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Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar, ref. i SKM2013.610.SR, at der påhviler en 

arving af en helårsbolig en skærpet bevisbyrde for, at formålet med arveudlægget var at 

anvende ejendommen til fritidsformål, i relation til et skattefrit salg efter ”sommerhus-

reglen”. I den konkrete sag fandtes arvingerne at have løftet denne skærpede bevisbyrde 

i kraft af en ejertid på 21 år samt den omstændighed, at ejendommen alene havde været 

anvendt som fritidsbolig for familien.  

 

Efter den velkendte regel i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (”parcelhusreg-

len”) er avance ved salg af en ejerbolig skattefri, hvis ejendommen har tjent til bolig i 

hele eller dele af skatteyderens ejertid og ejendommen i denne periode har opfyldt be-

tingelserne for at kunne afstås skattefrit. Det er herved en forudsætning, at ejendommens 

samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller alternativt, at udstykning enten er ude-

lukket ifølge offentlig myndigheds bestemmelse eller vil medføre en væsentlig værdi-

forringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. 
 

Bestemmelsen i § 8, stk. 1 finder efter § 8, stk. 2 tilsvarende anvendelse på sommerhus-

ejendomme (”sommerhusreglen”). Dog er kravet om ejendommens anvendelse som be-

tingelse for et skattefrit salg for sommerhusejendomme begrænset til et krav om benyt-

telse af ejendommen til private formål i hele eller dele af skatteyderens ejertid.  

 

Ved Højesterets dom ref. i TfS 2007, 287 H tilkendegav Højesteret, at det som udgangs-

punkt må bero på en ejendoms status på salgstidspunktet, om skattefrihed vedrørende 

denne ejendom skal afgøres efter betingelserne i § 8, stk. 1 eller efter § 8, stk. 2. Er 
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ejendommen således et enfamilieshus på salgstidspunktet, er det en betingelse for skat-

tefrihed, at huset har tjent til bolig (helårsbeboelse) for ejeren eller dennes husstand i en 

del af eller i hele ejertiden. 

 

Efter fast praksis, jf. TfS 1998, 118 LR og TfS 1998, 122 TS, der blev tiltrådt af Østre 

Landsret ved dommen ref. i TfS 2006, 287 ØL, og siden af Højesteret i samme sag, jf. 

TfS 2007, 287 H, samt tillige uddybende TfS 2010, 481 H, finder sommerhusreglen dog 

tillige anvendelse på helårsboliger på betingelse af, dels at ejendommen er anskaffet 

med henblik på anvendelse til fritidsformål for ejeren eller dennes husstand og dels at 

ejendommen i hele ejertiden udelukkende har været anvendt til fritidsformål for ejeren 

eller dennes husstand. Retsstillingen på dette område er tidligere omtalt i bl.a. JUS 

2007/12 og JUS 2013/25. 

 

Skatterådets bindende svar ref. i SKM2013.610.SR drejer sig om denne praksis, og her-

under i første række kravene til beviserne for, at betingelserne for et skattefrit salg af en 

helårsbolig efter sommerhusreglen er opfyldt.  

 

Sagen drejede sig om 3 søskende, der i 1992 havde fået arveudlagt forældrenes helårs-

bolig i sameje, og i hele ejertiden siden da på skift havde benyttet ejendommen som 

sommerbolig, typisk i perioden 1. april til 1. oktober. Ejendommen, der var fredet, var 

beliggende ved en fjord og var omfattet af strandbeskyttelseslinien. 

 

Med virkning fra 1. juli 2013 havde den ene af de 3 søskende købt de to andre søsken-

des andele af ejendommen. Denne søskende anvendte efter erhvervelsen fortsat ejen-

dommen som sommerbolig.  

 

Spørgeren i den konkrete sag, der havde solgt sin andel, ønskede på denne baggrund 

oplyst, om spørgerens avance ved afståelse af spørgerens andel af ejendommen var skat-

tefri efter sommerhusreglen. Det var i den forbindelse oplyst, at afstanden mellem den 

pågældende bolig, og spørgerens helårsbolig var 10,2 km.  

 

Skatterådet besvarede dette spørgsmål bekræftende, og anførte herved, at henset til den 

lange ejertid, samt at ejendommen i hele perioden efter overtagelsen havde været an-



- 3 – 
Offentliggjort d. 17. september 2013 
 

 

 
 

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) 

vendt til fritidsbolig for familien, anså Skatterådet den skærpede bevisbyrde for, at for-

målet med erhvervelsen har været private fritidsformål, for at være løftet. 

