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Skatterådet fandt ved en kendelse af 20/10 2009, at udstykning af 6 grunde 
ikke kunne anses som næringsvirksomhed med fast ejendom. Det var følge-
lig ikke muligt at indskyde de omhandlede grunde i et selskab som et led i 
en skattefri virksomhedsomdannelse efter virksomhedsskatteloven.  
 

Der foreligger en meget omfattende administrativ praksis og domstolspraksis vedrøren-

de spørgsmålet om, hvornår der foreligger næring med salg af fast ejendom. I princippet 

er det det almindelige næringsbegreb, der finder anvendelse ved ejendomsnæring, jf. 

statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, smh. m. § 4. Men praksis er dog kendetegnet ved, at 

der ikke skal så meget til, førend der antages næring i modsætning til f.eks. næring med 

valutaterminskontrakter eller aktier. Dog synes der at være en skævhed i den forstand, at 

er der tale om tab, er området for næring mindre, end hvis der er tale om gevinst. 

Blandt de momenter, som i retspraksis tillægges væsentlig betydning ved næringsbe-

dømmelsen, er bl.a. antallet af køb og salg, handlernes systematiske og regelmæssige 

karakter og salgsavancernes betydning for skatteyderens økonomi. Også skatteyderens 

regnskabs- og skattemæssige behandling af solgte og i beholdværende ejendomme vil 

kunne tillægges betydning. Om end det næppe kan dokumenteres, synes det, som allere-

de nævnt, også at spille en vis rolle, om der er tale om gevinst eller tab. 

En skatteyder, der driver næringsvirksomhed med fast ejendom, kan i princippet have 

både en omsætningsformue og en anlægsformue af fast ejendom. Men der gælder en 
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formodning for, at samtlige ejendomme anskaffet efter næringsvirksomhedens påbegyn-

delse er omfattet af næringsvirksomheden. Formodningen kan afkræftes, men hertil 

kræves, at skatteyderen fører et meget sikkert bevis for, at der alene har været tale om en 

anlægsinvestering, jf. således TfS 1986, 267. 

Et synspunkt om næring er ofte baseret på, at skatteyderen som følge af sit arbejdsområ-

de er omfattet af en næringsformodning. Dette gælder navnlig ejendomshandlere og 

selvstændige håndværksmestre med andele i byggeentrepriser, men vil også kunne 

komme på tale for andre skatteydere med tilknytning til byggebranchen, og som har op-

ført eller solgt fast ejendom for egen regning. Der skal ikke opføres mange ejendomme, 

før personer fra denne personkreds anses for næringsdrivende.  

For personer uden for ovennævnte faggrupper aktualiseres næringsbeskatning, når skat-

teyderens omsætning med fast ejendom i sig selv er så omfattende, at der kan tales om et 

“erhverv”. 

I sagen afgjort ved Skatterådets afgørelse af den 20/10 2009 forelå det for så vidt enkle 

spørgsmål, om en tømrer kunne anses at have etableret en erhvervsmæssig virksomhed, 

dvs. næringsvirksomhed, med fast ejendom ved køb og efterfølgende udstykning og salg 

af en større grund. I bekræftende fald ønskede tømrermesteren at indskyde grundene i et 

selskab efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.  

Tømreren havde i 2004 købt en ubebygget grund på 14.000 m2, der i 2005 overgik fra at 

være vurderet som landbrug til at være vurderet som beboelse. Tømreren havde opnået 

tilladelse til udstykning af ejendommen, og havde igangsat en udstykning, der skulle 

resultere i 8 selvstændigt matrikulerede, ubebyggede grunde samt 1 bebygget grund. 

Heraf påtænktes de 6 ubebyggede grunde og den bebyggede grund videresolgt. For så 

vidt det ikke var muligt at sælge disse grunde m.v., påtænkte tømreren at indskyde 

grundene mv., enten i tømrerens eksisterende holdingselskab eller eventuelt et nystiftet 

selskab, eventuelt med henblik på bebyggelse og senere frasalg af grundene. De to reste-

rende, ubebyggede grunde påtænktes umiddelbart anvendt til opførelse af en ny privat 

beboelse for tømreren. 
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Efter tømrerens opfattelse måtte de 7 grunde anses som en selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed, da udstykningen kun havde det formål at etablere en virksomhed med salg 

af ejendomme. Det var derfor opfattelsen, at ejendommene efter udstykningen kunne 

indskydes i virksomhedsskatteordningen henholdsvis indskydes i et selskab efter virk-

somhedsomdannelsesloven.  

Skatterådet konstaterede her, at de 7 ubebyggede, udstykkede grunde alene kunne anses 

som erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsskattelovens forstand, såfremt tømrermeste-

ren kunne anses som næringsdrivende med fast ejendom.  

Næringsvirksomhed kunne efter Skatterådets opfattelse videre kun antages at foreligge, 

såfremt de omhandlede grunde blev erhvervet med det væsentligste formål at opnå en 

fortjeneste ved videresalg.  

Skatterådet fandt det imidlertid ikke godtgjort, at grundene blev erhvervet med det væ-

sentligste formål at opnå en fortjeneste ved videresalg. Rådet henviste herved – udover 

den manglende godtgørelse for erhvervelse med videresalg for øje – til, at tømreren ikke 

forud for købet af moderparcellen havde købt og solgt fast ejendom, og at der således 

var tale om en enkeltstående disposition omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. 

Det var følgelig hverken muligt at indskyde grundene i virksomhedsskatteordningen 

eller at indskyde grundene i et selskab efter virksomhedsomdannelsesloven.   

Man må nok konstatere, at hvor skatteyderen kan drage fordel af reglerne for nærings-

virksomhed, er skattemyndighederne meget tilbageholdende med at anerkende en virk-

somhed som næringsvirksomhed, se herved eksempelvis TfS 2007, 529 V, omtalt i JUS 

2007/21. 

Det er ikke et krav for at antage etablering af næringsvirksomhed, at skatteyderen forud 

for etableringen har omsat fast ejendom. Afgørende er alene, hvorvidt skatteyderen med 

erhvervelsen af en konkret ejendom efter en konkret vurdering har etableret en nærings-

virksomhed.  
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Sagen synes at bære præg af, argumenterne i denne sag ”vendte på hovedet”, således at 

forstå, at det – i det vigende ejendomsmarked - nu er skatteyderen, der påberåber sig at 

være næringsdrivende, og skattemyndighederne, der gør gældende, at erhvervelsen ikke 

kan anses for omfattet af en næringsvirksomhed. Der må forventes flere sager af denne 

karakter i de kommende år som følge af prisfald på ejendomsmarkedet i tilknytning til 

finanskrisen. 
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