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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
 Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 26/9 2011, at en skatteyder 
kunne foretage genanbringelse af avance ved afståelse af hotellejligheder i 
Danmark i anskaffelsessummen for hotellejligheder beliggende i Frankrig. 
I den pågældende sag har Landsskatteretten således anerkendt en virksom-
hed med udlejning af hotellejligheder som en erhvervsmæssig virksomhed i 
§ 6 A´s forstand. 
 

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan en skatteyder ved afståelse af en fast 

ejendom vælge at udskyde avancebeskatningen ved at genanbringe avancen i anskaffel-

sessummen for en anden ejendom anskaffet enten i samme indkomstår, i indkomståret 

forud herfor eller i det efterfølgende indkomstår.  

 

Det er bl.a. en forudsætning for en sådan genanbringelse, at såvel den afståede ejendom 

som den nyerhvervede ejendom anvendes erhvervsmæssigt i ejendomsavancebeskat-

ningslovens § 6 A´s forstand.  

 

Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed, jf. 

nærmere § 6 A, stk. 1, 4. pkt., jf. dog § 6 A, stk., 5 om udlejning til eget selskab, der 

anvender ejendommen til et erhvervsmæssigt formål i § 6 A´s forstand. Bestemmelsen i 

§ 6 A, stk. 1, 4. pkt., er senest blevet ændret ved lov nr. 525 af 12/6 2009. Hidtil havde 

reglerne været udformet således, at udlejning af fast ejendom, der blev benyttet til land-
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brug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 

1 eller 7, i relation til genanbringelse skulle anses som erhvervsmæssig virksomhed, 

medens udlejning af anden fast ejendom ikke ansås som erhvervsvirksomhed. Da der - 

som anført i de særlige bemærkninger til § 6 A, stk. 1, 4. pkt. i forslaget til lov 525 af 

12/6 2009 - ikke sås at foreligge nogen begrundelse for sondringen mellem forskellige 

former for udlejning af fast ejendom i relation til ejendomsavancebeskatningen, blev 

disse regler ændret, således at udlejning af fast ejendom generelt ikke anses for er-

hvervsvirksomhed i relation til genanbringelse, jf. § 6 A, stk. 1, 4. pkt. Som videre an-

ført i de særlige bemærkninger til § 6 A, stk. 1, 4. pkt. ville de ændrede regler bl.a. med-

føre, at ”Genanbringelse kan efter forslaget ikke længere ske i en lade, der ombygges til 

ferielejligheder. Der er tale om ren udlejningsvirksomhed, der ikke kan sammenlignes 

med egentlig hotelvirksomhed.” 

 

Netop denne sondring mellem på den ene side udlejning af ferielejligheder og på den 

anden side hotelvirksomhed behandles i Landsrettens kendelse af den 26/9 2011. 

 

Den pågældende sag drejede sig om genanbringelse af avance ved afståelse af en dansk 

ejendom, der havde været anvendt i en virksomhed med udlejning af hotellejligheder, i 

anskaffelsessummen for en fransk ejendom anvendt til samme formål.  

 

Om virksomheden var oplyst, baseret på oplysninger fra virksomhedens hjemmeside pr. 

1/1 2006, at virksomheden primo 2006 omfattede 21 lejligheder til rådighed for udlej-

ning fordelt på fire adresser i Danmark. Lejlighederne i Danmark, der varierede fra et til 

tre værelser inklusiv fuldt udstyret køkken og bad, kunne udlejes enten pr. dag eller pr. 

uge, og de oplyste priser var inklusiv stuepigeservice, morgenmad og moms. Efter det 

oplyste omfattede stuepige-servicen daglig rengøring og sengeredning, samt udskiftning 

af håndklæder og sengetøj efter behov. Udlejningsvirksomheden omfattede herudover 4 

lejligheder i Frankrig. 

 

Af virksomhedens standardvilkår for udlejning, der i det væsentlige var identiske for 

den danske og den franske udlejningsvirksomhed, fremgik bl.a., at virksomhedens kun-

der skulle betale forud i forbindelse med bookingen og kunne risikere at blive afkrævet 

et ”no-show”-gebyr, hvis bookningen blev aflyst. Endvidere fremgik, at morgenmaden 
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som udgangspunkt blev leveret til lejligheden aftenen forinden, enten af stuepigen eller 

husholdersken. Efter det oplyste tilberedte kunderne som udgangspunkt selv morgen-

maden dagen efter, men havde også mulighed for at få den anrettet af en stuepige. Det 

var endvidere muligt at få et nedslag i prisen, hvis morgenmaden blev fravalgt. Herud-

over var der mulighed for at tilkalde en ”altmuligmand” til udbedring af mindre skader 

under opholdet, samt mulighed for telefonisk at kontakte virksomhedens reception døg-

net rundt. 

 

Virksomhedens primære kunder var større virksomheder og ambassader, der typisk 

havde udlændinge tilknyttet til at udføre forskellige projekter i kortere perioder. Herud-

over foregik udlejning til turister bl.a. således, at der om morgenen blev fremsendt lister 

over ledige lejligheder til turistkontoret, der herefter mod provision formidlede udlej-

ningen af virksomhedens lejligheder. Endvidere blev lejlighederne udlejet direkte på 

baggrund af telefon- og e-mailhenvendelser. Der var oplyst, at varigheden af et ophold 

for en typisk gæst svingede mellem 2-3 dage til 2-3 uger, men i sjældnere tilfælde kun-

ne et ophold vare op til 2-3 måneder. Fakturerede beløb var tillagt moms. 

