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Parcelhusreglen gør det muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis det sam-
lede grundareal er mindre end 1.400 m2. I nogle tilfælde er det muligt at 
”udstykke” sig til et skattefrit salg af boligen. Det gælder dog ikke for 
dødsboer. I flere tilfælde har arvinger derfor stået tilbage med en følelse af 
at have fået skægget gevaldigt i klemme i postkassen. Kun rettidig omhu vil 
kunne redde en sådan situation.  
 

Har en afdød skatteyder efterladt sig en ejerbolig på 1.400 m2 eller derover, kan arvin-

gerne have overtaget en økonomisk overraskelse af de mere ”trælse”. En meget frustre-

ret arving har for nylig forelagt denne problemstilling for Folketingets Skatteudvalg. 

Men der var ingen hjælp at hente. Det ville nemlig kræve en lovændring, som regerin-

gen ikke har aktuelle planer om at foretage.  

 

 

Parcelhusreglen 
Problemet skyldes udformningen af parcelhusreglen. Her er det bestemt, at fortjeneste 

ved salg af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder er skattefri, ”… hvis huset eller lej-

ligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den 

periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingel-

serne for at kunne afstås skattefrit…” De betingelser, der skal være opfyldt for at kunne 

sælge skattefrit, er bl.a. betingelsen om, at grunden er mindre end 1.400 m2. Er grunden 

større, kan et skattefrit salg efter loven kun komme på tale, hvis det enten er udelukket 

at udstykke fra ejendommen, eller hvis en udstykning vil medføre en væsentlig værdi-

forringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. 

http://www.v.dk/
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Den lidt kryptiske formulering af parcelhusreglen medfører med lidt andre ord, at: 

1. ejendommen på salgstidspunktet skal opfylde de arealmæssige krav og  

2. at ejeren eller dennes husstand har anvendt ejendommen som bolig, medens 

ejendommen opfyldte de arealmæssige krav.  

 

Er disse to krav ikke opfyldt, kan ejendommen ikke sælges skattefrit.  

 

Er ejendommen større end 1.400 m2, og kan der udstykkes en ny byggegrund fra ejen-

dommen, kan skatten reduceres væsentligt, hvis der forud for et salg sker frastykning af 

en grund, således at den oprindelige ejendom herefter ligger på et jordstykke, hvor area-

let er mindre end 1.400 m2. Men det er en betingelse for et skattefrit salg, at huset har 

tjent til bolig for ejeren efter udstykningen.  

 

 

Dødsboer  
I dødsboer ses nogle gange, at afdødes ejerbolig ikke opfylder de arealmæssige krav i 

parcelhusreglen. 

 

Ligger huset eksempelvis på en grund på 2.000 m2 i et villakvarter, og er det muligt at 

frastykke en grund til bebyggelse uden væsentlig værdiforringelse af restarealet eller 

den bestående bebyggelse, er betingelserne i parcelhusreglen for et skattefrit salg såle-

des ikke opfyldt.  

 

Selv om dødsboet vælger at udstykke ejendommen, således at huset nu ligger på en 

grund på mindre end 1.400 m2, opnås ikke mulighed for et skattefrit salg af restejen-

dommen, da afdøde jo af gode grunde ikke har anvendt ejendommen som bolig efter 

udstykningen. 

 

Dødsboet og dermed arvingerne skal derfor som udgangspunkt betale skat af fortjene-

sten ved et salg. Ganske vist vil den skattepligtige fortjeneste blive opgjort på grundlag 

af nogle særlige overgangsregler knyttet til skattereformen fra 1993. Alligevel kan der i 

nogle tilfælde blive tale om betydelige skattebetalinger.  



- 3 – 
Offentliggjort d. 30. juli 2011 
 
 

 
  

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) 

 

En frustreret arving  
En frustreret arving henvendte sig den 19. juni 2011 til Folketingets Skatteudvalg med 

netop dette problem. Skatteudvalget forelagde sagen for skatteministeren, men skatte-

ministeren meddelte den 27. juni 2011 udvalget, at regeringen ikke har aktuelle planer 

om at ændre disse regler.  

 

 

Rettidig udstykning  
Har man en ejerbolig, der falder udenfor rammerne af parcelhusreglen, er det altså en 

god ide at overveje, om der bør foretages en frastykning. Og disse overvejelser bør fore-

tages i god tid før et eventuelt salg, således at beboelseskravet er opfyldt efter udstyk-

ningen.  

 

Nu er det jo heldigvis ganske sjældent, at man ved, hvornår man skal herfra. Men måske 

netop derfor er det – helt på samme vis som ved testamenter – en god ide at være i god 

tid. Og der skal her fremhæves, at der intet er til hinder for at beholde såvel hovedparcel-

len med huset som det udstykkede areal, og først på et senere tidspunkt sælge de to ejen-

domme, uden at skattefriheden for hovedparcellen med huset fortabes 

 

 

Flytning på plejehjem 
På et enkelt punkt har Folketinget dog gjort en undtagelse i forhold til de betingelser, der 

er omtalt ovenfor. Det drejer sig om tilfælde, hvor ejeren på den ene side har igangsat en 

udstykningssag, men hvor ejeren - inden udstykningen er gennemført - er flyttet fra boli-

gen til plejehjem eller i en beskyttet bolig.  

 

I disse tilfælde kan ejeren altså – som en enkeltstående undtagelse til parcelhusreglen – 

efter en udstykning sælge den tilbageværende del af grunden på under 1.400 m2 med 

tilhørende bolig, selv om ejeren ikke nåede at anvende den tilbageværende ejendom, før 

han flyttede på plejehjem eller i beskyttet bolig.  
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Med denne regel har Folketinget altså sikret, at en ejer, der må flytte på plejehjem før en 

udstykningssag er afsluttet, skattemæssigt behandles på samme måde som en ejer, der 

bebor ejendommen efter afslutningen af en udstykningssag. 

 

Ifølge motivudtalelserne til det oprindelige lovforslag var baggrunden for ”plejehjems-

bestemmelsen”, at de hidtil gældende regler ikke i alle situationer virkede hensigtsmæs-

sige, når en ejer af en fast ejendom pga. forværring af sundhedstilstanden må fraflytte en 

fast ejendom.  

 

Det kan godt være lidt svært at få øje på begrundelsen for, at der gælder forskellige reg-

ler, alt efter om ejeren er flyttet på plejehjem eller er afgået ved døden.  

 
_______ o _______ 

 


