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Næring med fast ejendom – skatteretlig kvalifikation på bag-
grund af selvangivne oplysninger og ”afsmitning” - 
SKM2013.289.BR© 
 

 
 Af advokat (L) Bodil Christiansen og  

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

  
En byret fandt ved en dom af 4/3 2013, jf. SKM2013.289.BR, at en bolig beboet af skat-

teyderen i 9 mdr. måtte anses for erhvervet som led i næring, da skatteyderen havde 

selvangivet avance ved et tidligere salg af to udlejningsejendomme som næringsind-

komst, og da skatteyderen derudover havde ”tilknytning til ejendomsmarkedet” via ak-

tiviteter i to eneanpartshaverselskaber og disses datterselskaber, der over en kortere 

årrække havde erhvervet og solgt et stort antal ejendomme. Sidstnævnte moment er ba-

seret på en smittebetragtning. 

 

En del af de afgrænsningsproblemer ved avancebeskatningen af fast ejendom, som blev 

født med statsskattelovens sondring mellem henholdsvis næring, spekulation og det 

skattefrie salg, blev elimineret med vedtagelsen af ejendomsavancebeskatningsloven i 

1982, hvor spekulationsbeskatningen efter statsskatteloven blev ophævet.  

 

Afgrænsning af den personkreds, der må anses for næringsdrivende med fast ejendom, 

giver imidlertid fortsat anledning til vanskeligheder, og har stedse affødt talrige tvister 

mellem skattemyndigheder og skatteydere.  

 

Problemkredsene har været aktuelle siden de første statsskattelove, og retsgrundlaget er 

for så vidt enkelt. Det er da også i første række den retlige subsumption, der afføder 

tvister på området, og praksis er omfattende og mangesidet. 

http://www.v.dk/
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Næringsbeskatning af en avance ved salg af fast ejendom rejser traditionelt følgende tre 

problemkredse: 

1. Har skatteyderen etableret en næringsvirksomhed, 

2. Er den omtvistede ejendom i bekræftende fald omfattet af denne næringsvirk-

somhed, og 

3. Er den pågældende ejendom siden overgået til skatteyderens anlægsformue.  

 

Næringsbeskatning af avancer ved afståelse af en fast ejendom forudsætter, at skatteyde-

ren har erhvervet denne faste ejendomme med videresalg med gevinst for øje, og at dette 

sker som led i en ”virksomhed”.  

 

Ved den vanskelige vurdering af det subjektive anskaffelsesøjemed tillægges skatteyde-

rens faglige forudsætninger på området som objektive bevisdata stor betydning ved den 

retlige subsumption. Der sondres her mellem på den ene side skatteydere, der - som det 

siges i Den Juridiske Vejledning, jf. afsn. C.H.2.3.2.1. - har en professionel tilknytning 

til ejendomsmarkedet, og på den anden side skatteydere, der er uden en kvalificeret til-

knytning til ejendomsmarkedet, men hvis virksomhed i sig selv har et sådant omfang og 

en sådan karakter, at der foreligger næring, jf. nærmere vejledningens afsn. C.H.2.3.2.2. 

 

For skatteydere med en professionel tilknytning til ejendomsmarkedet skal der, alt af-

hængigt af de nærmere omstændigheder, ikke foreligge mange ejendomshandler, før 

næringsbeskatning kommer på tale, se herved SKM2007.314.VLR, omtalt i JUS 

2007/21, samt den illustrative afgørelse ref. i TfS 2010, 359 BR, omtalt i JUS 2010/11.  

 

For skatteydere uden faglig tilknytning til ejendomsmarkedet stilles andre og kvalifice-

rede krav til virksomhedens volumen og karakter, før der antages at foreligge næring, se 

herved henholdsvis UfR 1973.485 H og TfS 1984, 466 H. Det fremgår i den forbindelse 

eksplicit af Den juridiske Vejledning bl.a., at ”… Enkeltstående ejendomskøb, som fore-

tages af personer, der ikke tidligere, eller kun i begrænset omfang, har handlet ejen-

domme eller er tilknyttet ejendomsmarkedet, betragtes alene som spekulation og beskat-

tes efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Det gælder, selv om 

der investeres betydelige beløb i ejendommen, og selv om videresalget indbringer stor 

fortjeneste.” Fra de seneste års praksis kan henvises til bl.a. TfS 2005, 491 VL og 
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SKM2011.688.ØLR. Erhvervelse af et udstykningsforetagende i drift og senere videre-

salg vil dog efter omstændighederne give anledning til næringsbeskatning, se herved 

TfS 1997, 810 HR. Netop på dette punkt synes der i et historisk perspektiv at være sket 

en skærpelse af næringsbeskatningen. 