 

Virksomheden var etableret som en personligt ejet virksomhed i 1992, men blev fra 

1995 og fremefter drevet gennem et selskab ejet af den oprindelige stifter og en yderli-

gere person.  

 

Efter en skattefri spaltning af selskabet til 3 selskaber i januar 2006 blev 2 af de danske 

ejendomme, der hidtil havde været anvendt i virksomheden, solgt i marts 2006, hvilket 

omfattede afståelse af 22 lejligheder, herunder 10 lejligheder i en ejendom ejet i sameje 

mellem 2 af selskaberne. 

 

Herefter ændrede virksomheden sin udlejning i Danmark således, at der blev fokuseret 

på udlejning af en varighed på 4 til 10 uger. I forbindelse med denne udlejning sørgede 

virksomheden stadig for rengøring, linned og håndklæder til alle gæster i hele udlej-

ningstiden. Selskabet opkrævede ikke moms af denne udlejning.  

 

Spørgsmålet var nu, om det klagende selskab, der ejede den ene halvpart af den i marts 

2006 solgte ejendom med 10 lejligheder, kunne genanbringe avancen ved afståelse af 
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selskabets halvpart i ejendommen, 11,3 mio. kr., i anskaffelsessummen for 2 nyerhver-

vede franske ejendomme, der nu indgik i det klagende selskabs virksomhed med udlej-

ning af hotellejligheder.  

 

SKAT fandt ikke at kunne anerkende den stedfundne genanbringelse, bl.a. med henvis-

ning til TfS 2009, 453 SR samt TfS 2008, 1033 SR, hvor Skatterådet afviste genanbrin-

gelse i et hotelejerlejlighedsprojekt. At den virksomhed, der var blevet udøvet i den 

foreliggende sag, i en tidligere kendelse fra Landsskatteretten var kvalificeret som ho-

teldrift, og at der herunder var godkendt bygningsafskrivninger efter den dagældende 

afskrivningslovs § 18, stk. 1, litra b, medførte efter SKAT´s opfattelse ikke en automa-

tisk godkendelse af selskabets virksomhed som hotelvirksomhed.  

 

Ved Landsskatterettens vurdering af den nu foreliggende sag tog Landsskatteretten af-

sæt i, at egentlig hotelvirksomhed efter Skatterådets praksis ikke ansås som udlejning af 

fast ejendom i relation til genanbringelsesreglerne. Landsskatteretten konstaterede her-

efter, at Landsskatteretten ved en kendelse af 23/12 1999 om virksomhedens havde ud-

talt, at ”Efter det oplyste om udlejningsvilkårene samt serviceniveauet i klagerens virk-

somhed (...) finder Landsskatteretten, at udlejningen af suiterne/lejlighederne i de 3 

ejerlejligheder sker på sædvanlige hotelvilkår, og at (...) virksomhed er hoteldrift.” 

 

Landsskatteretten bemærkede herefter, at det var oplyst, at der ikke var sket ændringer i 

måden at udleje lejlighederne på siden Landsskatterettens kendelse af 23. december 

1999. 

 

På denne baggrund og henset til det oplyste om, at udlejningen typisk var af kortere 

varighed, at morgenmad og stuepigeservice, herunder rengøring, skift af håndklæder og 

sengelinned, var inkluderet i prisen, at der var mulighed for at få bragt mad, vasket tøj, 

arrangeret receptioner mv. mod yderligere betaling, at der var et kontor, der fungerede 

som reception og var bemandet i dagtimerne, og at der derudover var mulighed for tele-

fonisk kontakt til kontoret hele døgnet, var det Landsskatterettens opfattelse, at udlej-

ningen af lejlighederne i den omhandlede ejendom måtte anses for hoteldrift. 
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De frasolgte lejligheder i den omhandlede ejendom, og de lejligheder, der ønskedes 

genplacering i, i Frankrig, kunne således videre efter Landsskatterettens opfattelse anses 

som udlejet på hotelvilkår, og selskabets virksomhed havde derfor været hoteldrift.  

 

Da selskabet således kunne anses for at have drevet erhvervsvirksomhed i ejendoms-

avancebeskatningslovens § 6 A's forstand, kunne den opgjorte fortjeneste ved salget af 

den omhandlede ejendom, dvs. de 11,3 mio. kr., således anses for omfattet af ejendoms-

avancebeskatningslovens § 6 A. 

 

Herefter godkendte Landsskatteretten genanbringelsen.  

 

Der synes i nogle tilfælde at kunne blive tale om en hårfin afgrænsning mellem på den 

ene side udlejning af hotellejligheder med et fornødent højt serviceniveau som i den 

foreliggende sag og på anden side projekter som omhandlet i eksempelvis TfS 2008, 

1033 SR, som synes udbredte i de senere år.  

 
_______ o _______ 

 
 
 
 


