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En delt Landsskatteret fandt ved en kendelse af 15/12 2015 ikke grundlag for at anse en 

udlejningsejendom som et anlægsaktiv i en tømrermesters virksomhed, uanset at udlej-

ningsejendommen havde været ejet gennem en meget lang årrække, og for en dels ved-

kommende siden 1969. 

 

Med mellemrum rejses i praksis sager om, hvorvidt en ejendomsavance er realiseret 

som led i en næringsvirksomhed med fast ejendom.  

 

Der er tale om en klassisk problemstilling, som gennem årene har givet anledning til 

talrige tvister mellem skattemyndighederne og skatteydere. Der er i hvert enkelt tilfælde 

tale om en konkret vurdering, hvor enkeltmomenter som eksempelvis skatteyderens fag-

lige baggrund, tilknytning til ejendomsmarkedet i øvrigt, karakteren og omfanget af 

skatteyderens virksom, ejertid m.v. har varierende betydning fra sag til sag.  

 

De typiske temaer i en sådan sag er spørgsmålene om, hvorvidt skatteyderen er næ-

ringsdrivende, hvorvidt en konkret ejendom er erhvervet som led i en etableret næ-

ringsvirksomhed og endelig, hvorvidt ejendommen, selv om erhvervet som led i næ-

ring, siden er blevet udskilt fra næringsvirksomhedens omsætningsformue og således 

overgået til anlæg. I den enkelte sag kan udmærket foreligge mere end én af de nævnte 

problemstillinger, men der er tale om principielt forskellige problemstillinger.  

 

http://www.v.dk/
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I praksis ses imidlertid ikke sjældent en sammenblanding af de nævnte problemstillinger 

og af de synspunkter, der er relevante for hver af de enkelte problemstillinger. Sagen 

afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 15/12 2015 er en sådan sag.     

 
 

Landsskatterettens kendelse af 15/12 2015 
 

Sagens faktum 
Landsskatterettens kendelse af 15/12 2015 drejede sig om en tømrer, der siden 1961 

havde drevet virksomhed som tømrermester. Virksomheden havde efter det oplyste frem 

til 1971 omfattet reparationsarbejder samt levering af underentreprenørarbejde for 

fremmed regning. Det skal allerede her bemærkes, at en sådan virksomhed i sagens na-

tur og efter mangeårig klar praksis ikke i sig selv konstituerer en virksomhed med om-

sætning af fast ejendom med gevinst for øje, jf. nærmere nedenfor.  

 

I 1969 erhvervede tømremesteren en ejendom, hvor han opførte et butikscenter med 8 

butikker, der stod færdigt i 1971, og siden blev udvidet i 1987. Efter det af tømrermeste-

ren oplyste blev butikscenteret opført med henblik på udlejning, og allerede ved købet af 

grunden blev indgået lejeaftaler med lejere, som ønskede at drive forretning fra centret. 

 

Udlejningsvirksomheden havde gennem årene været en primær indtægtskilde for tøm-

rernesteren, og butikscentret havde regnskabsmæssigt været bogført som anlægsaktiv 

gennem alle år. Driftsresultatet for udlejningsvirksomheden var - som det anføres i sags-

referatet - ”ført selvstændigt og havde ikke været i samme bogføringskreds i de år, hvor 

tømrermesteren også drev tømrervirksomheden”. 

 

I 1985 overdrog tømrermesteren en del af centeret, svarende til 6 butikker, til sin søster 

som led i et generationsskifte, da tømrermesteren - i modsætning til søsteren - ikke hav-

de børn. Da indtægten fra udlejningen var en primær indtægtskilde, var det ikke muligt 

at overdrage hele centret til søsteren. Efter overdragelsen blev butikkerne opdelt i ejer-

lejligheder for derved at undgå, at de to søskende skulle drive virksomhed i interessent-

skabsform. 
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Salget til søsteren blev selvangivet efter de dagældende regler om særlig indkomst, da 

anskaffelseshensigten havde været at drive udlejningsvirksomhed. Skattemyndighederne 

behandlede efterfølgende tømrermesteren selvangivelse for indkomståret 1985, og med-

delte i oktober 1986, at selvangivelsen vedrørende ejendommen var godkendt. 