 

Et særegent fænomen i næringsbeskatningen af avance ved afståelse af fast ejendom er 

begrebet ”smitte”.   

 

Mulighederne for at beskatte en skatteyder af salgsavancer ud fra et synspunkt om 

“smitte” har været et meget omdiskuteret emne, se bl.a. Tommy V. Christiansen, RR 

1983, s. 283, Ole Bjørn, SR-Skat 1990, s. 262 ff. og Michelsen, RR 1993, SM 291 og 

SO 1994, s. 130, Svend Erik Holm, SO 1994, s. 86 og Bolander, TfS 1997, 88. Og de 

sager, hvor et smitte-synspunkt har været bragt på bane som beskatningsgrundlag, har 

været mangeartede. 

 

Traditionelt betegnes smitte med: “Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem 

du er”, jf. Trolles kommentar i UfR 1966 B, s. 267 ff. til dommen UfR 1966, s. 416 H 

samt til Thøger Nielsen, Indkomstbeskatning II, s. 291. Har to skatteydere sammen købt 

et maleri, og sælges det med avance, og er den ene skatteyder næringsdrivende med 

malerier, vil dette selvsagt have betydning – smitte af – ved bedømmelse af den anden 

skatteyders subjektive hensigt i henseende til videresalg. Altså et beviselement ved vur-

deringen af anskaffelsesøjemeddet. 

 

En anden kategori er tilfælde, hvor der sker overdragelse mellem to skatteydere, og hvor 

overdragerens forhold har betydning for beskatningen af erhververen. Her er der nær-

mest tale om en slags ulovfæstet succession, se herved Tommy V. Christiansen, RR 

1983, s. 283. 

 

Beskatning ud fra et synspunkt om smitte har rod i to ledende højesteretsdomme fra 

1950’erne, henholdsvis UfR 1956, s. 261 H (Espehøj) og UfR 1957, s. 318 H (Morko). 

Disse afgørelser er senere fulgt op af UfR 1982, s. 578 H samt TfS 1985, 680 H og TfS 

1985, 681 H. Sagerne vedrørte alle overdragelse af pantebreve mellem nærtstående, 

hvilke pantebreve overdrageren havde modtaget som vederlag i næring. Erhververens 
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senere kursavancer på disse pantebreve blev ved de nævnte domme næringsbeskattet, 

uanset at erhververens egen skattemæssige stilling næppe gav grundlag derfor. Når der 

bortses fra UfR 1956, s. 261 H, der næppe havde noget med smitte at gøre, hviler de 

øvrige afgørelser på en slags successionsbetragtning, hvor beskatningen sker uden hen-

syntagen til aktivets faktiske placering i erhververens økonomi, se nærmere Tommy V. 

Christiansen, RR 1983, s. 283, der har haft anledning til at gennemgå Højesterets vote-

ringsprotokoller til UfR 1956, s. 261 H og UfR 1957, s. 318 H. 

 

 

Synspunkter om smitte toner undertiden frem i drøftelser og anvisninger om næringsbe-

skatning af selskabsstrukturer og disses personaktionærer. 

 

Er der tale om et selskab, vil aktionærkredsens forhold ifølge Den Juridiske Vejledning 

kunne inddrages ved denne vurdering, se herved Den juridiske Vejledning, afsn. 

C.H.2.3.2.4, Aktieselskaber med videre – afsmitning, hvoraf det fremgår, at ”Ved be-

dømmelsen af, om et selskab skal anses som næringsdrivende ved køb, salg og opførelse 

af fast ejendom, lægger SKAT vægt på både selskabets vedtægtsmæssige formål og sel-

skabets faktiske virksomhed. Et andet vigtigt element, der også indgår i vurderingen af, 

om der foreligger næringsvirksomhed, er, om deltagerne i selskabet - aktionærerne mv. 

- er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom eller med opførelse af fast ejen-

dom til videresalg. I sådanne tilfælde kan formodningen om næring hos aktionærerne 

smitte af på selskabet. Det kan få betydning for vurderingen af, om selskabet er næ-

ringsdrivende.” 

