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advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  

En byret fandt ved en dom af 24/10 2016, at en lejlighed, som et barn havde beboet i sin 

studietid og siden erhvervede fra sin moder for herefter at videresælge lejligheden til 

tredjemand 2½ uge efter erhvervelsen af lejligheden fra moderen, ikke havde tjent til 

bolig for barnet efter erhvervelsen. Barnet var følgelig skattepligtig af avancen ved af-

ståelse af lejligheden  

 

Efter ”parcelhusreglen” i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 er fortjeneste 

ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skattefri, hvis huset eller lejlig-

heden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den perio-

de, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for 

at kunne afstås skattefrit efter § 8, stk. 1. Det er en betingelse, at visse arealmæssige 

krav m.v. er opfyldt, jf. § 8, stk. 1, 2. pkt., nr. 1 - 3.  

 

Med et ejendomsmarked i voldsom udvikling har parcelhusreglen efter en længere kri-

seperiode fået fornyet aktualitet.  

 

Et af de områder, der i praksis påkalder sig væsentlig interesse, er mulighederne for et 

skattefrit salg ved forældrekøb. Det er selvsagt attraktivt for forældrene at realisere en 

skattefri avance på en investering, som undervejs er placeret i virksomhedsordningen. 

Ligeledes er det attraktivt ved et videresalg gennem barnet at konvertere en avance fra 

en skattepligtig avance for forældrene til en skatte- og måske tilmed afgiftsfri avance for 

barnet. Dette kan ske ved overdragelse af lejligheden til barnet til en favorabel pris, 

hvorefter barnet, der har beboet lejligheden, videresælger lejligheden med en gevinst. 

http://www.v.dk/
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Denne sidste facet har haft stigende bevågenhed i takt med dels den markante prisudvik-

ling på boligmarkedet og dels ”fastfrysningen” af den offentlige vurdering, indtil et nyt 

vurderingssystem er udviklet og taget i brug. Om mulighederne for overdragelse af lej-

ligheden til barnet til eksempelvis seneste ejendomsvurdering - 15 pct. henvises til JUS 

2016/11, Værdiansættelse ved arv - +/- 15 pct.´s-reglen - Højesterets kendelse af 8/3 

2016, sag 104/2015 - SKM2016.279HR.  

 

Det er for et sådant skattefrit salg (videresalg) en grundlæggende betingelse, at ejen-

dommen ”… har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den 

periode, hvori denne har ejet ejendommen…”. Det springende punkt er i denne sam-

menhæng, hvilke krav, der stilles til barnets beboelsesperiode, efter barnets erhvervelse 

fra forældrene, men før videresalget. 

 

Under den sidste højkonjunktur på ejendomsmarkedet frem til finanskrisen havde SKAT 

særligt fokus på forældre, der ved forældrenes salg af forældrekøbsboligen til en frem-

med i forældrenes ejertid mente at have realiseret en skattefri avance med henvisning til, 

at forældrene havde beboet boligen i en given periode. Der blev her rejst en bølge af 

sager, hvor forældre med ringe held gjorde gældende, at forældrekøbslejligheden havde 

tjent til bolig for disse. Et overraskende stort antal forældre erfarede i denne forbindelse, 

at heller ikke synspunkter om en aktuel, men senere skrinlagt skilsmisse, som nødven-

diggjorde et kortvarigt ophold i lejligheden, var tilstrækkelig til at bære skattefrihed 

igennem.  

 

Lignende sager blev rejst mod arvinger, der efter et arveudlæg af afdødes bolig eller 

sommerhus til afgiftsvenlige udlægsværdier mente at have beboet parcelhuset eller be-

nyttet sommerhuset til private formål, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, 

dvs. ”sommerhusreglen”, således at avancen ved et senere videresalg var skattefri. En 

noget uhensigtsmæssig disponering, der i realiteten medførte, at boafgift af en given 

avance blev konverteret til skattepligt af avancen, se herved JUS 2013/ 25 og JUS 

2013/38.  

