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Direktørens ferie i firmaets sommerhus© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
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www.v.dk 

  
Sidste lørdag omtalte jeg de skattemæssige konsekvenser ved ansattes brug 
af firmaets sommerhus. Med nærværende indlæg omtales den skærpede be-
skatning af direktøren og ledende medarbejderes som følge af brug af fir-
maets sommerhus. 
 

Med virkning fra og med 2001 blev der indført en særlig skærpet beskatning af direktø-

rer eller andre ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, når disse får 

stillet firmaets sommerhus til rådighed. Med en dom fra Vestre Landsret fra 17. marts 

2011 er en ret streng praksis fundamenteret. 

 

Værdien af personalegodet – og dermed det beløb, der skal beskattes – skal som ud-

gangspunkt fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den ansatte at købe 

det pågældende gode i almindelig fri handel. For visse personalegoder er der imidlertid 

fastsat særlige standardiserede regler om beskatningen af den ansatte. Værdien af så-

danne personalegoder udmåles efter faste satser - og altså ikke efter, hvad det koster at 

anskaffe netop dette gode i almindelig handel og vandel.  

 

For flere større personalegoder er beskatningen kædet sammen med en beskatning af 

personalegodet på grundlag af et rådighedskriterium. Der sker altså beskatning af rådig-

heden over personalegodet i stedet for beskatning af den ansattes faktiske brug af godet. 

Beskatningen er således den samme, uanset om den ansatte gør brug af personalegodet 

eller ej.  

http://www.v.dk/
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Fri rådighed over sommerhus 
En ansat, der ikke er direktør eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, og 

som får stillet et sommerhus til rådighed som led i dette ansættelsesforhold, beskattes af 

værdien af rådigheden, der opgøres for hver af ugerne 22-34 til 1/2 pct. pr. uge af ejen-

domsværdien pr. 1. oktober i det forudgående år. Har den ansatte rådighed over som-

merhuset uden for højsæsonen, dvs. uden for perioden uge 22 – 34, opgøres værdien til 

1/4 pct. af sommerhusets værdi.  

 

 

Direktørreglen 
For direktører og andre ledende medarbejdere gælder der dog særlige regler:  

 

Her er reglerne nemlig således, at hvis arbejdsgiveren stiller et sommerhus til rådighed 

for direktører eller andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønnings-

form, vil der ved beskatningen blive taget udgangspunkt i, at direktøren har rådighed 

over sommerhuset i hele året. Selv om den pågældende medarbejder kun anvender 

sommerhuset i eksempelvis 3 uger om året, skal medarbejderen altså beskattes med af-

sæt i, at han har anvendt sommerhuset hele året. Undtaget er kun de dage eller uger, 

hvor sommerhuset stilles til rådighed for andre personer – med mindre de øvrige brugere 

også er direktører eller andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. I så 

fald skal der nemlig ske en ligelig fordeling af den skattepligtige værdi mellem de på-

gældende direktører.  

 

Direktører mv. har ikke mulighed for at komme uden om denne beskatning ved delvis at 

fraskrive sig retten til at anvende ejendommen. Dette blev fastslået i en konkret sag fra 

2003. Her forespurgte direktøren det daværende Ligningsråd om, hvorvidt han ville bli-

ve beskattet af brug af selskabets sommerbolig i Spanien, hvis han fraskrev sig retten til 

generelt at disponere over ejendommen og kun ville benytte ejendommen i perioder, 

hvor ejendommen ikke blev udlejet til anden side gennem et udlejningsbureau Det var i 

den forbindelse meningen, at direktøren skulle betale selskabet en leje for disse perio-

der, svarende til den leje, som udlejningsbureauet opkrævede af fremmede lejere. Lig-

ningsrådet konkluderede her, at da det var tanken, at direktøren skulle have stillet som-
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merboligen til rådighed for privat anvendelse i visse perioder, ville der efter loven være 

en formodning for, at han havde den til rådighed hele året. Han skulle derfor som ud-

gangspunkt beskattes vedrørende de perioder, hvor sommerboligen ikke var udlejet til 

anden side. 

