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Spørgsmål 1755 

 

For godt 10 år siden købte min hustru og jeg en ferielejlighed med henblik på at anvende 

denne udelukkende som feriebolig for, efter flytning til anden landsdel, stadig at kunne 

besøg familie, koble af i weekender og kortere perioder, samt tilbringe ferier i lejlighe-

den. Købet var tillige for at bevare fritids-relationer til jagt, fodbold og lokale golfturne-

ringer. 

 

Ferielejligheden har status af Hotelejerlejlighed, og ved købet var vi vidende om en vis 

form for udlejningspligt, men havde også retten til selv at stå for udlejningen. Første gang 

dette skete oplevede vi et mareridt, idet lejerne ud over at have efterladt stort svineri, 

havde tabt en gryde med friturefedt, således at gulvet i stue/køkkenet skulle afslibes. Da 

lejer løb fra regningen, valgte vi ikke at gøre mere ved udlejningen grundet skader og 

forventet stort slid. Lejligheden har således kun været udlejet i en enkelt uge. 

 

Da vi nu går på pension og ønsker at sælge ferielejligheden for at bruge mere tid på rej-

ser, er vi interesseret i at få belyst reglerne for ejendomsavancebeskatning, da vi er be-

kendt med forskellige skattemæssige afgørelser. 

 

Om dette skal nævnes, at en ejer af tilsvarende ferielejlighed, som vi kender godt, har fået 

bindende svar fra SKAT om skattefrihed ved salg inden 5 år. Vor situation og benyttelse 

ligner til forveksling hinandens. Kan vi med denne dokumentation forvente tilsvarende 

skattefrihed ved salg? 

 

http://www.v.dk/
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Har det betydning for opnåelse af skattefrihed, om der har været betalt ejendomsværdi-

skat i en del af eller i hele ejerperioden?  

 

Da vi købte ferielejligheden, var købesummen opdelt i et beløb for den faste ejendom og 

et mindre beløb for inventar. Vi har gennem årene udskiftet inventar til forholdsvist dyrt 

indbo, som udgør omkring 25 pct. af forventet salgspris. Har salgsprisens opdeling betyd-

ning skattemæssigt? 

 

Sluttelig ved salg skal ejendomsmægler samt dokumentomkostninger betales. Hvis der 

skulle blive tale om beskatning, er vort spørgsmål, om der bliver taget hensyn til fradrag 

af sådanne omkostninger i SKAT´s beregning. 

Med venlig hilsen 

ED 

 

 

Svar  

 

Salg af hotelejerlejligheder 
Indledningsvist bemærkes, at beskatning ved salg af en hotelejerlejlighed efter skattevæ-

senets praksis afhænger af flere forhold, herunder om der er knyttet en udlejningsforplig-

telse til hotellejligheden på salgstidspunktet, og de planmæssige forhold for lejligheden.  

 

Skattemyndighedernes udgangspunkt er her, at hvis der er knyttet en udlejningsforpligtel-

se til hotellejligheden på salgstidspunktet, vil lejligheden ikke kunne sælges skattefrit, 

selv om ejeren har benyttet lejligheden til fritidsformål.  

 

Som en modifikation hertil gælder efter skattemyndighedernes praksis, at en tidligere 

hotelejerlejlighed, der anvendes af ejeren, i visse tilfælde kan være omfattet af skattefrita-

gelsen efter sommerhusreglen. 

 

Da hotelejerlejligheder kan ligge i grænseområdet mellem skattepligtige og skattefri 

ejendomme, må det i almindelighed anbefales at forelægge spørgsmålet om skattepligt for 

SKAT og i den forbindelse anmode om et bindende svar.  
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Bindende svar for andre skatteydere 
Et bindende svar fra SKAT om de skattemæssige forhold for en konkret skatteyder på 

grundlag af denne skatteyders forhold skaber ikke en ret for andre skatteydere til samme 

skattemæssige behandling som angivet i det bindende svar. Dette gælder i princippet, selv 

om der er tale om identiske forhold. Er det bindende svar således efter SKAT´s opfattelse 

ikke korrekt, er SKAT ikke forpligtet til at nå frem til det samme resultat i næste sag, ale-

ne som følge af, at SKAT i en tidligere sag har afgivet et bindende svar.  

 

Et bindende svar er således kun ”bindende” for skattevæsenet i relation til den konkrete 

skatteyder, der har anmodet om det bindende svar.  