 

Med opbakning fra domstolene blev anlagt en endog meget hård fortolkning af kravet 

om beboelse, hvor den objektivt konstaterbare anvendelse som bolig eller sommerhus 

blev afløst af et krav, der vel bedst kan sammenfattes som en krav om dokumentation 

http://v.dk/?p=2141
http://v.dk/?p=2141
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for en subjektiv hensigt om anvendelse af ejendommen på permanent basis, se herved  

bl.a. TfS 2004, 486 VL og TfS 2005, 833 H, hvor der tales om ”opgivelse af hidtidig 

bopæl og reel beboelse” henholdsvis hvorvidt ejendommen  ”reelt har tjent som bolig 

for” skatteyderen.  Og se siden TfS 2010, 41 ØL, hvor der for så vidt ikke blev sat 

spørgsmålstegn ved, at skatteyderen havde beboet boligen, men hvor boligen blev kvali-

ficeret som ”midlertidigt opholdssted”, samt tillige TfS 2012, 461 BR.  

 

SKM2017.91.BR 
Med sagen afgjort ved byrettens dom ref. i SKM2017.91.BR synes der nu at være taget 

hul på spørgsmålet om, hvilke krav der må stilles til et barns beboelse i de tilfælde, hvor 

barnet ved forældrekøb, måske efter endt studietid, køber lejligheden af forældrene for 

herefter at videresælge lejligheden til en fremmed. Meget tyder på, at der ikke anlægges 

en lempeligere vurdering, selv om barnet tillige har beboet lejligheden frem til barnets 

erhvervelse og dermed altså for så vidt notorisk har beboet lejligheden siden studiets 

start, og dermed erhvervelsen flere år forud for barnets køb af forældrene.  

 

En tilsvarende problemstilling foreligger, hvor en ejendom undergår fysiske forandrin-

ger forud for et salg, og hvor bopælskravet derfor ligeledes skal være opfyldt efter den 

fysiske forandring. Eksempelvis kan nævnes tilfælde, hvor ejeren gennemfører en fra-

stykning forud for et salg for at opfylde arealkravene i parcelhusreglen, se herved ek-

sempelvis TfS 2009, 165 VL, omtalt i JUS 2009/9, og TfS 2016, 169 BR. 

 

Sagen ref. i SKM2017.91.BR drejede sig om en skatteyder, hvis moder i 2004 havde 

købt en ejerlejlighed med henblik på udlejning til skatteyderen, en søn, under dennes 

studier. Efter det af sønnen oplyste indgik sønnen i februar 2008 en mundtlig aftale med 

moderen om køb af lejligheden. Skødet var dateret den 25/4 2008, som samtidig var 

overtagelsesdag. Købesummen, der androg 1,4 mio. kr., blev berigtiget ved overtagelse 

af indestående realkreditlån på i alt 1,4 mio. kr. Den offentlige vurdering androg da 1,55 

mio. kr.  

 

Få dage efter, den 28/4 2008, underskrev sønnen en formidlingsaftale med en ejen-

domsmægler, der på forespørgsel af SKAT havde oplyst, at ejendomsmægleren ”som 

hovedregel er ude at vurdere ejendommen, inden der indgås en formidlingsaftale med 

sælger.” En købsaftale vedrørende sønnens videresalg af lejligheden til tredjemand for 
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1,9 mio. kr. med overtagelse den 1/8 2008 blev underskrevet af tredjemand som køber 

den 9/5 2008 og af sønnen som sælger den 13/5 2008. Sønnen indrømmede siden et ned-

slag i købesummen på 150.000 kr. De ved sønnens køb indestående kreditforeningslån 

blev indfriet i forbindelse med tredjemands overtagelse af lejligheden. Sønnen flyttede 

den 28/6 2008 ind i en anden lejlighed tilhørende moderen. Denne lejlighed havde forud 

herfor været udbudt til salg ved en anden ejendomsmægler. 

 

Ved en kendelse af 23/3 2012 opgjorde SKAT en skattepligtig avance ved videresalget 

til 248.656 kr., som SKAT anså sønnen for skattepligtig af. Denne ansættelse blev siden 

opretholdt af skatteankenævnet og Landsskatteretten samt nu byretten.  

