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Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang på 
udlejede lokaliteter i en erhvervsejendom, da ejeren ikke kunne dokumen-
tere, at lejeren havde anvendt bygningen i tilstrækkeligt omfang.   

 

Efter afskrivningslovens § 14 kan der foretages skattemæssige afskrivninger på er-

hvervsmæssigt benyttede bygninger, med mindre bygningen anvendes til et formål om-

fattet af den positive afgrænsning i § 14, stk. 2.  

Med den gældende afskrivningslov blev den hidtidige positive afgrænsning af de af-

skrivningsberettigede bygninger i den tidligere gældende § 18 afløst af den negative 

afgræsning, der i dag er optaget i § 14. Af motiverne til § 14 fremgår i den forbindelse, 

at der dog ikke var tilsigtet nogen kendelig udvidelse af kredsen af bygninger, hvorpå 

der kan afskrives.  

Afskrivninger kan foretages fra og med anskaffelsesåret, jf. § 17. Af § 16, 1. pkt. frem-

går videre, at en bygning eller en installation anses for anskaffet i det indkomstår, hvori 

bygningen eller installationen erhverves eller opføres og benyttes erhvervsmæssigt.  

Af § 19 fremgår herom bl.a., at anvendes kun en del af en bygning til formål, der beret-

tiger til afskrivning efter § 14, kan der kun afskrives på den del af anskaffelsessummen, 

der forholdsmæssigt svarer til den nævnte bygningsdels etageareal.  

http://www.v.dk/
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Spørgsmålet om, hvornår der foreligger en anvendelse, der giver grundlag for skatte-

mæssige afskrivninger, var genstand for en nærmere prøvelse i sagen afgjort ved Vestre 

Landsrets dom af 16/11 2009 vedrørende udlejede lokaliteter. Dommen er aktuel i et 

vanskeligt udlejningsmarked.  

Problemstillingen har tidligere foreligget i praksis i form af spørgsmålet om, hvorvidt 

udlejning til erhvervsmæssigt formål i sig selv giver grundlag for afskrivning, eller om 

der tillige må stilles krav om, at lejeren gør brug af det lejede, og da i hvilket omfang, 

dvs. om der gælder et intensitetskrav. Hvorvidt lejeren anvender det lejede til erhvervs-

mæssige eller ikke-erhvervsmæssige formål er derimod uden betydning for afskriv-

ningsretten, jf. retsforliget ref. i TfS 2002, 131, kommenteret af Departementet i TfS 

2002, 125 DEP.  

Landsskatteretten har vedrørende de to førstnævnte problemstillinger anlagt det syns-

punkt, jf. TfS 2004, 165, at ”… det - som hidtil efter den tidligere gældende afskriv-

ningslov - er den faktiske anvendelse af bygningen, der er afgørende for afskrivningsad-

gangen. Retten finder derfor ikke, at der efter den nugældende afskrivningslovs § 14, 

stk. 1, er adgang til at foretage afskrivning på en erhvervsmæssigt udlejet bygning, når 

lejeren ikke anvender bygningen…” 

Finder der slet ingen anvendelse sted, er der altså efter Landsskatterettens opfattelse 

ikke adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger.  

Der er i den forbindelse anledning til at fremhæve Told- og Skattestyrelsens tilkendegi-

velse i sagen, hvor det bl.a. anføres, at”… når der skal tages stilling til, om der er ad-

gang til at foretage bygningsafskrivning, er det essentielle, hvad bygningen anvendes til. 

Det fremgår af forarbejderne til afskrivningslovens § 14, at der ikke er tilsigtet nogen 

kendelig udvidelse af kredsen af afskrivningsberettigede bygninger, og at bestemmelsen 

stort set er en lovfæstelse af gældende praksis. Efter hidtidig praksis skal der foregå 

afskrivningsberettiget anvendelse i et eller andet omfang. Når en bygning henstår helt 

ubenyttet, er der ikke adgang til at foretage afskrivning, jf. bl.a. LSRM 1972, 130…” 
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Som det således fremgår, er der på baggrund af hidtidig praksis – der altså forudsættes 

opretholdt – alene grundlag for at nægte fradragsret, når ”..en bygning henstår helt ube-

nyttet..” 

Foregår der derimod anvendelse ”i et eller andet omfang”, vil der kunne foretages skat-

temæssige afskrivninger efter de almindelige regler. Der stilles med andre ord et vist 

mindste krav til intensiteten af lejerens anvendelse af det lejede.  

Kravene må dog efter praksis anses for beskedne, og skal antageligt ses i lyset af krave-

ne til afskrivning på egne bygninger, jf. herved eksempelvis SpO 1979, 122 V, TfS 

1993, 363 V, LSRM 1982, 95 og TfS 1998, 277 Ø. 

Problemstillingen var – for så vidt angår afskrivning på udlejede lokaliteter - på ny 

fremme i sagen afgjort ved Vestre Landsrets dom af 16/11 2009. 

Sagen drejede sig om opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for en erhvervsejendom, 

som et interessentskab havde købt af Sjælsø Entreprise A/S i 2001. Ejendommen var på 

7.702 m2, hvoraf de 3.941 m2, eller godt halvdelen af etagearealet på købstidspunktet, 

var udlejet til Fødevaredirektoratet til et afskrivningsberettiget formål. Restarealet, i alt 

3761 m2, var ikke udlejet på købstidspunktet.  

