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Skatterådet fandt ved et bindende svar af 24/3 2009, at avance ved afståel-
se af et andelsbevis var skattefri, uanset at andelsbeviset gav brugsret til 
lokaliteter, der for størstedelens vedkommende blev anvendt til erhvervs-
mæssige formål (restaurant).  

 

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. er fortjeneste ved afståelse af 

en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skattefri, hvis huset eller lejligheden har tjent til 

bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har 

ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt de arealmæssige betingelser for at 

kunne afstås skattefrit (”parcelhus-reglen”).  

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 kan imidlertid efter mangeårig admini-

strativ praksis også omfatte blandet benyttede ejendomme. Af ligningsvejledningen afsn. 

E.J.1.4, der indeholder en gengivelse af cirkulære nr. 216 af 17/12 1982, pkt. 2.C.2., 

fremgår således, at parcelhusreglen under visse betingelser også kan bruges, selv om 

ejeren tillige har benyttet ejendommen i sit erhverv. Det er - efter ligningsvejledningen 

udsagn - for disse ejendomme yderligere en betingelse, ”at de har bevaret karakteren af 

en- eller tofamilieshus, ejerlejlighed eller eventuelt sommerhus uanset den erhvervs-

mæssige anvendelse, således at ejendommen i overvejende grad må siges at tjene bebo-

elsesformål. Ved afgørelsen af, om denne betingelse er opfyldt, lægges vægt på vurde-

ringsmyndighedernes fordeling af ejendomsværdien på beboelsen og resten af ejen-

dommen samt på ejendommens fremtræden og den faktiske fordeling af arealet mellem 

beboelsesformål og erhvervsmæssig benyttelse. Bygningsmyndighedernes betegnelse af 
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ejendommen kan tillige indgå som et vejledende moment i bedømmelsen. Hvis mindst 50 

pct. af ejendomsværdien for et enfamilieshus eller en ejerlejlighed er henført til beboel-

sen, er dette normalt udtryk for, at betingelsen er opfyldt.”  

Fra praksis kan henvises til bl.a. TfS 1994, 496 LSR samt TfS 2006, 118 LSR. I sidst-

nævnte sag fandt Landsskatteretten, at et fritliggende enfamiliehus, for hvilket vurde-

ringsmyndighederne havde henført ca. 52,5 pct. af ejendomsværdien til ejendommens 

beboelsesdel for det relevante indkomstår, kunne anses for omfattet af § 8. Som kriterier 

for denne afgørelse pegede Landsskatteretten på, at ejerboligværdien siden indkomståret 

1998 havde udgjort over 50 pct. af den samlede ejendomsværdi, at ca. 62 pct. af det 

samlede bygningsareal faktisk blev benyttet til beboelse siden ombygningen i indkomst-

året 1994, og at ejendommen i overvejende grad synes at fremtræde som og have karak-

ter af en beboelsesejendom. Som en noget speciel sag kan i nærværende sammenhæng 

tillige nævnes TfS 2007, 1101 LSR.  

Med sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar af 24/3 2009 blev rejst spørgsmålet 

om, hvorvidt andelsbeviser med tilknyttet brugsret til en del af en fast ejendom på lig-

nende vis kan anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler om skatte-

fri afståelse af andelsbeviser med brugsret til en beboelseslejlighed, selv om andelsbevi-

set tillige omfatter rådighed over erhvervslokaliteter.  

Retsgrundlaget på dette område er ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4, hvoref-

ter fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, 

der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboel-

seslejligheder, ikke skal medregnes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktie-

avancebeskatningsloven, hvis lejligheden har tjent til bolig for ejeren af værdipapiret 

eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet værdipapi-

ret, og hvor betingelserne for at kunne afstå værdipapiret skattefrit har været opfyldt. 

Bestemmelsen blev optaget i ejendomsavancebeskatningsloven, da loven blev vedtaget i 

1982, jf. lov nr. 247 af 9/6 1982, og var en videreførelse af den dagældende bestemmel-

se i lov om særlig indkomstskat § 2 A.  
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Da aktieavancebeskatningsloven blev revideret i 2005, blev en parallel bestemmelse 

optaget i lovens § 15. Herefter er gevinst og tab ved afståelse af aktier, andelsbeviser og 

lignende værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejen-

dom med flere beboelseslejligheder, skattefri, når beboelseskravet m.m., jf. ejendoms-

avancebeskatningslovens § 8, stk. 4, er opfyldt.  

Af motiverne til aktieavancebeskatningslovens § 15 fremgår, at bestemmelsen blev op-

taget i aktieavancebeskatningsloven ud fra den betragtning, at det også af aktieavance-

beskatningsloven udtrykkeligt burde fremgå, at gevinst og tab ved afståelse af de pågæl-

dende aktier m.v. er skattefri. Videre fremgår af motiverne, at  

”Skattefriheden forudsætter, at betingelserne som nævnt i ejendomsavancebeskatnings-

lovens § 8, stk. 4, er opfyldt. Det vil sige, at skattefriheden efter aktieavancebeskatnings-

loven er betinget af, at lejligheden har tjent til bolig for ejeren af aktien m.v. eller den-

nes husstand i en del af eller hele den periode, aktien m.v. har været ejet, og at dette 

bopælskrav har været opfyldt, mens aktien m.v. har kunnet sælges skattefrit efter ejen-

domsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4.  

