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Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 27/4 2010, at en ejerlejlig-
hed uden bopælspligt, der påtænktes anvendt til korttidsudlejning, ikke 
kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, hverken i skattemæssig eller 
momsmæssig henseende, da ejer havde privat rådighed over boligen.  
 

Skatterådets bindende svar af 27/4 2010 drejer sig om skattemæssige kvalifikation af en 

virksomhed med udlejning af en ejerlejlighed som erhvervsmæssig i den atypiske situa-

tion, at en ejerlejlighed påtænkes anvendt i omfattende omfang til korttidsudlejning, og 

tillige anvendt i et vist mindre omfang af ejeren personligt.  

I den konkrete sag påtænkte en skatteyder således at erhverve en ejerlejlighed uden bo-

pælspligt i København med det formål, dels at udleje lejligheden som en ”slags” hotel-

lejlighed til enkeltovernatninger og eventuelt på ugebasis, f.eks. i sommerperioden, og 

dels at anvende lejligheden selv til maksimalt 10 årlige overnatninger. Vedrørende eget 

brug forestillede skatteyderen sig, at lejligheden skulle benyttes til private besøg i Kø-

benhavn, og tillige, at lejligheden skulle lejes af skatteyderens hovedaktionærselskab, 

hvor skatteyderen var ansat direktør, i forbindelse med skatteyderens forretningsbesøg i 

København. Det var tanken, at skatteyderen selv skulle forestå virksomheden med ud-

lejning af lejligheden til andre end skatteyderen. Et af skatteyderen fremlagt budget vi-

ste, at lejligheden skulle udlejes 198 gange til en pris pr. overnatning på 800 kr., før – 

som skatteyderen oplyste – ”regnskabet balancerede. 

Skatteyderen anmodede på denne baggrund om et bindende svar på, blandt andet om 

lejligheden kunne anses for drevet ”forretningsmæssigt”, således at alle indtægter var 
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skattepligtige og alle udgifter fradragsberettigede, og om lejligheden kunne anvendes af 

skatteyderen mod betaling af sædvanlig leje, herunder gennem udlejning til skatteyde-

rens hovedaktionærselskab, uden at reglerne om ejendomsværdiskat kom i anvendelse.   

Skatterådet antog her, at den skattemæssige vurdering af virksomheden med udlejning 

af lejligheden skulle foretages på grundlag af praksis for udlejning af sommerhuse, da 

lejligheden ikke var forbundet med bopælspligt.  

En vurdering efter dette kriterium førte, ikke overraskende, frem til, at virksomheden 

med udlejning ikke kunne anses som erhvervsmæssig, da skatteyderen ikke effektivt 

havde fraskrevet sig retten til at gøre brug af lejligheden, idet skatteyderen selv ville 

forestå udlejningen og selv ville bruge lejligheden.  

Til spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen kunne anvende lejligheden enkelte gange til 

private formål, uden at aktualisere pligt til at svare ejendomsværdiskat, oplyste Skatte-

rådet herefter videre, at da lejligheden ikke blev anvendt erhvervsmæssigt, skule der 

betales ejendomsværdiskat, jf. ejendomsværdiskattelovens § 1.  

Svaret, der er ganske kategorisk udformet, må dog antageligt skulle ses i lyset af lovens 

§ 11, stk. 2, 3. pkt. om forholdsmæssig reduktion af ejendomsværdiskatten, således at 

der ikke skulle betales ejendomsværdiskat vedrørende perioder, hvor lejligheden var 

udlejet til en fremmed.  

Samme svar meddelte Skatterådet på skatteyderens spørgsmål om, hvorvidt skatteyde-

rens anvendelse af lejligheden efter udlejning til hovedaktionærselskabet ville medføre 

pligt til at svare ejendomsværdiskat. Skatterådet meddelte således i denne anledning, at 

da skatteyderen ikke effektivt havde fraskrevet sig retten til brug af lejligheden, skulle 

der svares ejendomsværdiskat allerede af denne grund.  

Skatterådet tilkendegav endelig, at udlejning af den omhandlede lejlighed ikke ville 

være momspligtig.  

Sagen har visse lighedspunkter med Skatterådets bindende svar ref. i TfS 2007, 148 SR, 

omtalt i JUS 2006/52. I denne sag fik en IT-konsulent bindende svar på, at en af hende 

anskaffet hotelejerlejlighed i København kunne placeres i virksomhedsskatteordningen, 

samt at hun ikke skulle svare ejendomsværdiskat af lejligheden, selv om hun anvendte 

lejligheden til overnatning i forbindelse med erhvervsmæssige besøg i København. 
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Skatterådet anførte som begrundelse for denne afgørelse, at den påtænkte anvendelse af 

hotelejerlejligheden var sammenlignelig med anvendelsen af den lejlighed, der var om-

handlet i Ligningsrådets bindende svar ref. i TfS 2003, 723 LR om en lejlighed erhver-

vet af et advokatanpartsselskab til brug for hovedanpartshaveren, en advokats, er-

hvervsmæssige overnatninger i København.  

Som anført i JUS 2006/52 skal afgørelsen ref. i TfS 2007, 148 SR om IT-konsulenten 

givetvis ses i lyset af IT-konsulentens begrænsede og meget nøje regulerede brug af 

lejligheden i henhold til kontrakten med hotellet, der således må antages at udgøre en 

sikker dokumentation for anvendelsen af lejligheden uden for de perioder, hvor konsu-

lenten anvendte lejligheden til overnatning, og da lejligheden efter det oplyste kun skul-

le anvendes erhvervsmæssigt.  

Med den foreliggende afgørelse af 27/4 2010 er fastslået, at denne retsstilling ikke kan 

udstrækkes til tilfælde, hvor en skatteyder selv forestår korttidsudlejning af en lejlighed, 

og der er åbnet mulighed for en vis privat brug.  

Set i lyset af, at udlejningen er fundet at skulle vurderes efter praksis for udlejning af 

sommerhuse, må det imidlertid formentlig antages, at allerede den omstændighed, at 

udlejningen varetages af skatteyderen selv, idet skatteyderen således ikke havde fra-

skrevet sig rådigheden over lejligheden, indebærer, at udlejningen ikke kan anses som 

erhvervsmæssig.  
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