 

Ved SKAT´s vurdering af Deres sag vil SKAT således tage udgangspunkt i, om betingel-

serne for et skattefrit salg af Deres hotelejerlejlighed er opfyldt på salgstidspunktet. Dette 

gælder, hvad enten SKAT foretager denne vurdering i forbindelse med en anmodning om 

et bindende svar eller i forbindelse med en gennemgang af Deres skatteansættelse for det 

indkomstår, hvor De har solgt lejligheden. Dermed ikke sagt, at SKAT ikke kan hente 

inspiration i det bindende svar, som SKAT har givet til den ejer af en anden lejlighed, 

som De omtaler. Men De har ikke et ufravigeligt og i alle tilfælde gældende krav på at 

blive behandlet på samme måde, som den ejer, der har fået et bindende svar.  

 

Er De i besiddelse af det bindende svar, som Deres bekendte har modtaget, kan det være 

en idé at medsende dette i Deres anmodning om bindende svar, da dette i marginale til-

fælde kan være et lod i vægtskålen.  

 

Ejendomsværdiskat 
De har endvidere rejst spørgsmålet, om det har betydning for opnåelse af skattefrihed, 

hvorvidt der har været betalt ejendomsværdiskat i en del af eller i hele ejerperioden.  

 

Sommerhusreglen stiller ikke som en udtrykkelig betingelse for et skattefrit salg af som-

merhuse og andre fritidsboliger, at ejeren har betalt ejendomsværdiskat.  
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Men et skattefrit salg forudsætter efter sommerhusreglen i alle tilfælde, at ejeren har be-

nyttet sommerhuset m.v. til private formål i en del af eller i hele ejerperioden. Det vil 

bero på en konkret vurdering af samtlige sagens faktiske omstændigheder, om sommerhu-

set m.v. har været benyttet til private formål.  

 

Benyttes sommerhuset m.v. til private formål, skal der som udgangspunkt betales ejen-

domsværdiskat. Skattevæsenet vil derfor ofte opfatte en manglende betaling af ejendoms-

værdiskat som et udtryk for, at skatteyderen ikke har benyttet lejligheden til private for-

mål og derfor ikke har anset sig som forpligtet til at betale ejendomsværdiskat. Betaling 

af ejendomsværdiskat har derfor en vis bevismæssig betydning for vurderingen af, om 

sommerhusreglens krav om privat benyttelse er opfyldt.  

 

Købesum for ejendom og inventar 

Hvis en fortjeneste eller et tab ved salg af henholdsvis sommerhus og inventar skal be-

handles efter forskellige skatteregler, skal der opgøres en købesum for henholdsvis 

”sommerhus” og ”inventar”. Har køber og sælger aftalt en samlet pris for ejendom og 

inventar – eksempelvis at sommerhuset købet møbleret for 2 mio. kr. – skal der således 

foretages en opdeling af købesummen, således at en andel af de 2 mio. kr. henføres til 

sommerhuset og resten henføres til inventaret. 

 

I de mange tilfælde, hvor en privatperson sælger sit privatanvendte sommerhus til en kø-

ber, der ligeledes skal benytte sommerhuset til eget brug, og hvor sommerhusreglens be-

tingelser for et skattefrit salg er opfyldt, spiller en sådan fordeling som udgangspunkt in-

gen rolle, da såvel sommerhus som privat indbo kan sælges skattefrit.  

 

Hvis en fortjeneste ved salg af sommerhus og/eller inventar derimod er skattepligtig, skal 

der som udgangspunkt foretages en opdeling af købesummen på sommerhus og inventar. 

Denne fordeling skal afspejle handelsværdien for henholdsvis sommerhus og inventar. 

Det er altså ikke lovligt at foretage en arbitrær fordeling, hvor eksempelvis hovedparten 

af den samlede købesum henføres til inventar, der kan sælges skattefrit, medens en reste-

rende, beskeden del af købesummen henføres til sommerhuset beliggende i første række 

på guldkysten.  
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Salgsomkostninger 
Ved opgørelsen af en eventuel skattepligtig fortjeneste ved salg af et sommerhus, kan 

sælger fratrække omkostningerne ved salg af ejendommen, herunder f.eks. udgifter til 

mægler, annoncer, advokat, retsafgift mv., der vedrører selve salget af ejendommen. 

 
_______ o _______ 

 


