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Skatteforholdene for små landbrugsejendomme har gennem de senere år 
givet anledning til en del tvister mellem skattevæsenet og ejeren. I mange 
tilfælde har sagen drejet sig om beskatningen ved salg. Men også den lø-
bende beskatning er nu kommet i fokus på grund af Skat´s vurderingsprak-
sis. 
 

I en del tilfælde tjener små landbrugsejendomme i første række som bolig for ejeren. 

Små jordtilliggender kan sjældent i sig selv forsørge en familie. Men livet på landet til-

trækker mange mennesker.  

 

De skattemæssige forhold for små landbrugsejendomme har gennem snart mange år 

været i skattevæsenets søgelys, og talrige facetter ved drift og salg af mindre landbrug er 

blevet belyst i skattevæsenets praksis og i domstolspraksis.  

 

 

Erhvervsmæssig drift  
Mange sager har drejet sig om, hvorvidt en mindre landbrugsejendom har kunnet anses 

som en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand.  

 

Juraen i disse sager trækker tråde langt tilbage i tid. Hovedspørgsmålet i disse sager har 

gennem de seneste 20 år været - som det udtales i en principiel Højesteretsdom fra 1994 

– ”om driften af den pågældende landbrugsejendom bedømt ud fra en teknisk-
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landbrugsfaglig målestok kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig og tilsigter at opnå 

et rimeligt driftsresultat. I så fald må ejendommen i skattemæssig henseende anses for 

drevet erhvervsmæssigt, medmindre det må lægges til grund, at driften selv efter en 

længere årrække ikke vil kunne blive overskudsgivende.”  

 

Mange ejere af mindre landbrugsejendomme, hvor driften af ejendommen har været 

underskudsgivende, har gennem de seneste år haft besøg af skattevæsenet i denne an-

ledning, og der foreligger en endog meget omfattende skatteretlig praksis og domstols-

praksis på området. Med skattevæsenets tiltag er det i hvert fald ikke blevet nemmere at 

være deltidslandmand.  

 

Et særligt problem for ejere af mindre landbrugsejendomme er praksis omkring valg af 

syns- og skønsmænd, hvor de faglige forudsætninger – til skade for landmanden – kun-

ne ønskes at være bedre. Der er efter min opfattelse tale om en praksis, der er dybt kriti-

sabel, jf. herved Spørg om Penge den 30. marts 2013. Besynderligt nok har landboorga-

nisationerne ikke sat alle sejl til at få denne skæve praksis ændret. 

 

 

Vurderingspraksis 

Ejere af små landbrugsejendomme er også løbet ind i et andet problem.  

 

Det drejer sig om Skat´s vurdering af de små landbrugsejendomme, der i takt med de 

øgede vurderinger har medført væsentligt stigende ejendomsskatter.  

 

Baggrunden for problemstillingen er nærmere, at Skat i forbindelse med vurderingen af 

den enkelte ejendom skal træffe afgørelse om, hvordan ejendommen anvendes, dvs. om 

der er tale om en bolig eller om ejendommen helt eller delvist må anses for benyttet til 

landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, eller til hvilken benyttelse ejendom-

men i øvrigt henføres.  

 

Er der tale om en ejendom, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole 

eller frugtplantage, foretages en fordeling af ejendomsværdien og grundværdien på hen-

holdsvis stuehuset med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom. Denne for-
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deling anvendes ved opgørelsen af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat for ejen-

dommen.  

 

Ved vurderingen af ejendommens benyttelse indplaceres ejendommen i den forbindelse 

i Skats´ system af såkaldte ”benyttelseskoder”. Eksempelvis henføres alle ejendomme, 

der benyttes som bolig, til kode 01 – beboelse. Landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede 

ejendomme omfattes af kode 05. 