 

I 1989 solgte tømrermesteren endnu en butik (lejlighed) til lejeren af butikken og selv-

angav avancen som særlig indkomst. Skattemyndighederne anså imidlertid avancen som 

erhvervet som led i næring og ændrede skatteansættelsen for 1989, og genoptog samti-

dig skatteansættesen for 1985. De to skatteansættelse blev indbragt for den daværende 

ligningskommission, som fandt, at der gjaldt et forventningsprincip, og tømrermesteren 

fik herefter medhold i, at avancen var særlig indkomst.  

 

I 1999 anmodede tømrermesteren om et bindende svar på de skattemæssige konsekven-

ser ved afståelse af yderligere en butik (ejerlejlighed) i butikscenteret. ToldSkat Kalund-

borg oplyste i denne forbindelse, at avance ved afståelse, ville blive beskattet som næ-

ringsindkomst. Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, men klagen blev 

senere tilbagekaldt.  

 

I 2009 tilbagekøbte tømrermesteren den i 1989 solgte butik (lejlighed), og tømrermeste-

ren ejede herefter i alt 3 butikker (lejligheder) i butikscenteret, hvoraf den ene havde 

været ejet siden opførelsen af butikscenteret i 1969, den anden havde været ejet siden 

opførelsen i 1987, og den tredje havde været ejet gennem to perioder fra hhv. 1969 – 

1989 og fra 2009 og fremefter.  

 

Af Landsskatterettens sagsreferat fremgår videre, at tømrermesteren i perioderne 1971-

75, 1983-87 og 1990-91 havde opført 15 parcelhuse for egen regning med videresalg for 

øje. Disse salg var blevet beskattet som næring som en integreret del af tømrervirksom-

heden. Tømrervirksomheden ophørte i 2012, og tømrermesteren havde ikke siden 1991 

opført parcelhusejendomme. Herudover oplyste tømrermesterens repræsentant på rets-

mødet i Landsskatteretten, at opførelsen af butikscentret skete samtidig med opførelse af 

parcelhuse til videresalg, hvilket gav en rationel udnyttelse af de ansatte i tømrervirk-

somheden, idet de kunne flyttes fra den ene byggeplads til den anden. 
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SKAT´s bindende svar  
Tømrermesteren anmodede indledningsvist om et bindende svar på, om avance ved et 

salg af 2 af de 3 resterende lejligheder kunne anses for omfattet af ejendomsavancebe-

skatningsloven -og altså ikke for indvundet som led i næringsvirksomheden.  

 

SKAT besvarede dette spørgsmål benægtende, for det første med henvisning til en ræk-

ke almindeligt holdte synspunkter om mulighederne for at afkræfte en næringsformod-

ning og om mulighederne for en ejendoms senere overgang til anlæg.  

 

Og dernæst vedrørende den konkrete sag med henvisning til, dels at tømrermesteren 

”selv opførte butikscenteret i hans næringsvirksomhed, og at ejendommen efterfølgende 

er udstykket i ejerlejligheder”. Og dels, at ToldSkat Kalundborg i den bindende for-

håndsbesked fra 1999 havde fundet, at et salg af en lejlighed i butikscenteret ville blive 

beskattet som næring, og at en klage til Landsskatteretten over dette svar blev tilbage-

kaldt.  

 

Landsskatterettens afgørelse 
To af Landsskatterettens fire medlemmer, herunder retsformanden, hvis stemme så-

ledes blev udslagsgivende, lagde til grund, at tømrermesterens virksomhed siden 1971 

havde omfattet opførelse og salg af fast ejendom, og konkluderede, at tømrermesteren 

var omfattet af en formodningsregel om, at alle salg af fast ejendom var omfattet af tøm-

rermesterens næringsvirksomhed. Med dette udgangspunkt fejede flertallet herefter tøm-

rermesterens modstående synspunkter af bordet, ligesom flertallet bl.a. hæftede sig ved, 

at den stedfundne udstykning muliggjorde et salg af centret i mindre dele. 