 

Drejer sagen sig derimod om personaktionæren, fremgår videre af Den Juridiske Vej-

ledning, at ”Ved vurderingen af, om aktionærerne er næringsdrivende, kan der kun un-

der særlige omstændigheder lægges vægt på selskabets forhold. Ren aktiebesiddelse i et 

næringsdrivende aktieselskab leder ikke i sig selv til, at ejeren anses for næringsdriven-

de.” Antageligt til eksemplifikation af området for ”særlige omstændigheder” anføres 

a.s., at ”Et selskabs omfattende næringsvirksomhed med handel med fast ejendom kom-

bineret med aktionærens profession og aktive medvirken i selskabets drift kan dog be-

virke, at aktionæren næringsbeskattes ud fra et afsmitningssynspunkt.”, og der er i den 

forbindelse henvist til 1987, 115 H, om en ejendomshandler. I Landsskatterettens hidti-
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dige praksis har det da også været det ganske klare udgangspunkt, udtrykt i flere ikke-

offentliggjorte kendelser, at ejerskab til aktier i et næringsdrivende selskab som det gan-

ske klare udgangspunkt ikke fører frem til en anden og videre beskatning, end hvad ho-

vedaktionærens egne forhold giver grundlag for.  

 

Den Juridiske Vejledning synes da også nærmest at give udtryk for en forståelse af be-

grebet ”smitte” som et element i vurderingen af, om der foreligger et videresalgsøjemed 

som led i næring. Den ansatte hovedaktionærs tilknytning til og sagkyndige viden om 

ejendomsmarkedet kan således konstituere den viden på området, som i almindelighed 

er en forudsætning for at antage, at selskabet udøver en næringsvirksomhed, og herun-

der – helt centralt – har den fornødne faglige indsigt i denne virksomhed. Men det er 

vanskeligt at se for sig, at det næringsdrivende selskab befordrer den fornødne viden om 

ejendomsmarkedet videre til den ikke-sagkyndige hovedaktionær. 

 

Uanset dette udgangspunkt dukker begrebet ”smitte” op med jævne mellemrum i sager 

om næringsbeskatning af avancer ved salg af fast ejendom. Således også i byrettens dom 

af 4/3 2013, ref. i SKM2013.289.SR. 

 

Her forelå der spørgsmål om den skattemæssige kvalifikation af en eneanpartshavers 

avance ved afståelse af en beboelsesejendom samt en naboejendom købt i maj 2007 og 

solgt i januar 2008 med en avance på 3,25 mio. kr. Ejendommene lå ved siden af hinan-

den, idet en garage var opført over begge matrikler. 

 

Eneanpartshaveren havde fra 1994 – april 2007 boet i udlandet, senest i Sverige, hvor 

han havde drevet en agenturvirksomhed med tøj, ligesom han havde en baggrund i tøj-

branchen. Efter salg af agenturvirksomheden flyttede han til Danmark i april 2007, og 

blev tilmeldt folkeregisteret i den ene beboelsesejendom fra 1/6 2007 – 1/3 2008.  

 

Forud herfor havde eneanpartshaveren i henholdsvis 2003 og 2004 erhvervet 2 mindre 

udlejningsejendomme, der blev solgt efter 2 år respektive 8 mdr.´s ejertid, og begge med 

avance. Der forelå begrænset skattepligt, og avancerne blev selvangivet som personlig 

indkomst. Denne selvangivelse af avancerne skyldtes ifølge eneanpartshaverens davæ-

rende revisor en fejl, idet alene det løbende overskud af ejendommene skulle have været 
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selvangivet som personlig indkomst, medens salgsavancerne skulle have været selvan-

givet som kapitalindkomst. I eneanpartshaverens to selskaber med flere datterselskaber, 

alle stiftet i perioden 2004 – 2006, og ophørt i 2008 ved konkurs, var der købt i alt 37 

ejendomme med henblik på videresalg. I januar 2007 blev i koncernen ansat en ejen-

domsmægler til at varetage koncernens køb og salg af ejendomme.  

 

Spørgsmålet i sagen var på denne baggrund, om eneanpartshaveren skulle næringsbe-

skattes af avancen på 3,25 mio. kr. ved salg af beboelsesejendommen og naboejendom-

men erhvervet i 2007.  

 

Landsskatteretten anså efter en konkret vurdering eneanpartshaveren for næringsdriven-

de med køb og salg af fast ejendom på tidspunktet for erhvervelsen af beboelsesejen-

dommen og naboejendommen i indkomståret 2007. Landsskatteretten lagde herved sær-

ligt vægt på, at eneanpartshaveren ved salget af de to udlejningsejendomme selvangav 

avancerne som personlig indkomst, hvorved eneanpartshaveren – efter Landsskatteret-

tens opfattelse - tilkendegav, at han var næringsdrivende med handel med fast ejendom, 

og at klageren som eneanpartshaver i sine næringsdrivende selskaber opnåede et vist 

kendskab til ejendomsbranchen. 

 

Landsskatteretten fandt endvidere ikke, at den herefter etablerede næringsformodning 

konkret kunne anses for afkræftet for beboelsesejendommen og naboejendommen. 