 

Ved Skat´s stillingtagen til, om en mindre landbrugsejendom må anses som en land-

brugsejendom – eller måske snarere må anses som en ejerbolig på en meget stor grund, 

har Skat – angiveligt siden 1998 – fulgt den praksis, at ejendomme med et jordtilliggen-

de på mindst 5,5 ha., dvs. 55.000 m2, anses som landbrugsmæssigt benyttede ejendom-

me. Ejendommen kategoriseres således som en kode 05-ejendom. 

 

Ejendomme, hvor arealet er mindre end 5,5 ha., vil derimod efter Skatteministeriets op-

lysninger som udgangspunkt blive anset som en beboelsesejendom, og vil altså blive 

kategoriseret som en kode 01-ejendom. Skat beskriver disse ejendomme som ejendom-

me, der efter bygningskarakter og driftsform har beboelse som hovedsagelig anvendelse.  

 

Det medfører, at den mindre landbrugsejendom, herunder grundværdien, skal fastsættes 

efter reglerne for ejerboliger – og ikke efter de gunstigere regler for landbrugsejendom-

me med større jordtilliggender. Det kan medføre en højere vurdering af den lille land-

brugsejendom og dermed højere ejendomsskatter.  

 

 

Salg af landbrugsejendommen 
Den skattemæssige behandling ved salg af mindre landbrugsejendomme har ligeledes 

givet anledning til adskillige skattesager.  

 

Mindre landbrugsejendomme, der udelukkende eller i det væsentligste er benyttet som 

bolig for ejeren, kan ligge i grænseområdet mellem ”parcelhusreglen” og reglerne om 

salg af kombinerede bolig- og erhvervsejendomme (”stuehusreglen”). 
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I en del tilfælde er der ingen tvivl om, at boligformålet har været hovedformålet med 

købet af en mindre landbrugsejendom. Og ofte må det konstateres, at landbrugsejen-

dommens størrelse, herunder særligt jordtilliggendet, og driftsbygningernes stand slet 

ikke giver grundlag for en erhvervsmæssig anvendelse.  

 

Frem til 2003 indtog skattevæsenet vedrørende sådanne ejendomme det standpunkt, at 

ejendommens vurderingsmæssige status ved den offentlige vurdering var afgørende for, 

om ejendommen i sin helhed kunne anses for omfattet af parcelhusreglen og altså sælges 

skattefrit, eller om ejendommen skulle henføres til stuehusreglen med den konsekvens, 

at kun fortjeneste ved salg af stuehuset med tilhørende grund og have kunne sælges 

skattefrit. Hvis en landbrugsejendom således var vurderet som netop en landbrugsejen-

dom, kunne kun stuehuset sælges skattefrit. Var landbrugsejendommen derimod vurde-

ret som et ”enfamilieshus”, kunne ejendommen i sin helhed sælges skattefrit.  

 

Denne praksis blev imidlertid ændret i 2003, efter at skatteyderen i en sådan sag havde 

indbragt skattevæsenets afgørelse for Østre Landsret. Sagen endte med, at skattevæsenet 

erklærede sig enig i, at ejendommens vurderingsmæssige status på salgstidspunktet ikke 

var eneafgørende for, om ejendommen kunne anses for omfattet af parcelhusreglen.  

 

På baggrund af denne sag tilkendegav skattevæsenet herefter som sin opfattelse, at salg 

af en ejendom kan være omfattet af parcelhusreglen – forudsat at betingelserne i øvrigt 

er opfyldt – i stedet for stuehusreglen, hvis det uanset ejendommens vurderingsmæssige 

status kan bevises, at ejendommen på salgstidspunktet ikke længere benyttes til land-

brug.  

 

Der er siden truffet en række afgørelser, hvor små landbrugsejendomme har kunnet sæl-

ges skattefrit efter parcelhusreglen.  

 

Med en afgørelse fra 2011 har Landsskatteretten dog samtidig markeret, at der er græn-

ser for, hvilke landbrugsejendomme, der kan anses for omfattet af parcelhusreglen.  

