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Spørgsmål 1723 

Jeg skriver til dig om et problem, som jeg har tænkt over nogen tid og har behov for at 

få belyst.  

 

Jeg er enke og bor i et mindre hus, som min mand og jeg købte i 1960. Huset trænger af 

og til til ”kærlig behandling”, men jeg kan ikke længere selv passe huset, og min øko-

nomi giver ikke plads til håndværkerregninger.   

 

En af mine naboer har så forbarmet sig over mig og ordner dette og hint, når lejligheden 

byder sig. Det er jeg naturligvis lykkelig for. Jeg passer så blomster og postkasse, når 

han er i udlandet. Min bekymring går på, om vi måske kan får problemet med SKAT. 

Det ville jeg blive meget ked af.   

 

Mange venlige hilsener,  

Naboen 

 

Svar  

Der blev i 2012 vedtaget særlige regler om de skattemæssige forhold ved de såkaldte 

vennetjenester. Lovforslaget vedrørende de pågældende regler er nærmere omtalt i 

Spørg om Penge den 16. juni 2012.  

 

Efter disse regler er værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren 

som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement (fami-

lie- og vennetjenester) skattefri.   

http://www.v.dk/
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Det er i loven fastsat som udtrykkelige betingelser for skattefrihed, at ydelserne ikke:  

1. har kommerciel karakter, 

2. indgår i en organiseret byttehandel 

3. består i forud aftalt udveksling af ydelser eller 

4. inkluderer betaling med kontanter eller andre likvide midler 

 

Efter lovforslaget om vennetjenester har det bl.a. afgørende betydning for at anse en 

ydelse som en skattefri vennetjeneste, at ydelsen ikke har væsentlig økonomisk værdi 

for modtageren. Det er derimod ikke afgørende, om der er tale om en tilbagevendende 

ydelse eller en enkeltstående tjeneste, når blot der ikke er tale om en systematisk ud-

veksling af ydelser af kommerciel karakter.  

 

Kravet om, at ydelserne ikke må have ”kommerciel karakter” betyder, at en tjeneste ikke 

må være ydet for at få ret til en tilsvarende modydelse. Som eksempel på en sådan 

kommerciel ydelse nævnes i lovforslaget den situation, at to naboer aftaler, at den ene 

nabo skal gøre rent i den anden nabos hus en gang om ugen i 4 timer mod, at den anden 

nabo som tak løbende leverer gratis madvarer fra sin butik.   

 

Således som De beskriver den hjælp, som De og Deres nabo hver især yder hinanden, 

tyder meget på, at der ikke er tale om en på forhånd aftalt, systematisk udveksling af 

kommercielle ydelser af væsentlig økonomisk værdi.  

 

Der kan næppe være tvivl om, at De således som udgangspunkt ikke har anledning til 

større bekymringer om den gensidige nabohjælp, da jeg har forstået det således, at der er 

tale om en række bagatelagtige hjælpeforanstaltninger. Men vil De være helt sikker på, 

at De er omfattet af skattefritagelsen vedrørende vennetjenester, vil jeg anbefale Dem at 

kontakte SKAT og anmode om et bindende svar vedrørende spørgsmålet om eventuel 

beskatning, og her nøje specificere, hvilke ydelser der udveksles. 

 

 
_______ o _______ 


