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Jeg har med interesse læst din artikel om udskydelse af beskatning ved salg af erhvervs-

ejendomme, når der sker genanbringelse. 

 

I den forbindelse har et spørgsmål om beskatning/ skat af genvundne afskrivninger ved 

salg af K/S med ejendom beliggende i England. Ejendommen er erhvervet i 2005. 

 

Jeg har læst mig til at skatten udgør 56,2 pct., men hvis der købes en ny ejendom i ud-

landet til ren udlejning, kan skatten nedsættes til 22 pct., hvis ejendommen købes året 

før salget eller i salgs året eller året efter salget. 

 

Med venlig hilsen 

B.H. 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, om det er muligt at foretage skattemæs-

sig genanbringelse i den danske indkomst af fortjeneste ved salg af en ejendom (ejen-

domsavance) i England i en udlejningsejendom i udlandet.  

 

Der kan ved salg af en ejendom beliggende i England blive tale om beskatning dér. 

Hvorvidt der kan blive tale om anvendelse af genanbringelsesregler i England, tør jeg 

ikke udtale mig om. 

 

Efter de gældende danske regler om genanbringelse er det ikke muligt at foretage gen-

anbringelse ejendomme, der anvendes til udlejning. Dette gælder, uanset om ejendom-
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men udlejes til boligformål eller til erhvervsformål. Og det gælder, uanset om ejen-

dommen er beliggende i Danmark eller i udlandet.  

 

Den eneste undtagelse til denne regel er de tilfælde, hvor en person udlejer en ejendom 

til et selskab, hvor personen har bestemmende indflydelse, og dette selskab driver en 

erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Eksempelvis kan nævnes tilfælde, hvor en produktionsvirksomhed drives i selskabs-

form, og hvor aktionæren ejer fabriksejendommen, og udlejer ejendommen til selskabet 

til brug for selskabets produktionsvirksomhed. Vælger aktionæren nu at købe en større 

fabriksejendom, kan aktionæren genanbringe en fortjeneste fra salg af den gamle fa-

briksejendom i den nye og større fabriksejendom. Aktionæren kan dermed undgå be-

skatning af en fortjeneste fra salg af den gamle fabriksejendom og i stedet anvende den 

sparede skat til køb af den nye og større fabriksejendom.   

 

Som nævnt i disse spalter den 8. oktober 2016 giver genanbringelsesreglerne ikke mu-

lighed for at udskyde skat af eventuelle genvundne bygningsafskrivninger. 

 

 
_______ o _______ 

 