Om det ikke-udlejede areal blev mellem sælger og interessentskabet indgået den aftale, 

at sælger forpligtede sig til dels at udleje og dels at færdigindrette de pågældende arealer 

til en ny permanent lejer. Denne aftale var optaget i købsaftalen. Af købsaftalen fremgik 

videre, at indtil sælger fandt en sådan lejer, var sælger forpligtet til selv at leje arealet på 

vilkår, der fremgik af en særskilt lejeaftale. Denne forpligtelse havde en varighed på 5 

år, men ophørte ved udlejning til en "permanent" lejer. Havde sælger ikke i løbet af 5 år 

fundet en permanent lejer, skulle den oprindelige købesum nedsættes med 1.300 kr. pr. 

m2 ikke udlejet etageareal. 

Af sagsreferatet fremgik videre, at sælger i de omtvistede indkomstår, 2001 – 2003, ikke 

havde været i stand til at anvise en permanent lejer. Sælger havde følgelig selv betalt 

husleje vedrørende 50 pct. af bygningens etageareal, uanset at en marginalt større andel 
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af bygningen var udlejet til Fødevaredirektoratet. Efter vidneforklaringerne havde inten-

siteten af sælgers anvendelse af de omhandlede lokaliteter været svingende. 

Interessentskabet foretog skattemæssige afskrivninger på ejendommen i sin helhed fra 

erhvervelsen og fremefter, herunder for indkomstårene 2001 – 2003 med henvisning til, 

at bygningen blev anvendt erhvervsmæssigt, ikke blot for så vidt angik Fødevaredirekto-

ratets lejemål, men også for så vidt angik de lokaliteter, som var udlejet til sælger.  

SKAT besigtigede ejendommen i 2004, og mente at kunne konstatere, at der ikke blev 

drevet erhvervsmæssig virksomhed i den ikke-udlejede del af bygningen. Med henvis-

ning til afskrivningslovens § 19 reducerede SKAT på denne baggrund interessenternes 

bygningsafskrivninger forholdsmæssigt.  

Denne skatteansættelse blev tiltrådt, først af Landsskatteretten og sidenhen af Vestre 

Landsret.  

Landsretten lagde med henvisning til §§ 14, 16 og 17 samt til selve formålet med af-

skrivningsloven til grund, at det efter afskrivningsloven fortsat var en forudsætning for 

ret til afskrivning på udlejede bygninger, at bygningen er taget i brug af lejeren. 

Næste led i dommen drejede sig om kravene til beviset for, at der forelå den fornødne 

brug af de udlejede lokaliteter.  

Landsretten bemærkede her, at der i den foreliggende sag, hvor kontraktsvilkårene mel-

lem kommanditselskabet og sælger (Sjælsø Entreprise A/S) samlet set talte for, at for-

målet med den midlertidige lejeaftale mellem kommanditselskabet og sælger var at give 

kommanditselskabet en huslejegaranti, påhvilede kommanditisterne en skærpet bevis-

byrde for, at lokaliteterne udlejet til sælger også rent faktisk blev anvendt af sælger i et 

omfang, der kunne begrunde nogen ret til skattemæssige afskrivning.  

Landsretten fandt efter en konkret vurdering af bevislighederne i sagen ikke, at interes-

senterne havde løftet denne bevisbyrde.  
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Et af kommanditisterne fremført synspunkt, hvorefter intensiteten af lejernes anvendelse 

skulle vurderes for hele ejendommen under ét, blev i den forbindelse afvist.  

Herefter blev Skatteministeriet frifundet.  

Som det fremgår af de refererede præmisser, blev kommanditselskabets lejekontrakt 

med sælger og hele formålet med denne genstand for en realitetsvurdering, der førte 

frem - ikke til en omkvalifikation af den betalte leje til en lejegaranti - men til en skær-

pet bevisbyrde for, at lejeren faktisk havde anvendt det lejede i et relevant omfang.  

Dommen hviler her på det synspunkt, at det er en forudsætning for afskrivningsret ved-

rørende udlejede lokaliteter, at lokaliteterne faktisk anvendes af lejeren i et relevant om-

fang. Af dommen følger således, på linie med TfS 2004, 165, at en erhvervsmæssig ud-

lejning ikke i sig selv giver grundlag for skattemæssige afskrivninger, dvs. uanset om-

fanget af lejerens faktiske benyttelse.  

Præmisserne synes i den forbindelse videre at måtte forstås således, at også en mindre 

anvendelse ville kunne give grundlag for afskrivninger, når dog lejeren foretager en ikke 

uvæsentlig faktisk brug af de lejede lokaliteter, jf. herved formuleringen ”… nogen ret 

til skattemæssige afskrivning.” Der stilles således krav om en vis intensitet i lejerens 

faktiske anvendelse, uden at omfanget af en sådan benyttelse dog er nærmere belyst.  

Noget andet er, at placering af bevisbyrden hos udlejer for lejers anvendelse af det lejede 

stiller udlejer i en meget vanskelig og ikke acceptabel situation. Bevisbyrden for omfan-

get af en fremmed persons lovlige anvendelse af lejede lokaliteter kan således ud fra 

mange betragtninger være overordentlig tung. Eksempelvis kan peges på det forhold, at 

en udlejer normaltvis ikke har en almindelig adgang til det lejede.  

Sagen er anket til Højesteret.  

 
_______ o _______ 

 