 

Dette princip er slået fast i nyere domme. På den ene side gælder det, at selve den om-

stændighed, at et selskab ejer en fritidsbolig ikke i sig selv giver grundlag for beskat-

ning. Men har direktøren eksempelvis mulighed for at anvende sommerhuset i givne 

perioder, er udgangspunktet altså, at der sker beskatning for hele året, dog undtaget de 

perioder, hvor det de facto har været udlejet m. v. til anden side.  

 

Det siger sig selv, at denne beskatning af direktør m.v. vil kunne føles meget byrdefuld, 

især for den direktør, der måske kun sjældent gør brug at et sådant sommerhus.  

 

Hertil kommer, at der kan være mellemtilfælde, hvor direktøren på den ene side har 

større rådighed over sommerhuset end virksomhedens øvrige medarbejdere, men hvor 

det på den anden side er således, at andre medarbejdergrupper også kan disponere over 

sommerhuset i et ikke ubetydeligt omfang. 

 

Med henblik på denne situation er det i loven bestemt, at de skærpede regler for direktø-

rer mv. ikke skal bruges, hvis sommerhuset stilles til rådighed for virksomhedens øvrige 

medarbejdere i mindst13 uger om året, heraf mindst 8 uger i perioden uge 22-34. 

 

SKAT´s praksis på området blev yderligere fundamenteret med en dom fra Vestre 

Landsret fra 17. marts 2011. 

 

I denne sag var der tale om et selskab, der producerede fritidshuse, og hvor nogle ikke 

havde kunnet sælges til en acceptabel pris. Et sommerhus var søgt udlejet gennem et 

større sommerhusudlejningsbureau, der imidlertid kun havde lejet sommerhuset ud i ca. 

20 uger om året.   
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Direktøren mente, at han ikke skulle beskattes, da han rent faktisk ikke havde anvendt 

sommerhuset privat overhovedet. Og i hvert fald burde der efter hans opfattelse ikke ske 

beskatning i de perioder, hvor udlejningsbureauet havde dispositionsret over sommerhu-

set til udlejning til fremmed, og hvor hovedaktionæren efter kontakten med udlejnings-

bureauet ikke selv måtte benytte sommerhuset uden forudgående aftale med bureauet. 

Endelig var direktøren af den opfattelse, at de uger, som var anvendt til renovering af 

sommerhuset som følge af slidtage ved udlejning, burde fragå i perioden, da direktøren 

slet ikke kunne anvende sommerhuset i denne periode. 

 

Landsretten tiltrådte udgangspunktet, at selve den omstændighed, at selskabet ejede et 

sommerhus, ikke var tilstrækkeligt til at beskatte direktøren. Afgørende var, hvorvidt 

vedkommende havde haft rådighed over sommerhuset i givne perioder. I denne sag hav-

de hovedaktionæren ikke givet afkald på rådighed over sommerhuset, og herefter var 

spørgsmålet kun, hvilken periode, hovedaktionæren skulle beskattes af denne rådighed. 

 

Med dette udgangspunkt blev direktøren beskattet af privat anvendelse af sommerhuset 

for hele året kun med fradrag af de uger, hvor sommerhuset rent faktisk var udlejet. Di-

rektøren skulle altså også beskattes af privat anvendelse af sommerhuset i de perioder, 

hvor udlejningsbureauet havde sommerhuset på hånden og kunne udleje dette til frem-

med, men hvor det ikke var lykkes at udleje sommerhuset. Der blev heller ikke givet 

rabat for den periode, hvor sommerhuset blev renoveret som følge af slidtage som følge 

af udlejningen til fremmed.  

 

I tilfælde, hvor en virksomhed ejer et sommerhus, der anvendes af personale, men også 

af medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan der altså 

være god grund til at lade revisor vurdere, om der er grundlag for den voldsomme be-

skatning af nævnte medarbejdere, der måske i årevis ikke har anvendt sommerhuset. 

 

 
_______ o _______ 

 


