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Ret til helårsbeboelse i sommerhus udløser skattepligt© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
Ikke sjældent ses det, at pensionister vælger at flytte til sydlige himmel-
strøg, hvor ikke alene klimaet, men også beskatningsforholdene kan fore-
komme attraktive. For nu at bevare tilknytningen til Danmark vælger nogle 
at beholde deres sommerhus, som kan være et samlingssted for forældrene, 
børn og børnebørn. Men i nogle tilfælde kan bevarelse af et sommerhus ud-
løse betydelige skattemæssige konsekvenser. 
 

Fuld skattepligt til Danmark kan udløses, når en person har rådighed over en helårsbo-

pæl her i landet. Emigration til eksempelvis Frankrig eller Spanien med ønske om ophør 

af skattepligt til Danmark forudsætter derfor, at man ikke bevarer en helårsbolig i Dan-

mark. Skattepligten til Danmark vedvarer, så længe der bevares bopæl her i landet, dvs. 

så længe den pågældende disponerer over en helårsbolig her. 

 

Praksis viser videre, at der i visse tilfælde stilles strenge krav for at undgå skattepligt 

som følge af en boligmulighed i skattelovgivningens forstand. Eksempelvis kan nævnes 

en landsretsdom fra 2008, hvor en 22-årig chauffør var flyttet til England, men som efter 

domstolenes opfattelse samtidig havde bevaret bopæl hos sine forældre. Hans bopæl 

bestod i, at han kunne overnatte i moderens syværelse i kælderen i parcelhuset, da en 

lillebroder havde overtaget hans børneværelse. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at 

chaufføren indtil sin udrejse fra Danmark havde boet hos sine forældre, at der ikke var 

nogen begrænsninger i hans rådighed over forældrenes bolig efter udrejsen i forhold til 

før udrejsen, at han fortsat kunne benytte boligen vederlagsfrit, at han ikke havde noget 
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bohave af betydning, at han altid havde boet hos forældrene sammenholdt med hans 

alder på 22 år, samt at han beholdte sin postadresse som hidtil hos forældrene. 

 

Nogle danskere vil uden tvivl opleve de danske skattemyndigheders arme som meget 

lange.  

 

 

Rådighed over sommerhus  
Rådighed over det hidtidige sommerhus ses ofte at have stor praktisk betydning for den 

skatteyder, der ønsker at forlægge residensen til sydligere himmelstrøg.  

 

Skatteretligt er det udgangspunktet, at bibeholdelse af et sommerhus ikke vil medføre 

skattepligt til Danmark under den klare forudsætning, at sommerhuset kun anvendes til 

ferie eller lignende. Det samme gælder for anden ejendom, der ikke kan sidestilles med 

en helårsbolig.   

 

Særlige forhold kan dog medføre, at bibeholdelse af et sommerhus alligevel medfører, at 

skattepligten til Danmark opretholdes. F.eks. kan nævnes den situation, hvor sommerhu-

set har en sådan standard og kvalitet, at det må sidestilles med en helårsbolig, eller den 

situation, hvor ejeren benytter sommerhuset helt på samme vis som en helårsbolig. Det 

spiller også en rolle, hvis der foreligger andre væsentlige tilknytningsmomenter til 

Danmark, typisk i form af væsentlige erhvervsinteresser, og hvor afgørelsen om fortsat 

bopæl og dermed skattepligt sker på grundlag af en samlet bedømmelse af de forelig-

gende omstændigheder.  

 

 

Sommerhus med ret til helårsbeboelse 
Et måske i praksis overset problem er det tilfælde, hvor en pensionist og vordende emi-

grant har ejet et sommerhus i mere end 8 år og dermed har opnået en personlig ret til at 

benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Problemet har undertiden været fremme, når 

SKAT af den ene eller anden årsag er blevet opmærksom på forholdet. 
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I en kendelse fra 2005 antog Landsskatteretten, at en skatteyders fulde skattepligt her til 

landet måtte anses fortsat at bestå uanset fraflytning til Spanien, da skatteyderen havde 

bevaret en bopælsmulighed i et sommerhus, som han efter planlovens bestemmelser 

havde en personlig ret til at bebo hele året, uanset ejendommens beliggenhed i et som-

merhusområde. Afgørelsen er kritiseret af flere skatteeksperter.  

