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Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for op-

givelse af lejemål og de hertil knyttede advokatomkostninger med henblik på videresalg 

af en udlejningsejendom frigjort for lejemål kunne fratrækkes i afståelsessummen ved 

videresalg, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 4.   

 

Spørgsmålet om den skattemæssige behandling af udlejers vederlag til lejere for opgi-

velse af lejemål synes ikke i alle tilfælde ganske evident.  

 

For lejeren må ved beskatningen af vederlag efter Den Juridiske Vejledning sondres 

mellem tilfælde, hvor de lejede lokaliteter anvendes erhvervsmæssigt, og tilfælde, hvor 

lokaliteterne anvendes til private formål, herunder i første række til beboelse.  

 

Erstatning ved opgivelse af erhvervslejemål antages som udgangspunkt at være skatte-

pligtig, se herved afskrivningslovens § 40 og tillige Den Juridiske Vejledning, afsn. 

C.C.6.4.2.1, om ”Forpagtnings- og lejekontrakt”.  

 

Er der tale om private lejemål, herunder beboelseslejemål, er et engangsvederlag for 

opgivelse af lejemålet dog efter mangeårig praksis skattefrit for modtageren, jf. nærmere 

TfS 1986, 136 LSR og SKM2007.52.SR samt tillige Den Juridiske Vejledning afsn. 

C.C.2.1.6 og afsn. C.C.6.4.2.1. 

 

 

http://www.v.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1602376&chk=205780#pos
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For udlejer er situationen mere kompliceret.  

 

Landsskatteretten og siden Retten i Holbæk afviste i sagen ref. i SKM2010.119.BR 

skattemæssig fradrag som driftsomkostning efter statsskattelovens § 6 for en af udlejer 

betalt erstatning til en lejer for sidstnævntes opgivelse af lejemål. Baggrunden herfor 

var, at udlejer havde til hensigt at overtage dette lejemål til private beboelse. Den om-

handlede erstatning kunne således ikke anses som et udslag af en naturlig driftsrisiko 

ved driften af en udlejningsejendom.  

 

Betales en erstatning eller godtgørelse til lejeren derimod i tilknytning til et salg af den 

ejendom, hvor lokaliteterne er beliggende, vil det med Landsskatterettens kendelse ref. i 

SKM2012.574.LSR kunne komme på tale at fradrage erstatningen mv. ved avanceopgø-

relsen. 

 

Denne retstilling blev antydet i Landsskatterettens kendelse ref. i LSRM 1979, 44, hvor 

Landsskatteretten tilkendegav, at en erstatning for afståelse af lejemål ”ikke kunne anses 

for at være en fradragsberettiget driftsomkostning i medfør af ligningslovens § 6 a [skal 

antageligt være statsskattelovens § 6a], men alene en omkostning i forbindelse med det 

stedfundne salg.” Tilsvarende fremgår af Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 1985, 

293 LSR, hvor Landsskatteretten ”…efter det oplyste om, at klageren ikke selv havde 

ønsket at benytte de lokaler, der blev ledige, men alene havde ønsket ejendommen fri-

gjort for lejemål i forbindelse med salget af denne, [måtte] være enig med skatterådet i, 

at udgiften til den ydede erstatning ikke kunne anses for at være en fradragsberettiget 

driftsomkostning, ligesom der heller ikke var adgang til at afskrive denne udgift, der 

alene kunne anses for en omkostning i forbindelse med det stedfundne salg.” 

 

I den senere kendelse ref. i TfS 1985, 637 LSR fik et selskab adgang til at fradrage en 

erstatning for opgivelse af lejemål ved opgørelsen af selskabets næringsavance i forbin-

delse med selskabets salg af den i denne sag omhandlede beboelseslejlighed. Landsskat-

teretten lagde ved afgørelsen til grund, at selskabets salgssum på 625.000 kr. havde væ-

ret betinget af, at lejligheden var frigjort for lejemål, og at der således havde været en 

klar økonomisk interesse for selskabet i at frigøre lejligheden for boligret og lejemål. På 



- 3 – 
Offentliggjort d. 4. december 2012 
 

  

 
 

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) 

dette grundlag fandt Landsskatteretten i overensstemmelse med Statsskattedirektoratet, 

at den omhandlede erstatning - i form af betaling af en renovering for lejerens nye lej-

lighed - måtte godkendes som en udgift, der var afholdt i forbindelse med salget af lej-

ligheden og dermed - i henhold til det næringssynspunkt, der var anlagt af skattemyn-

dighederne - at være fradragsberettiget. 

