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Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets 
søgelys. SKAT interesser sig naturligvis bl.a. for, om sommerhusejeren har 
husket alle indtægter ved indkomstopgørelsen. Har sommerhusejeren be-
tragtet udlejningen som en erhvervsmæssig virksomhed, vil SKAT tage et 
check på, om der nu også er tale om erhvervsmæssig virksomhed skatte-
mæssigt. Samtidig er Naturstyrelsen med på sidelinien for at håndhæve 
sommerhuslovens regler om lovlig brug af sommerhuse.  
 

Er lovkravene for køb af sommerhus i Danmark opfyldt, kan personer købe ét eller flere 

sommerhuse i Danmark. Der er ikke altså ikke noget til hinder for at eje flere sommer-

huse.  

 

Der er derimod fastsat strenge regler for en ejers adgang til at udleje et sommerhus.  

 

En ejers udlejning af 1-2 ferieboliger, som ejeren også selv benytter, betragtes efter Na-

turstyrelsens praksis ikke som erhvervsmæssig udlejning, og en sådan udlejning fordrer 

følgelig ikke tilladelse. 

 

Erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus eller udlejning for et længere tidsrum end 1 

år kræver derimod tilladelse fra Miljøministeriet (Naturstyrelsen). En sådan tilladelse 

gives – som det anføres på Naturstyrelsens hjemmeside – ”kun i særlige tilfælde”. 

 

 

http://www.v.dk/
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Skat ved sommerhusudlejning 
Anvendes et sommerhus både til private formål og til udlejning, kan ejeren efter gæl-

dende regler vælge mellem to modeller for opgørelsen og beskatning af udlejningsind-

tægten, henholdsvis en skematisk og en regnskabsmæssig opgørelse. Reglerne har tidli-

gere været omtalt i disse spalter, bl.a. den 12. januar 2013.  

 

Hvis aktiviteterne med udlejning af et sommerhus derimod kan anses som en erhvervs-

mæssig virksomhed i skattemæssig henseende, gælder der særlige og i mange tilfælde 

ganske lempelige regler for beskatning af udlejningsindtægten. Sommerhuset kan bl.a. 

indgå i virksomhedsskatteordningen på samme måde som andre udlejningsejendomme, 

idet der således er adgang til fradrag for renteudgifter, vedligeholdelsesudgifter m.v. 

med fuld fradragseffekt. Der skal endvidere ikke betales ejendomsværdiskat. 

 

SKAT anlægger følgelig en kritisk vurdering af, om der er grundlag for at anse udleje af 

et sommerhus som en erhvervsmæssig virksomhed. Dette er genstanden for omtale i det 

følgende. 

 

 

Erhvervsmæssig anvendelse  
Som nævnt indledningsvist kræver erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus en tilla-

delse fra Naturstyrelsen. 

 

Med flere sager fra slutningen af 1990´erne og fremefter fik de skattemæssige forhold 

ved erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse større opmærksomhed hos myndigheder-

ne. Og som følge af den nedenfor omtalte pligt for skattemyndighedernes til at indberet-

te en erhvervsmæssig anvendelse af sommerhuse til Naturstyrelsen, blev tilvejebragt et 

større grundlag for at kontrollere, om den enkelte sommerhusejer havde den fornødne 

tilladelse efter sommerhusloven.  

 

Det stod sidenhen klart, at der gennem tiden næppe havde været foretaget en fornøden 

synkronisering mellem på den ene side sommerhuslovgivningens betingelser for er-

hvervsmæssig udlejning og på den anden side den skatteretlige kvalifikation af sommer-
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husejeres udlejningsaktiviteter. En del sommerhusejere havde således anvendt de skat-

temæssige regler for erhvervsmæssig udlejning, selv om sommerhusejerne ikke havde 

den fornødne tilladelse efter sommerhusloven til erhvervsmæssig udlejning.  

 

Som et led i en større kontrolindsats i et samarbejde mellem SKAT og Naturstyrelsen 

kontaktede skattemyndighederne fra 2008 og fremefter en række sommerhusejere, i før-

ste fase med henblik på at orientere om de skattemæssige regler på området og siden 

med henblik på nærmere undersøgelser af forholdene og eventuel efterbeskatning. Myn-

dighederne undersøgte i den forbindelse bl.a., dels om der havde været tale om udehold-

te indtægter, og dels om sommerhusejere, der havde anvendt virksomhedsskatteordnin-

gen, opfyldte betingelserne herfor.  