 

Udfaldet af anmodningen om bindende svar, som SKAT har valgt at offentliggøre, fore-

kommer ikke overraskende.  

 

Derimod påkalder SKAT og Skatterådets antagelse om ”den skærpede bevisbyrde” sig 

en vis interesse. I SKAT´s indstilling til Skatterådet, som blev tiltrådt af rådet, anføres 

det nærmere i begrundelsen for afgørelsen, at:  

”I forhold til helårsboliger, der arves og efterfølgende anvendes af arvingerne til fri-

tidsbolig, er udgangspunktet, at arvingerne ikke kan succedere i den afdødes anven-

delse af boligen, men selv skal opfylde betingelserne i EBL § 8, stk. 1 eller stk. 2 eller 

administrativ praksis for at kunne sælge en ejendom skattefrit.  

Ved arv har arvingerne som udgangspunkt ikke erhvervet ejendommen med fritids-

formål for øje, idet arven automatisk gør dem til ejere af ejendommen, hvis ejendom-

men ikke sælges i boet. Der vil derfor være en skærpet bevisbyrde for, at formålet 

med erhvervelsen af ejendommen er til private formål.” 

 

Denne begrundelse for at pålægge arvinger en skærpet bevisbyrde vedrørende erhver-

velseshensigten forekommer ikke overbevisende.  

 

I dødsboskifteretlig sammenhæng er det udgangspunktet, at arveudlæg af konkrete akti-

ver til arvinger beror på en positiv beslutning fra arvingernes side, hvad enten dette sker 

i form af et køb af boets aktiver, et arveudlæg eller en kombination af de to. Der kan i 

den forbindelse bl.a. henvises til, at en arving har krav på at få sin arv udlagt kontant.   

 

Dette udgangspunkt har muligt ikke været udtryk for den praktiske hovedregel gennem 

de seneste år for så vidt angår netop fast ejendom som følge af svigtende salg i et trængt 

ejendomsmarked. Men selv i en sådan situation beror et arveudlæg typisk på arvinger-

nes beslutning, nemlig en beslutning om at beholde ejendommen frem for at sælge ejen-

dommen til en lavere pris, end hvad arvingerne havde forventet. Hvorvidt arvingerne i 

denne situation beholder ejendommen med henblik på anvendelse til private formål eller 
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med henblik på et salg snarest muligt - eller en kombination heraf - vil bero på en kon-

kret vurdering.   

 

Hverken i den første eller i den anden situation synes der fra selve den omstændighed, at 

en ejendom er erhvervet ved arveudlæg, at kunne deduceres noget sikkert om arvinger-

nes anskaffelseshensigt eller mangel på samme.   

 

Den skatteyder, der ønsker at sælge en helårsbolig skattefrit efter skattemyndighedernes 

særlige praksis om skattefrit salg af helårsboliger efter sommerhusreglen, må godtgøre, 

at betingelserne for at anvende denne praksis er opfyldt, dvs. dels at ejendommen er 

anskaffet med henblik på anvendelse til fritidsformål for ejeren og dels at ejendommen i 

hele ejertiden udelukkende har været anvendt til fritidsformål. 

 

Set i lyset af det ovenstående forekommer det imidlertid meget vidtgående at pålægge 

arvinger en skærpet bevisbyrde for, at en ejendom erhvervet ved et arveudlæg er anskaf-

fet med henblik på anvendelse til fritidsformål.  

 

Realiteten i den konkrete sag var da også, at sagen blev afgjort på efterfølgende, objek-

tivt konstaterbare omstændigheder, nemlig en lang ejertid samt den omstændighed, at 

ejendommen udelukkende havde været anvendt til private formål.  

 

Med fremkomsten af Skatterådets bindende svar er der imidlertid en særlig grund til at 

sikre dokumentationen for en hensigt om anvendelse af en given helårsbolig til fritids-

formål. Ved arveudlæg bør en sådan anskaffelseshensigt omtales i bomødereferater, 

boopgørelse, arveudlægsskøde m.v. 

  

Der kan her ligeledes være grund til at pege på muligheden for - forud for arveudlægget 

- at anmode den relevante kommune om en forhåndstilkendegivelse af, om kommunen 

vil være indstillet på at meddele flexboligtilladelse til arvingen som kommende erhver-

ver, dvs. en tilladelse til at anvende en helårsbolig til sommerbeboelse. Efter arveudlæg-

get bør en sådan forhåndstilkendegivelse følges op af en ansøgning om en flexboligtilla-

delse.  
_______ o _______ 


