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En sag fra Retten i Odense illustrerer de meget vanskelige bevismæssige 
overvejelser, der aktualiseres i sager om næring med fast ejendom. Dom-
men viser herunder vanskelighederne ved at opnå klarhed over det helt 
centrale spørgsmål om, hvorvidt og i givet fald hvornår der er etableret en 
egentlig ”næringsvirksomhed” med fast ejendom.  
 

Næringsvirksomhed foreligger efter en af de traditionelle definitioner i den skatteretlige 

litteratur, hvor der er tale om en professionel og systematisk afståelse af aktiver, som er 

produceret eller erhvervet med henblik på videresalg, se herved Jan Pedersen m.fl., 

Skatteretten 1, 5. udg., 2009, s. 541. Ofte føjes hertil ”videresalg med gevinst for øje”.  

Afgrænsningen er baseret på statsskattelovens § 5, der hjemler skattefrihed af 

”…indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefat-

tet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for 

eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøje-

med, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkom-

sten…” 

Blandt de momenter, der udenfor den erklærede næring med fast ejendom vil tilsige, at 

der foreligger næringsvirksomhed, peges ofte på antallet af køb og salg, deres systema-

tiske og regelmæssige karakter og salgsavancernes eller dispositionernes vægt i ved-

kommende skatteyders økonomi, jf. Skatteretten 1, 5. udg., 2009, s. 543. Videre anføres 

a.s., at det ligeledes har særlig betydning, om skatteyderen i sin øvrige virksomhed f.eks. 

http://www.v.dk/
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som håndværksmester, arkitekt, ingeniør, ejendomshandler eller byggeadvokat for egen 

regning beskæftiger sig med omsætning med fast ejendom.  

Helt centralt er i sagens natur, at der foreligger en ”virksomhed”, og da af en vis sub-

stans, jf. statsskattelovens begreb ”handelsvirksomhed med faste ejendomme”. Det lig-

ger i begrebet, at det blotte opkøb af faste ejendomme ikke konstituerer en handelsvirk-

somhed. Der må også være tale om salg, jf. herved tillige momenterne ”antallet af køb 

og salg, deres systematiske og regelmæssige karakter og salgsavancernes eller disposi-

tionernes vægt i vedkommende skatteyders økonomi”.  

At købet må være foretaget med videresalg med gevinst for øje for at opnå den skatteret-

lige kvalifikation ”næring” er ligeledes indlysende. Men den subjektive hensigt er van-

skeligt dokumenterbar, og må følgelig søges af- eller bekræftet af objektive bevisdata.  

Det er selvsagt også en fordel, at skatteyderen har en vis indsigt i virksomhedens natur. 

Den uforstandiges køb og videresalg med tab vil sjældent afføde den skatteretlige karak-

teristik ”næring”. Et forhold, der givet vil blive eksemplificeret i de kommende års 

praksis på næringsområdet.   

Hverken for lægmanden eller for den sagkyndige indebærer disse kriterier noget nyt 

eller overraskende. Man kan anføre, at disse konstateringer er ganske selvfølgelige og 

næppe påkalder sig nogen større interesse.  

Men i praksis ses ikke sjældent, at disse helt centrale forhold og forudsætninger i sager 

om næring med fast ejendom fortoner sig i et væld af detaljer, der - i bedste fald - alene 

kan betegnes som indicier på en næringsvirksomhed.  

En sådan sag er den sag, der blev afgjort ved Retten i Odenses dom af 19/2 2010.  