 

Nåede skattemyndighederne frem til, at der var tale om erhvervsmæssig anvendelse i 

skattemæssig forstand, blev sommerhusejeren indberettet til Naturstyrelsen, der herefter 

foretog en nærmere undersøgelse af, om sommerhusejeren havde den fornødne tilladelse 

til at anvende sommerhuset erhvervsmæssigt. Var dette ikke tilfældet, underrettede Na-

turstyrelsen skattemyndighederne, der herefter - nu med afsæt i den afgørelse, der var 

truffet af Naturstyrelsen som ressortmyndighed - beskattede sommerhusejeren med ud-

gangspunkt i, at der ikke var tale om erhvervsmæssig virksomhed med den heraf føl-

gende efterbeskatning.  

 

Senest har Naturstyrelsen varslet en ny ”større tilsynsrunde”, der er planlagt foretaget 

fra september og frem til julen 2014. Tilsynet vil have fokus på en række kommuner i 

Danmark, hvor der er mange ferieboliger, og hvor lejeindtægterne på ferieboligerne er 

relativt høje.  

 

 

Erhvervsmæssigt i skattemæssig forstand 

Selve spørgsmålet om, hvorvidt et sommerhus havde været anvendt erhvervsmæssigt i 

skattemæssig henseende, har været omtvistet. Som berørt ovenfor rejste skattemyndig-

hederne op gennem 1990´erne en række sager om problemstillingen. Et af hoved-
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spørgsmålene var, om sommerhuset kunne anses for anvendt til erhvervsmæssig udlej-

ning, hvis ejeren selv kunne benytte sommerhuset i en kortere eller længere periode.  

 

Dette spørgsmål blev afgjort ved en ledende dom fra Højesteret fra 2002. Her lagde Hø-

jesteret til grund, at anerkendelse af en virksomhed med udlejning af sommerhus som en 

erhvervsmæssig virksomhed forudsatte, at ejeren effektivt havde fraskrevet sig ret til at 

råde over sommerhuset. Derimod var det uden betydning, om ejeren rent faktisk havde 

benyttet huset. Samme resultat nåede Højesteret frem til i en sag fra 2005. Det kan tilfø-

jes, at i begge højesteretssager ejede sommerhusejeren kun ét sommerhus.  

 

For at anerkende en virksomhed med udlejning af sommerhus som en erhvervsmæssig 

virksomhed i skatteretlig forstand kræves efter skattemyndighedernes egen vejledning 

nu som udgangspunkt: 

• at ejeren effektivt har fraskrevet sig egen benyttelse af sommerhuset. Efter myn-

dighedernes egen vejledning er det herved en afgørende forudsætning, at ejeren 

kan dokumentere, at den fulde og ubegrænsede ret til at disponere over sommer-

huset er overdraget til tredjemand i hele indkomståret, 

• at ejeren kan dokumentere, at sommerhuset ikke er benyttet privat, og  

• at udlejningsvirksomheden ud fra en samlet vurdering er erhvervsmæssig drevet. 

 

Sommerhusejere, der dels har haft tilladelse til erhvervsmæssig udlejning og dels og 

samtidig har opfyldt kravene til en skattemæssig anerkendelse af udlejningsaktiviteter, 

har herefter fortsat kunnet anse udlejningsvirksomheden som en erhvervsmæssig virk-

somhed.  

 

 

Ikke skattemæssigt erhverv trods tilladelse 

Tilbage står spørgsmålet om de skattemæssige forhold, hvor sommerhusejeren på den 

ene side har en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter sommerhusloven, men på 

den anden side ikke umiddelbart opfylder de ovenfor omtalte skattemæssige krav for at 

anerkende udlejningsaktiviteterne som erhvervsmæssig.  
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En sådan sag blev i forsommeren 2014 forelagt for Landsskatteretten. Der var her tale 

om en skatteyder, der ejede og udlejede 3 sommerhuse samt en andel af en beboelses-

ejendom, der var vurderet som en beboelsesejendom i landzone med to selvstændige 

lejligheder (ferielejligheder). Alle ejendomme blev anvendt til sommerhusudlejning, og 

alle ejendomme lå i den by, hvor skatteyderen boede.   

 

For de to sommerhuses vedkommende havde skatteyderen selvangivet udlejningsind-

tægter efter reglerne om privat brug og udlejning (skematisk eller regnskabsmæssig op-

gørelse, jf. ovenfor).  

 

For det tredje sommerhus havde skatteyderen i 1973 fået tilladelse til erhvervsmæssig 

udlejning, og for den periode, hvor skattevæsenet havde rejst sag, havde sommerhuset 

kun været anvendt til udlejning. Skatteyderen havde i hovedparten af perioden selv fore-

stået udlejningen, og sommerhuset var herefter overgået til udlejning gennem bureau.  