 

De sidste to af Landsskatterettens fire medlemmer bemærkede, at de lagde til grund 

som forklaret af tømrermesteren, at han i 1969 erhvervede ejendommen/centret med 

henblik på udlejning - og dermed ikke som led i sin tømrervirksomhed med opførelse og 

salg af ejendomme. Videre bemærkede disse to retsmedlemmer, at tømrermesteren in-

volvering i parcelhusopførelse/-salg som led i sin tømrervirksomhed i årene efter 1971 

ikke medførte en ændring af formålet for så vidt angik centret. Når herefter hensås til 

tømrermesteren ejertid på 44 – 46 år af ejendommen/centret anså flertallet det for godt-

gjort, at tømrermesterens erhvervelse af ejendommen/-centret alene var sket med hen-

blik på udlejning – og ikke som en del af tømrermesterens virksomhed inden for tøm-
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rerbranchen. Det forhold, at ejendommen/centret i 1985 med henblik på generationsskif-

te blev opdelt i ejerlejligheder, og det forhold, at klageren havde solgt og genkøbt én 

ejerlejlighed, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat. 

 

Med denne stemmefordeling blev resultatet, at tømrermesteren blev næringsbeskattet. 

 

 

Kommentar 

Mindretallets kvalifikation af ejendommen som et anlægsaktiv forekommer korrekt.  

 

En virksomhed med reparationsarbejder samt levering af underentreprenørarbejde for 

fremmed regning konstituerer i sagens natur og efter mangeårig klar praksis ikke i sig 

selv en virksomhed med omsætning af fast ejendom med gevinst for øje, se herved se-

nest Juridisk Vejledning, afsn. C.H.2.3.2.1., hvor det anføres, at: ”Bygningshåndværke-

re, der kun udfører reparationsarbejder, og som ikke opfører eller sælger ejendomme 

for egen regning, og arkitekter mv., der aldrig har bygget huse for egen regning, omfat-

tes ikke af en formodning om næring.” 

 

Dette indebærer, at tømrermesterens virksomhed i hvert fald frem til 1969 ikke kan kva-

lificeres som en næringsvirksomhed med fast ejendom.  

 

Landsskatterettens flertal lagde til grund som ubestridt, at tømrermesterens virksomhed 

siden 1971 havde omfattet opførelse og salg af fast ejendom, og mindretallet synes at 

have tilsluttet sig denne vurdering.   

 

Set i dette lys henstår tilbage spørgsmålet, om tømrermesteren med anskaffelsen og op-

førelsen af butiksejendommen i 1969 og den senere opførelse havde etableret den næ-

ringsvirksomhed, som Landsskatteretten lagde til grund eksisterede i 1971. Næringsbe-

skatning af tømrermesteren af avance ved afståelse af butiksejendommen må således 

forudsætte, at butiksejendommen blev erhvervet i videresalgsøjemed som det første om-

sætningsaktiv i den i 1971 drevne næringsvirksomhed.  
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I flertallets præmisser fortoner denne problemstilling sig imidlertid i det uvisse, idet 

flertallet blot anførte, at ”Klageren er derfor omfattet af en formodningsregel om, at alle 

salg af fast ejendom er omfattet af klagerens næringsvirksomhed.” 

 

Mindretallet synes i votaets indledende præmisser at rejse spørgsmålet, om tømrerme-

steren havde etableret en næringsvirksomhed qua selve anskaffelsen af butiksejendom-

men. Dette blev afvist af mindretallet med henvisning til tømrermesterens forklaring om 

anskaffelse med henblik på udlejning.  

 

Som det ses, fører den manglende stringens ved den retlige kvalifikation af tømrerme-

sterens virksomhed gennem årene og den manglende stillingtagen til de retlige konse-

kvenser heraf frem til overraskende resultater.  

 

Spørgsmålet om betydningen af den stedfundne udstykning indgår både i flertallets og 

mindretallets votum; for flertallets vedkommende i sagens natur som et moment, der 

understøtter et næringsøjemed. Der synes dog at kunne sættes et vist spørgsmålstegn ved 

tyngden af dette synspunkt, set i lyset af, at den delvise overdragelse af centret til tøm-

rermesterens søster og den efterfølgende udstykning først er foretaget 14 år efter butiks-

centrets færdigopførelse og 16 år efter anskaffelsen af ejendommen. Se om betydningen 

af en stedfunden udstykning i relation til den tidligere spekulationsbeskatning af fast 

ejendom efter statsskattelovens § 5 Lida Hulgaard i UfR 1978 B 149.   

 
_______ o _______ 

 
 
 