 

 

Landsskatterettens kendelse af 4/11 2015 i sagen 

Ved Landsskatterettens kendelse i sagen, jf. nærmere Landsskatterettens kendelse af 

4/11 2015, jr. nr. 14-0232884, fandt Landsskatteretten ikke at kunne anse det for godt-

gjort, at ejerlejligheden reelt blev overdraget til sønnen forud for underskrivelsen af det 

endelige skøde af 25. april 2008. Da der forelå et skøde, og da SKAT ikke havde be-

stridt, at sønnen var ejer af lejligheden efter den 25. april 2008, lagde Landsskatteretten 

herefter til grund, at sønnen ved underskrivelsen af det endelige skøde blev ejer af ejer-

lejligheden. 

 

Landsskatteretten konstaterede videre, at sønnen herefter allerede den 28/4 2008 indgik 

en formidlingsaftale om salg af den pågældende lejlighed, hvilket førte til afståelsen af 

ejerlejligheden ved købsaftale af 13/5 2008 med overtagelse den 1. august 2008. 

 

Som begrundelse for afgørelsen anførte Landsskatteretten dernæst, at henset til, at søn-

nens salgsbestræbelser således blev påbegyndt i umiddelbar forlængelse af sønnens 

overtagelse af ejerskabet til ejerlejligheden, og til, at ejerlejligheden blev afstået knap en 

måned efter, kunne ejerlejligheden ikke anses for at have tjent til bolig for sønnen i den 

periode, hvori sønnen ejede ejerlejligheden, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, 

stk. 1. 
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Byrettens dom af 24/10 2016 i sagen  
Som allerede nævnt nåede byretten frem til samme resultat, og anførte i præmisserne i 

det væsentligste samme synspunkter som Landsskatteretten, jf. ovenfor.  

 

Herudover tilføjede byretten det supplerende synspunkt, at ”Når der videre henses til 

det anførte om, at prisen på ejerlejligheden ved salget til [sønnen] blev sat til 1.400.000 
kr., og at ejerlejligheden umiddelbart efter blev solgt til [tredjemand] for 1.895.000 kr. 

tiltræder retten, at salget til [sønnen] alene er begrundet i et ønske om at undgå en be-

skatning ved videresalg af ejerlejligheden og som anført af [Skatteministeriet] alene 

begrundet i spekulation.” 

 

Rettens sidstnævnte synspunkt forekommer måske mindre heldigt set i lyset af, at spe-

kulationsbeskatningen af fast ejendom blev ophævet med ejendomsavancebeskat-

ningsloven fra 1982, men er formentlig affødt af Kammeradvokatens, ret vidtgående, 

betragtninger om sønnen og moderens formål med overdragelsen af lejligheden til søn-

nen.  Omvendt kan anføres, at retten med disse præmisser formentligt har ønsket at til-

kendegive, at sønnens køb ikke var sket med henblik på beboelse, men for at opnå en 

skattefri gevinst. 

 

Der er ikke noget i Landsskatterettens og næppe heller i byrettens præmisser, der tyder 

på, at der i disse sager - hvor skatteyderen altså har boet i ejendommen forud for og 

frem til erhvervelsen af ejendommen - vil blive anlagt en anden og mildere bedømmelse 

af spørgsmålet om, hvorvidt ejendommen har tjent til bolig for skatteyderen i perioden 

efter erhvervelsen, end i andre tilfælde, hvor spørgsmålet er, om en kortere beboelsespe-

riode giver grundlag for et skattefrit salg.  

 

Det kan selvsagt kun bero på gisninger, hvor lang tid barnet skal have beboet lejlighe-

den efter et køb fra forældrene. Formentligt vil det også spille en rolle, hvorvidt der er 

udsigt til, at barnet efter endt studietid måske fortsat vil bebo lejligheden som følge af 

mulighed for erhvervsarbejde i nærheden af lejligheden, og følgelig vil beholde denne i 

et givet tidsrum. 

 
_______ o _______ 


