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Spørgsmål  

Jeg har læst din artikel i JP den 15. august 2015 om parcelhusreglen og udstykning. 

Kunne du ikke lave en forsættelse om parcelhusreglen og helårshuse uden bopælspligt. 

Her er der tale om et helårshus, der anvendes som sommerhus. Kan det give skatte-

mæssige problemer ved salg, når: 

1. Huset anvendes ikke til beboelse 

2. Huset anvendes til sommerhus, men er ikke et sommerhus 

 

Der er efterhånden en del huse son ovenfor, så gider du skrive et par ord om emnet 

 

Venlig hilsen 

J.M. 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, om et helårshus kan sælges skattefrit, 

hvis ejeren ikke har anvendt huset som helårsbolig, men kun som sommerhus.   

 

Udgangspunktet er her, at en sådan ejendom ikke kan sælges skattefrit. Ejendommen 

kan ikke sælges skattefrit efter ”parcelhusreglen”, da ejendommen ikke har tjent som 

helårsbolig for ejeren. Ejendommen kan heller ikke sælges skattefrit efter ”sommerhus-

reglen”, da der er tale om et helårshus – og ikke om en ”sommerhusejendom eller lig-

nende”. Det er ejendommens status på salgstidspunktet, der som udgangspunkt er afgø-

rende for, om der er tale om en helårsbolig eller en sommerhusejendom i relation til par-

celhus- henholdsvis sommerhusreglen.  
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SKAT har dog for netop denne kategori af ejendomme siden 1998 haft den særlige prak-

sis, at et helårshus anvendt som sommerhus kan sælges skattefrit efter sommerhusreglen, 

hvis vel at mærke:  

1) Ejendommen er anskaffet med henblik på anvendelse som sommerhus og  

2) Ejendommen siden anskaffelsen udelukkende har været anvendt som som-

merhus. 

 

De to betingelser skal forstås ret bogstaveligt, og det påhviler ejeren at dokumentere, at 

hver af de to betingelser er opfyldt.  

 

Om en ejendom er ”anskaffet med henblik på anvendelse som sommerhus” beror på 

en konkret vurdering af den dokumentation, som ejeren kan tilvejebringe som bevis for 

anskaffelseshensigten. Har man forud for købet af helårsboligen anmodet kommunen om 

tilladelse til at anvende ejendommen som sommerhus, og har man i den forbindelse fået 

en ”weekendattest” / weekendtilladelse eller – fra 2013 og fremefter en flexboligtilladel-

se - vil det være et vægtigt lod i vægtskålen ved skattemyndighedernes senere vurdering 

af sagen. Er det i den pågældende kommune et krav for at anvende en helårsbolig som 

sommerhus, at der foreligger en weekendattest m.v., vil det efter skattemyndighedernes 

oprindelige tilkendegivelser i 1998 være en betingelse for et skattefrit salg, at en sådan 

tilladelse foreligger. Det er således en god ide at vise stor og rettidig omhu vedrørende 

denne dokumentation.  

 

Kravet om, at ejendommen siden anskaffelsen udelukkende skal have været anvendt 

som sommerhus, indebærer f.eks., at hvis ejeren i en periode har udlejet ejendommen til 

helårsbeboelse, kan ejendommen ikke sælges skattefrit.  

 

Er de to betingelser opfyldt, vil der kunne ske et skattefrit salg af helårshuset efter som-

merhusreglen, herunder ikke blot af et helårshus med en traditionel ”sommerhusbelig-

genhed” i et naturområde, men også f.eks. af en ”teaterlejlighed” i en storby. De øvrige 

betingelser for et skattefrit salg skal naturligvis også være opfyldt, herunder eksempelvis 

kravet om, at grunden er mindre end 1.400 m2 m.v. 

 
_______ o _______ 