 

Den konkrete sag drejede sig om en landbrugsejendom på 10,7 ha., som var vurderet 

som en landbrugsejendom. Jordtilliggendet havde været bortforpagtet siden skatteyde-
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rens køb i 2004 og driftsbygningerne havde ikke været anvendt til landbrugsmæssige 

formål. I forbindelse med skatteyderens salg af ejendommen i 2009 udtalte Skat, at 

ejendommen på salgstidspunktet den 16/2 2009 var korrekt vurderet som landbrug, og at 

ejendommen efter frasalg af jorden i maj 2010, dvs. efter skatteyderens eget salg i 2009, 

var blevet omvurderet til en beboelsesejendom med 1 lejlighed. Det lå fast, at der ikke 

kunne ske udstykning til selvstændig bebyggelse fra ejendommen, og arealkravene i 

parcelhusreglen (dvs. at grunden er mindre end 1.400 m2, eller at der ikke kan ske ud-

stykning fra grunden) var derfor i princippet opfyldt.  

 

Landsskatteretten konstaterede ved sagens afgørelse, at Skat havde anset ejendommen 

for at være korrekt vurderet på salgstidspunktet, at ejendommen var på 10,7104 ha., og 

at jordtilliggendet i hele skatteyderens ejerperiode havde været bortforpagtet. 

 

Landsskatteretten fandt på denne baggrund, at ejendommen på salgstidspunktet ikke 

havde mistet sin karakter af landbrugsejendom, og at der derfor var tale om en land-

brugsejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Fortjenesten ved salget af 

ejendommen var derfor ikke omfattet af parcelhusreglen, men derimod af stuehusreglen. 

Det var derfor kun stuehuset med tilhørende grund og have, der kunne sælges skattefrit.  

 

Landsskatteretten lagde ved afgørelsen vægt på, at ejendommens jordtilliggende blev 

drevet landbrugsmæssigt af forpagteren i ejertiden og frem til salget af ejendommen. 

Videre fremhævede Landsskatteretten, at ejendommen havde et jordtilliggende på mere 

end 5,5 ha., hvilket ifølge Landsskatteretten som udgangspunkt medfører, at ejendom-

men i vurderingsmæssig sammenhæng skal henføres til landbrugsmæssig benyttelse. 

Herudover tilføjede Landsskatteretten, at i de tilfælde, hvor landbrugsejendomme ifølge 

praksis var anset for omfattet af parcelhusreglen i stedet for stuehusreglen, havde der 

været tale om sager, hvor vurderingsmyndighederne konkret havde tilkendegivet, at 

ejendommens benyttelseskode burde have været ændret fra 05 (landbrug) til 01 (beboel-

se), da det således var vurderet, at der ikke længere var tale om landbrugsmæssig drift – 

men i denne sag, der nu blev afgjort, havde vurderingsmyndighederne udtalt, at ejen-

dommen på salgstidspunktet den 16. februar 2009 var korrekt vurderet som et landbrug. 
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Med Landsskatterettens kendelse blev det ikke lettere at vurdere, om en mindre land-

brugsejendom falder udenfor eller indenfor parcelhusreglen. 

 

 

Afvikling i landdistrikterne 
Som det fremgår, er det i flere henseender ganske væsentligt at have styr på skattevæse-

nets tilgangsvinkel til den lille landbrugsejendom.  

 

Helt generelt er der ingen tvivl om, at skattevæsenets stramninger gør det mindre attrak-

tivt eller måske helt vil kunne blive helt til hinder for bosætning på de små landbrugs-

ejendomme i landdistrikterne. Udsigten til en mulig skattefri fortjeneste ved et salg må-

ske mange år senere, ændrer næppe herpå.  

 

Med reformen af hektarstøtte, hvor arealkravene for direkte landbrugsstøtte øges fra 2 til 

5 ha., trækker skyerne sig endnu mere sammen over de små landbrug.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