I denne sag havde en blikkenslager og en murer drevet fælles virksomhed i selskabsform 

gennem et holdingselskab. Sagen drejede sig nærmere om beskatningen af et dattersel-

skab stiftet i 1978. Datterselskabet, der havde til formål at drive ”bygge- og anlægsvirk-

somhed” (i dommen benævnt ”Byggeselskabet”), beskæftigede sig hovedsageligt opfø-
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relse, renovering og istandsættelse, herunder byfornyelsesprojekter, for fremmed reg-

ning. Men selskabet havde også fra 1986 og frem til 2002 successivt opkøbt 15 ejen-

domme (alt afhængigt af opgørelsesmåden) for egen regning, bl.a. med henblik på be-

skæftigelse af selskabets 8 - 12 ansatte i stille perioder. Først i 1993 solgte selskabet for 

første gang én af disse ejendomme, angiveligt som følge af likviditetsproblemer. 3 – 4 

(afhængigt af opgørelsesmåden) yderligere ejendomme blev afhændet i 1994 og 1995, 

og 2 ejendomme afhændet i 2000 og 2001. Resten af ejendommene blev først solgt i 

2004 og fremefter i forbindelse med, at blikkenslageren ønskede at gå på efterløn, og 

selskabet af samme grund blev likvideret.  

Udover det ovenomtalte datterselskab stiftet i 1978 blev 5 år senere (antageligt i 1983) 

stiftet et søsterselskab, hvis formål var ”erhverve, frugtbargørelse og salg af fast ejen-

dom” (i dommen benævnt ”Ejendomsselskabet”). Dette selskab var ved en upåanket 

kendelse fra Landsskatteretten anset som næringsdrivende.  

Under behandlingen af sagen om Byggeselskabet ved Retten i Odense forklarede blik-

kenslageren, at det generelt var likviditeten i henholdsvis Byggeselskabet og Ejendoms-

selskabet, der var afgørende for, hvilket selskab der erhvervede en given ejendom, samt 

at Ejendomsselskabets likviditet ofte var meget stram, fordi formuen var bundet i ejen-

dommene, hvorimod Byggeselskabet havde en noget bedre likviditet.  

Landsskatteretten fandt ved to samtidige kendelser, at begge selskaber måtte anses for 

næringsdrivende med fast ejendom.  

Kendelsen vedrørende Byggeselskabet blev indbragt for Retten i Odense, hvor selskabet 

nedlagde påstand om, principalt at Byggeselskabets salg af ejendomme i indkomståret 

2004 ikke skete som led i næringsvirksomhed, og subsidiært, at salg af tre konkrete 

ejendomme i 2004 ikke skete som led i næringsvirksomhed. To af disse sidstnævnte tre 

ejendomme var erhvervet i 1987 og den tredje ejendom erhvervet i 1992.  

Retten i Odense fastholdte Landsskatterettens kvalifikation af selskabets virksomhed 

som næringsvirksomhed med følgende præmisser:  
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”Efter sagens oplysninger lægges det til grund, at [blikkenslageren og mureren] si-

den byggeselskabets stiftelse var fuldtidsbeskæftigede som bygningshåndværkere for 

byggeselskabet, og at byggeselskabet siden stiftelsen havde en ikke ubetydelig handel 

med faste ejendomme, selv om formålet med byggeselskabet var at drive bygge- og 

anlægsvirksomhed. 

Det lægges endvidere til grund, at omfanget af handler i byggeselskabet talmæssigt 

oversteg den handel med faste ejendomme, som fandt sted i ejendomsselskabet, der 

som sit erklærede formål havde at drive næringsvirksomhed ved handel med fast 

ejendom. 

Efter bevisførelsen lægges det endvidere til grund, at byggeselskabet, før købet af [en 

konkret ejendom] den 1. marts 1987, havde købt tre andre ejendomme. 

Hertil kommer, at [blikkenslageren], der sammen med [mureren] var ejere af hol-

dingselskabet, som havde 100 %'s ejerskab af såvel byggeselskabet som ejendomssel-

skabet, har forklaret, at det var likviditetsbehovet, der var afgørende for, om en ejen-

dom blev købt af ejendomsselskabet eller af byggeselskabet, og at det fremgår af sa-

gens oplysninger, at ejendomsselskabet har solgt [en større ejendom] til byggesel-

skabet. 

