede fradrags-

beløb kan dog ikke overstige bruttolejeindtægten.  

 

De udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen kan trækkes fra i regnskabet. Det 

er eksempelvis driftsudgifter til el, gas, vand og varme. Herudover kan de faktiske udgif-

ter, der er afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar, fratrækkes, ligesom der kan 

foretages skattemæssige afskrivninger på indbo og andet inventar.  

Fradraget for vedligeholdelsesudgifter og skattemæssige afskrivninger på indbo m.v. 

foretages med så stor en del af henholdsvis den afholdte vedligeholdelsesudgift og det 
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beregnede afskrivningsbeløb, som svarer til forholdet mellem antallet af udlejede uger 

og kalenderåret.  

 

Den herefter opgjorte indkomst fra udlejning af sommerhuset beskattes som kapitalind-

komst.  

 

Når sommerhusejeren foretager en regnskabsmæssig opgørelse, reduceres ejendomsvær-

diskatten forholdsmæssigt, således at der kun skal svares ejendomsværdiskat for den 

periode, hvor fritidsboligen rent faktisk ikke har været udlejet. 

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at sommerhusejere, der én gang har valgt at 

gøre brug af den regnskabsmæssige opgørelse, ikke på et senere tidspunkt kan overgå til 

at anvende den skematiske opgørelse.  

 

 

Erhvervsmæssig udlejning og virksomhedsskatteordningen  
Som nævnt indledningsvist er det en forudsætning for at udleje et sommerhus erhvervs-

mæssigt, at myndighederne har givet tilladelse til en sådan anvendelse af sommerhuset. 

Og som nævnt indledningsvist gives en sådan tilladelse kun i sjældne tilfælde, eksem-

pelvis hvis en virksomhed køber et sommerhus med henblik på udlejning eller udlån til 

medarbejdere.  

 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra sommerhusudlejning har det imidler-

tid i en årrække været muligt at anvende de skattemæssige regler, der gælder for er-

hvervsmæssig udlejning af fast ejendom, herunder reglerne i virksomhedsskatteordnin-

gen og kapitalafkastordningen. Det var dog en klar forudsætning for at anvende disse 

regler, at sommerhusejeren havde fraskrevet sig rådigheden over sommerhuset, typisk i 

form af en aftale med et udlejningsbureau om, at bureauet kunne disponere over som-

merhuset til udlejning året rundt.  

 

Der har således foreligget en diskrepans mellem på den ene side de sommerhusretlige 

regler og på den anden side de skatteretlige regler for sommerhuse.  
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Naturstyrelsen, der har tilsynet med, om reglerne om sommerhusudlejning overholdes, 

har her den opfattelse, at det ikke er muligt at anvende virksomhedsskatteordningen ved 

opgørelsen af indkomsten fra sommerhusudlejning. I et samarbejde mellem SKAT og 

Naturstyrelsen har myndighederne bl.a. på denne baggrund foretaget et nærmere eftersyn 

af forholdene omkring sommerhusudlejning  

 

Dette har ført til, at skattemyndighederne fra 2008 og fremefter har kontaktet mange 

sommerhusejere, i første fase med henblik på at orientere om de skattemæssige regler på 

området og siden med henblik på nærmere undersøgelser af forholdene og eventuel ef-

terbeskatning. Myndighederne har i den forbindelse undersøgt, dels om der har været 

tale om udeholdte indtægter, og dels om sommerhusejere, der har anvendt virksomheds-

skatteordningen, har opfyldt betingelserne herfor, herunder såvel de skatteretlige betin-

gelser (i første række kravet om, at ejeren i forhold til udlejningsbureauet har givet af-

kald på at benytte sommerhuset i hele indkomståret) som de betingelser, der stilles efter 

sommerhusloven. 

 

Vi har haft kontakt med SKAT for at høre baggrunden for, at der ikke verserer skattesa-

ger om spørgsmålet. Der er her oplyst følgende: 

 

Praksis er således, at konstaterer skattemyndighederne, at de skattemæssige betingelser 

for at anvende virksomhedsordningen ikke er opfyldt, skal sommerhuset tages ud af 

virksomhedsskatteordningen med de heraf følgende skattemæssige konsekvenser. Om-

fatter sommerhusejerens virksomhed kun det pågældende sommerhus, således at virk-

somheden ophører, når sommerhuset tages ud af virksomheden, vil der blive tale om 

ophørsbeskatning og dermed beskatning af tidligere års opsparet overskud. 

 

Sommerhusejere, der opfylder de skattemæssige betingelser for at anvende virksomheds-

skatteordningen ved opgørelsen af indtægten fra sommerhuset, jf. ovenfor, vil i første 

fase få en så at sige ”skattemæssig godkendelse” af selvangivelsen. Men hermed slutter 

det ikke. Der er kun tale om en stakket frist. SKAT er efter sommerhusloven forpligtet til 

at indberette sommerhusejeren til Naturstyrelsen, der herefter foretager en nærmere un-

dersøgelse af, om sommerhusejeren har den fornødne tilladelse til at anvende sommer-

huset erhvervsmæssigt. Er dette ikke tilfældet, underretter Naturstyrelsen skattemyndig-

hederne, der hefter - nu med afsæt i den afgørelse, der er truffet af Naturstyrelsen som 
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ressortmyndighed - beskatter sommerhusejeren med udgangspunkt i, at virksomheds-

skatteordningen ikke kan anvendes ved opgørelsen af indkomsten fra sommerhuset. 

Denne beskatning gennemføres i praksis med virkning fra tidspunktet for Naturstyrel-

sens afgørelse.  

 

Ifølge det oplyste er der ikke mange klagesager om emnet.  

 

 

 
_______ o _______ 

 