…. 

Bestemmelsen gælder både for den del af aktien m.v., der svarer til sælgerens beboel-

seslejlighed, og for den del af aktien m.v., der ikke svarer hertil.” 

Den netop refererede formulering i motiverne er tillige medtaget i ligningsvejledningen, 

afsn. E.J.1.5., hvor det anføres, at ”Skattefriheden omfatter også den del af andelsbevi-

set, som ikke svarer til sælgerens beboelseslejlighed.” 

Med formuleringen i motiverne henholdsvis ligningsvejledningen, afsn. E.J.1.5., står det 

klart, at den omstændighed, at et andelsbevis er forbundet med brugsret til andre lokali-

teter end en beboelseslejlighed, ikke er til hinder for en skattefri afståelse af andelsbevi-

set. Der er ikke i motiverne til aktieavancebeskatningslovens § 15 gjort tiltag til at af-

grænse anvendelsesområdet for § 15, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4.  
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Spørgsmålet om rækkevidden af aktieavancebeskatningslovens § 15, jf. ejendomsavan-

cebeskatningslovens § 8, stk. 4, er imidlertid nu blevet rejst med sagen afgjort ved Skat-

terådets bindende svar af 24/3 2009. Problemstillingen var således nærmere, om et an-

delsbevis kunne afstås skattefrit, uanset at 55 pct. af det areal, som andelsbeviset gav 

brugsret til, blev anvendt til erhvervsmæssige formål.  

I den pågældende sag anmodede skatteyderen om svar på de skattemæssige konsekven-

ser ved afståelse af et andelsbevis, der gav brugsret til et areal på 311 m2, heraf en bo-

ligdel på 140 m2 og en erhvervsdel (restaurant) på 171 m2. Den samlede ejendom 

var vurderet som beboelse. Af BBR fremgik, at de 171 m2 er erhverv. Erhvervsdelen 

var i skatteyderens ejertid blevet ombygget, og udgifterne hertil afskrevet efter afskriv-

ningslovens § 39 som ombygning af lejede lokaler. 

Med henvisning til udsagnet i ligningsvejledningen, jf. afsn. E.J.1.5, jf. ovenfor, var en 

gevinst ved afståelse af andelsbeviset efter skatteyderens opfattelse skattefri.  

Efter Skatterådets opfattelse var lejligheden efter omstændighederne omfattet af ordly-

den af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4, selvom lejligheden rummede en 

overvejende erhvervsdel. Skatterådet herved til, at hele ejendommen var vurderet som 

beboelse, til lejlighedens karakter og til, at restauranten fortrinsvis var beliggende i kæl-

derplan.  

Skatterådets konstaterede herefter, at der således var tale om afståelse af et andelsbevis 

med brugsret til en beboelseslejlighed, og at sælgerne havde beboet lejligheden i ejerpe-

rioden. Med en yderligere bemærkning om, at der i ejendomsavancebeskatningslovens § 

8, stk. 4 og aktieavancebeskatningslovens § 15, stk. 1 ikke sondres mellem beboelseslej-

ligheder, der anvendes udelukkende til beboelse, og beboelseslejligheder, der tillige an-

vendes til erhverv, blev spørgsmålet om en skattefri afståelse af andelsbeviset besvaret 

bekræftende.  

Skatterådet tilkendegav samtidig, at der skulle ske beskatning af eventuelle genvundne 

afskrivninger på udgifter til ombygning af lejede lokaler.  
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Med Skatterådets afgørelse og navnlig præmisserne hertil er der åbnet op for at anse 

andelsbeviser for omfattet af § 8, stk. 4 under de beskrevne omstændigheder, uanset at 

en meget stor del eller den væsentligste del af andelsbeviset er knyttet til lokaliteter, der 

anvendes erhvervsmæssigt.  

Skatterådets afgørelse er på den ene side i god overensstemmelse med motivudtalelserne 

til aktieavancebeskatningslovens § 15, stk. 1.  

Men omvendt ligger denne retsstilling for andelsbeviser antageligt noget fjernt fra lo-

vens udgangspunkt, hvorefter andelshavere i andelsboligforeninger skattemæssigt skulle 

sidestilles med ejere af ejerboliger. Der kan herved henvises til det ovennævnte cirkulæ-

re nr. 216 af 17/12 1982, hvor det i pkt. 2.C.5. anføres, at ”For så vidt angår afståelse 

af en anpart af en fast ejendom eller et andelsbevis m.v., jf. § 8, stk. 4, 5 og 6, henvises 

til Skattedepartementets cirkulærer af 3. december 1976 og 12. oktober 1981 samt det 

ovenfor under pkt. C, 2) anførte med hensyn til fritagelsesbestemmelsen i § 8.” 

 
_______ o _______ 

 
 