Under disse omstændigheder må det lægges til grund, at byggeselskabet var påbe-

gyndt næringsvirksomhed, før byggeselskabet købte [ejendommen] den 1. marts 

1987, og at byggeselskabet og holdingselskabet ikke har ført det meget sikre bevis, 

der herefter må kræves for at anse erhvervelserne af de i 2004 solgte ejendomme for 

sket i anlægsøjemed og ikke - eller i al fald ikke tillige - af hensyn til muligheden for 

at opnå fortjeneste ved salg på et senere tidspunkt.” 

Som nævnt indledningsvist er det centrale i næringsbegrebet ”den professionelle og 

systematiske afståelse af aktiver, som er produceret eller erhvervet med henblik på vide-

resalg”.  
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Men i sagen fra Odense vedrørende Byggeselskabet er det umiddelbart iøjnefaldende, at 

der slet ikke fandt salg sted fra selskabets stiftelse i 1978 og frem til 1993, dvs. i en pe-

riode på 15 år. Selskabet havde ganske vist købt ejendomme fra 1986 og fremefter. Men 

selskabet havde notorisk ikke haft indkomster i form af salgsavancer i selskabets første 

15 leveår. Ingen af de traditionelle momenter som ”antallet af køb og salg, deres syste-

matiske og regelmæssige karakter og salgsavancernes eller dispositionernes vægt i ved-

kommende skatteyders økonomi” pegede i retning af næringsvirksomhed. Man må nok 

antage, at selskabets indkomst de første 15 år hidrørte fra ”bygge- og anlægsvirksom-

hed” for fremmed regning, alt i overensstemmelse med selskabets formål. En sådan 

virksomhed er ikke en handelsvirksomhed med fast ejendom.  

Centralt er i denne sammenhæng tillige, at der ikke består en ”afsmitning”, hverken mel-

lem søsterselskaber eller fra aktionær til selskab. Det er klart, at hvis selskabets ledelse 

har kendskab til ejendomsbranchen, tilføres selskabet hermed fagkundskab til at udøve 

en virksomhed på området. Men dette er noget ganske andet end næringsvirksomhed 

baseret på et ”afsmitningssynspunkt”. Om smittesynspunktet kan henvises til Tommy V. 

Christiansen, Rev. & Regn. 1983, s. 283 og s. 482 og Rev. & Regn. 1988, s. 2. 

Men som det ses i præmisserne i dommen fra Retten i Odense, drukner den fundamenta-

le forudsætning, eksistensen af en virksomhed, i et væld af indicier: blikkenslageren og 

mureren var fuldtidsbeskæftigede som bygningshåndværkere/flere handler i byggesel-

skabet end i ejendomsselskabet/tidligere stedfundne køb mv. Men disse forhold kan i 

det højeste kvalificeres som netop indicier og kan på ingen måde træde i stedet for eksi-

stensen af en regulær virksomhed.  

Det kan så være, at selskabet på et tidspunkt i sin levetid påbegyndte en næringsvirk-

somhed. I så fald må der tages stilling til – det relativt vanskelige spørgsmål om - hvor-

når denne næringsvirksomhed blev påbegyndt. Et sådant synspunkt aktualiseres tidligst, 

når de første salg finder sted. Og der gælder her det klare udgangspunkt, at erhvervelser 

foretaget forud for en påbegyndt næring ikke omfattes af næringsvirksomheden.  

Parallellen til hobbyvirksomhed er både fristende og nærliggende: Den galleriejer, der 

først 8 år efter gallerivirksomhedens etablering køber sit første maleri, og for hvem det 
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først lykkes at sælge et maleri 15 år efter virksomhedens stiftelse, vil næppe i de første 

mange år efter virksomhedens stiftelse opnå den skatteretlige kvalifikation ”næringsdri-

vende” ud i kunst, og da slet ikke fra år 1.  

 
_______ o _______ 

 
 