 

Problemstillingen er med Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2012.574.LSR nu 

kommet op på ny i en lignende sag om erstatning for opgivelse af lejemål i forbindelse 

med salg af den ejendom, hvor de udlejede lokaliteter var beliggende. Spørgsmålet var 

her, om erstatningen kunne fradrages ved avanceopgørelsen efter ejendomsavancebe-

skatningslovens § 4.  

 

Den pågældende ejendom blev i denne sag solgt i 2011 fra et interessentskab til et an-

partsselskab, hvor de pågældende interessenter var anpartshavere, med det formål at 

realisere et ejendomsprojekt i form af nedrivning af ejendommen og nyopførelse af et 

hotel på den pågældende grund og nabogrunden. Efter parternes købsaftale blev ejen-

dommen overtaget af køber fri for lejemål, og således, at sælger selv ”handlede af” med 

eventuelle lejere. Sælger udbetalte på denne baggrund en erstatning på knap 1,7 mio. kr. 

efter erhvervslejelovens § 66 til 4 lejere, og afholdte i forbindelse hermed advokatom-

kostninger på godt 250.000 kr.  

 

Sælger forespurgte på denne baggrund til, om den pågældende erstatning samt de her-

med forbundne advokatomkostninger kunne fratrækkes i afståelsessummen for ejen-

dommen ved avanceopgørelsen for ejendommen efter ejendomsavancebeskatningslo-

vens § 4. 

 

SKAT afviste et sådant fradrag med henvisning til SKM2010.119.BR, da der ikke fand-

tes at være tale om omkostninger i forbindelse med salget af ejendommen, men alene 

udgifter vedrørende udlejningsvirksomheden, som ikke var fradragsberettigede efter 

statsskattelovens § 6, litra a 

 

Denne afgørelse blev ændret af Landsskatteretten, der anerkendte, at udgifterne kunne 

fratrækkes ved opgørelsen af afståelsessummen for ejendommen.  
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Vedrørende retsgrundlaget anførte Landsskatteretten, at det efter praksis er anerkendt, at 

udgifter, der afholdes for at få en lejer til at fraflytte en ejendom, kan fradrages i afståel-

sessummen, og henviste herved til LSRM 1979.44 og TfS 1985, 637 LSR, herunder til 

en bemærkning i præmisserne for sidstnævnte kendelse,  hvorefter salgssummen havde 

været betinget af, at lejligheden var frigjort til lejemål. 

 

Landsskatteretten fremhævede dernæst, at ejendommen efter købsaftalen skulle overta-

ges af køber fri for lejemål samt at det endvidere var sælger selv, der forhandlede med 

lejerne i forbindelse med opsigelsen, og videre, at køber i købsaftalen erklærede, at den 

købte ejendom skulle anvendes i erhvervsøjemed, og at der skulle ske nedrivning og 

bebygges et hotel med videresalg for øje.  

 

Det var herefter Landsskatterettens opfattelse, at sælger kunne fratrække udgifter til 

erstatningerne samt advokatomkostninger forbundet hermed ved beregningen af afståel-

sessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten til-

kendegav herved at have henset til, at det havde været en betingelse i købsaftalen, at 

ejendommen blev frigjort for lejemål, og at opsigelsen af lejerne derfor ansås at have en 

tilstrækkelig forbindelse med salget af ejendommen til anpartsselskabet.  

 

Retstillingen er herefter således, at udlejers erstatning til lejer for opgivelse af lejemål i 

forbindelse med udlejers salg af de lejede lokaliteter kan fradrages ved opgørelsen af 

afståelsessummen for ejendommen, forudsat at der foreligger en tilstrækkelig forbindel-

se mellem på den ene side opsigelsen af lejerne og på den anden side salget af de om-

handlede lokaliteter. Er ejendomsoverdragelsen betinget af, at ejendommen er frigjort 

for lejemål, eller er salgssummen betinget af ejendommens frigørelse for lejemål anses 

der at foreligge den fornødne forbindelse mellem opsigelsen af lejerne og salget af ejen-

dommen.  

 

Som en afsluttende salut i sagen ref. i SKM2012.574.LSR fandt Landsskatteretten an-

ledning til at bemærke, at SKAT ikke havde haft bemærkninger til vilkårene for over-

dragelsen, herunder købesummen, og der havde således for Landsskatteretten ikke været 

grundlag for at antage, at der ikke var handlet på armslængdevilkår. 
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Landsskatterettens bemærkning kan næppe forstås på anden måde, end at der efter 

Landsskatterettens opfattelse havde foreligget forhold i sagen, der kunne tyde på, at der 

var grundlag for korrektion efter ligningslovens § 2, uden at der imidlertid var tilveje-

bragt det fornødne grundlag for en sådan korrektion.  

 
_______ o _______ 

 
 

 