 

De to ferielejligheder, der var ejet af skatteyderen og hendes 3 børn, havde også kun 

været anvendt til ferieudlejning. Udlejningen var forestået af et bureau, der havde haft 

rådighed over ejendommen i den allervæsentligste del af perioden.  

 

Skatteyderen havde betragtet aktiviteterne med udlejning af det tredje sommerhus og de 

to ferielejligheder som erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Men skattevæsenet var uenig i denne vurdering, og beskattede skatteyderen efter regler-

ne om privat brug og udlejning. Begrundelsen var, at skatteyderen ikke havde været 

afskåret fra benytte de to ejendomme til private formål.  

 

Denne afgørelse blev fastholdt af et flertal på 2 af Landsskatterettens 3 dommere.  

 

De 3 dommere var enige om at lægge til grund, at både det 3. sommerhus og de to ferie-

lejligheder blev anvendt til ferieboligudlejning i personligt regi. Videre tilkendegav 

dommerne, at bedømmelsen af, om denne udlejning af de to ferielejligheder kunne anses 

for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende for skatteyderen personligt, 
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skulle ske efter praksis om erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse, selv om beboel-

sesejendommen i landzone med de 2 ferielejligheder i vurderingsmæssig henseende 

havde status som beboelsesejendom – og altså ikke som sommerhus. 

 

Efter de 2 dommeres opfattelse var der imidlertid ikke tale om erhvervsmæssig virk-

somhed, da skatteyderen ikke effektivt havde fraskrevet sig rådigheden over ejendom-

mene – enten stod skatteyderen selv for udlejningen af husene til fritidsbrug, eller også 

havde hun mulighed for at foretage ejerspærring overfor formidlingsbureauet. At skatte-

yderen herudover ejede to sommerhuse, som blev beskattet efter reglerne om privat brug 

og som hun altså betalte ejendomsværdiskat af, kunne efter dommernes opfattelse ikke 

tillægges nogen betydning. Herefter skulle også indtægterne af både det 3. sommerhus 

og de to ferielejligheder opgøres og beskattes efter reglerne om privat brug og udlejning 

(skematisk eller regnskabsmæssig opgørelse) – og ikke efter de mere fordelagtige regler 

for erhvervsmæssig udlejning.  

 

Den 3. dommer tilkendegav derimod, at det forhold, at skatteyderen ejede fire ejen-

domme, der blev anvendt til sommerhusudlejning, hvoraf hun blev beskattet af de to 

efter reglerne om privat brug og udlejning, sammenholdt med, at både det tredje som-

merhus og beboelsesejendommen i landzone var indtægtsgivende, måtte føre til, at der 

forelå erhvervsmæssig udlejning af de sidstnævnte ejendomme.  

 

 

Konsekvenser 
Med Landsskatterettens kendelse er for det første fastslået, at de strenge krav for at anse 

et sommerhus for erhvervsmæssigt udlejet finder tilsvarende anvendelse på andre ejen-

domme, der faktisk anvendes til sommerhusudlejning, uanset hvordan ejendommen i 

øvrigt er vurderet.   

 

Med Landsskatterettens kendelse er ligeledes fastslået, at de strenge krav for at anse en 

sommerhusejendom for erhvervsmæssigt udlejet skal anvendes også i en situation som 

den foreliggende, hvor ejendommene ikke havde været anvendt til private formål, hvor 

skatteyderen havde flere, andre sommerhuse, der blev beskattet efter reglerne om privat 
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brug og udlejning, og hvor alle ejendomme lå i samme by, og da samme by som skatte-

yderens helårsbolig. 

 

Landsskatteretten har tidligere truffet afgørelse i en sag, hvor der på samme vis forelå 

spørgsmål om privat anvendelse af et aktiv i en situation, hvor skatteyderen allerede 

havde mange aktiver af denne type, således at al sund fornuft talte imod privat anven-

delse.  

 

I en konkret sag fra 2010 fik en hovedaktionær således medhold i, at der ikke var grund-

lag for at beskatte hovedaktionæren af værdi af fri firmabil, bl.a. med henvisning til, at 

hovedaktionæren ”…har haft et meget stort kørselsbehov, idet han i det pågældende år 

har kørt ca. 100.000 km i den omhandlede firmabil, der er indrettet som kontor, og at 

han i forvejen er blevet beskattet af værdi fri bil for en firmabil på gule nummerplader, 

hvortil kommer, at han ejer 6 private biler… Der er herved udover det anførte også lagt 

vægt på, at bilen ikke på noget tidspunkt er observeret anvendt privat.” 

 

En sådan fornuftsbetragtning kan imidlertid efter det foreliggende ikke anlægges i sager 

om beskatning af udlejningsindtægter fra sommerhuse.  
 
 

_______ o _______ 

  
 