Landsskatteretten henså herved til, at eneanpartshaveren solgte ejendommene allerede 8 

måneder efter købet, og at der i praksis kræves mindst 5-6 års beboelse, for at en næ-

ringsdrivendes bolig ikke anses for en del af omsætningsformuen, og retten tillagde ikke 

forklaringen om, at eneanpartshaveren solgte ejendommene som følge af økonomiske 

vanskeligheder afgørende vægt. 

  

Denne afgørelse er nu blevet fastholdt ved byretten ved afgørelsen ref. i 

SKM2013.289.BR. Retten fandt det efter en samlet vurdering af en række konkrete om-

stændigheder godtgjort, at eneanpartshaveren var næringsdrivende med køb og salg af 

fast ejendom ved erhvervelsen af beboelsesejendommen og naboejendommen, herunder 

at avancerne ved salg af de to udlejningsejendomme var selvangivet som personlig ind-

komst, eneanpartshaverens tilknytning til ejendomsmarkedet via dennes egne selskaber, 
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eneanpartshaverens forklaring om, at han efter købet af udlejningsejendommene gerne 

ville investere i yderligere ejendomme og derfor havde stiftet de ham tilhørende selska-

ber, og at han i en periode frem til ansættelsen af ejendomsmægleren selv havde vareta-

get køb og salg af selskabernes ejendomme.  

 

Efter rettens opfattelse kunne revisorens forklaring om, at det var en fejl, at avancerne 

ved salg af de to udlejningsejendomme blev selvangivet som personlig indkomst og ikke 

som kapitalindkomst, herefter ikke tillægges særlig betydning.  

 

På linie med Landsskatteretten fandt heller ikke byretten, at næringsformodningen var 

afkræftet vedrørende beboelsesejendommene, uanset oplysningerne om, at eneanparts-

haveren kom i store økonomiske vanskeligheder, som følge af afmatningen på ejen-

domsmarkedet, og uanset at eneanpartshaverens kæreste blev syg, hvorefter han og kæ-

resten efter salget af beboelsesejendommene valgte igen at bo hver for sig. 

 

Som det ses, fik den omstændighed, at eneanpartshaverens avance ved salg af udlej-

ningsejendommene blev selvangivet som næringsindkomst, sammenholdt med enean-

partshaverens tilknytning til ejendomsmarkedet via dennes egne selskaber en meget stor 

betydning for sagens udfald såvel ved Landsskatteretten som ved byretten. Landsskatte-

retten anførte i den forbindelse uddybende, at eneanpartshaveren i sine næringsdrivende 

selskaber opnåede et vist kendskab til ejendomsbranchen.  

 

Det er givet, at de selvangivne forhold vægter tungt som udtryk for skatteyderens egen 

opfattelse af erhvervelsesøjemeddet, se herved TfS 1999, 631 VL. Der er her tale om et 

så at sige objektivt bevis for skatteyderens subjektive hensigt hidrørende fra skatteyde-

ren selv og opstået forud for skattesagens rejsning. Netop i den foreliggende sag har 

synspunktet om den fejlagtige selvangivelse af avancerne ved afståelse af udlejnings-

ejendommene dog meget for sig, idet et køb og salg af to ejendomme i sig selv ligger 

meget fjernt fra en næringsvirksomhed drevet af skatteyder uden tilknytning til ejen-

domsmarkedet. I modsat retning peger også, at de systematiske, omfattende køb med 

videresalg for øje fra 2004 og fremefter konsekvent blev foretaget i selskabsform, og at 

disse køb – efter sagsreferatet at dømme - tilsyneladende var sket med tab. 
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Et synspunkt om, at den ikke-professionelle skatteyders tilknytning til ejendomsmarke-

det qua egne ejendomsnæringsdrivende selskaber har betydning for den retlige kvalifi-

kation af skatteyderens aktiviteter i personligt regi under de foreliggende omstændighe-

der, har derimod ingen støtte i hidtidig praksis eller for den sags skyld i Den Juridiske 

Vejledning.   

 

Der er på dette punkt tale om en meget vidtgående afgørelse fra byretten – og det er 

vanskeligt at forestille sig, at udfaldet ville være blevet det samme, såfremt der havde 

været tale om fradragsret for et tab ved salg af beboelsesejendommen og naboejendom-

men, se herved TfS 2004, 307 H. 

 

Er det først lagt til grund, at skatteyderen er næringsdrivende, skal der tungtvejende 

momenter til for at få et konkret ejendomssalg ud af næring. Andet led i begge instan-

sers præmisser kan således tiltrædes.  

 

 

 
_______ o _______ 

 