 

Et tilsvarende resultat lagde Skatterådet til grund i et bindende svar fra 2006 om en ef-

terlønsmodtager, der ejede en fritidsbolig i sameje med sin ægtefælle, og som på tilsva-

rende vis havde opnået ret til at anvende en fritidsbolig som helårsbolig efter planloven. 

I denne sag bekræftede Skatterådet videre, at hvis efterlønsmodtageren overdrog sin 

andel af sommerhuset til ægtefællen, ville han ikke have en helårsbolig til rådighed, da 

han ikke længere ejede en andel af boligen. Heller ikke ægtefællen ville have en helårs-

bolig til rådighed, da hun ikke var pensionist og dermed ikke opfyldte ”alderskriterier-

ne” i planloven for at kunne anvende fritidsboligen som helårsbolig. Ægtefællernes ful-

de skattepligt til Danmark ville derfor ophøre ved fraflytning til Spanien.  

 

Skatterådet har nu funderet denne retsstilling med det bindende svar i 2011. I den på-

gældende sag forespurgte en skatteyder til, om dennes fulde skattepligt til Danmark ville 

ophøre, trods ejerskab til blandt andet et sommerhus på 281 m2, som han havde købt i 

2002. Sommerhuset påtænktes anvendt til ferieophold i perioden frem til et påtænkt 

salg. 

 

Efter Skatterådets opfattelse havde skatteyderen qua sommerhuset en bopæl til rådighed 

i Danmark, da skatteyderen, som havde ejet sommerhuset i over 8 år og som havde op-

nået folkepensionsalderen og derved havde ret til folkepension, efter planloven havde en 

personlig ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Skatteyderens skattepligt til 

Danmark ville derfor ikke ophøre ved fraflytning til Spanien.  

 

Med dette bindende svar har Skatterådet som nævnt yderligere fundamenteret den fore-

liggende praksis og har herunder betonet, at det for vurderingen af skattepligtens ophør 

er uden betydning, om den pågældende fritidsbolig rent faktisk er egnet som helårsbolig.  
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Praksis giver anledning til at overveje, om en emigration bør ske, før 8-årsfristen efter 

planloven indtræder, hvis ikke man vælger at sælge sommerhuset, herunder eventuelt til 

familiemedlemmer, der ikke har opnået ret til at anvende sommerhuset til helårsbolig. 

 

Emigration forud for 8-års periodens indtræden rejser det næste spørgsmål, om 8-års 

perioden afbrydes ved emigration, eller om retten til helårsbeboelse indtræder på ordi-

nær vis efter 8 års ejertid, således at retten til helårsbeboelse indtræder, selv om fraflyt-

ning er sket. Som planloven er formuleret, tyder meget på, at retten til helårsbeboelse vil 

indtræde på ordinær vis, dvs. pr. automatik.  

 

Dermed er bunden beredt for det næste spørgsmål, nemlig om selve den omstændighed, 

at en skatteyder indenfor et kortere åremål efter fraflytningen vil have rådighed over en 

helårsbolig vil indebære, at bopæl i Danmark og dermed skattepligt her til landet ikke 

skal anses for ophørt, eller om situationen rettere må vurderes som et spørgsmål om ind-

træden af skattepligt ved eventuel tilflytning.  

 

Det vil dog forekomme ganske vidtgående at antage, at en skatteyders skattepligt til 

Danmark ikke kan anses for ophørt med henvisning til, at skatteyderen – ikke aktuelt – 

men først måske flere år ud i fremtiden opnår ret til at anvende et sommerhus som hel-

årsbolig i medfør af planloven. Til forskel fra en ordinær helårsbolig vil det ikke være 

muligt for skatteyderen at udleje sommerhuset på helårsbasis, da retten til at anvende et 

sommerhus som fritidsbolig netop er en personlig ret.  

 

Den meget strenge og ikke afklarede praksis medfører, at påtænker man at fraflytte til 

sydlige himmelstrøg og er man samtidig ejer af et sommerhus, bør det undersøges, om 

dette medfører, at man fastholdes i det danske beskatningssystem. En afklaring kan op-

nås ved anmodning om bindende svar. 

 

 

 
_______ o _______ 

 


