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Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at be-
nytte et sommerhus som helårsbolig efter blot ét års ejertid. Folketinget 
behandler aktuelt et lovforslag herom, og det er hensigten, at de nye regler 
skal træde i kraft den 1. juli 2017.  
 
Men de nye regler vil kunne give store skattemæssige vanskeligheder for 
pensionerede udlandsdanskere med sommerhus i Danmark, der med ét slag 
får helårsbolig i Danmark. Også visse fraflyttere vil kunne blive berørt.  
 
Skat har nu foreslået en ny praksis, der skal imødegå de skattemæssige af-
ledede problemer, som de nævnte begunstigende regler ellers ville medfø-
re.  
 

Efter gældende regler i planloven har en pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusom-

råde, en personlig ret til at benytte boligen (sommerhuset) til helårsbeboelse, når pensio-

nisten har ejet ejendommen i 8 år.  

 

Reglen omfatter folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, modtagere af 

fleksydelse samt i øvrigt personer på 60 år og derover, der modtager pension.  

 

Pensionistens ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten 

benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen m.v. fortsætte 

http://www.v.dk/
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med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder retten til benyttelse 

til helårsbeboelse.  

 

Der gælder ikke en tilsvarende ret for pensionister, som ejer en fritidsbolig i landzone, til 

at anvende en sådan fritidsbolig som helårsbeboelse.  

 

 

Kommende regler 
Som omtalt i Spørg om Penge den 11. februar 2017 i artiklen ”Det bliver nemmere at 

være sommerhusejer” er et flertal i Folketinget parat til at ændre de gældende regler, så 

pensionister får mulighed for at benytte et sommerhus som helårsbolig efter blot 1 års 

ejertid. Et lovforslag herom behandles aktuelt i Folketinget.  

 

I lovforslaget er præciseret, at det fortsat vil være et krav, at pensionisten er ejer af 

sommerhuset. Videre fremgår, at det ikke er et krav, at der er eller har været et sommer-

hus på grunden. Er der tale om et sommerhus på lejet grund, er det sommerhuset, der 

udgør ejendommen, som skal have været ejet i 1 år.  

 

Hvis flere personer i fællesskab ejer sommerhuset, skal den enkelte, der vil bo hele året i 

sommerhuset, opfylde kravet om ejertid. Har sommerhuset været ejet af ægtefæller i 

sædvanligt formuefællesskab i mindst 1 år, er kravet opfyldt, uanset hvem af ægtefæl-

lerne, der står anført som ejer af sommerhuset på skødet. Med ejerskab sidestilles brugs-

ret, der reelt har haft karakter af ejerskab. Pensionisten skal fortsat eje sommerhuset eller 

en andel heraf på mindst 10 pct. Fuldstændig overdragelse til anden side - f.eks. til et 

barn - medfører derfor bortfald af retten til helårsbeboelse. 

 

Med lovforslaget er det endvidere tanken at give pensionister ret til også at anvende fri-

tidsboliger i landzone som helårsbolig, og da ligeledes efter 1 års ejerskab. 

 

Der vil efter lovforslaget blive tale om en personlig benyttelsesret, og fritidsboligen som 

sådan vil således ikke formelt ændre status til helårsbolig som følge af pensionistens 

benyttelse af boligen til helårsbeboelse.  
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Med pensionister tænkes i denne sammenhæng på samme personkreds, som har mulig-

hed for at anvende et sommerhus som helårsbolig, jf. ovenfor.  

 

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det fremgår dog af 

bemærkningerne til lovforslaget, at det er hensigten, at loven skal træde i kraft den 1. juli 

2017. 

 

 

Beskatning som følge af ret til helårsbeboelse  
For pensionerede udlandsdanskere med sommerhus eller fritidsbolig i Danmark kan de 

ændrede regler dog på utilsigtet vis give grundlag for fuld beskatning til Danmark, se 

herom nærmere Spørg om Penge den 2. januar 2016 i artiklen ”Pensionister bosiddende i 

udlandet kan havne i skattefælde”, samt Spørg om Penge den 6. februar 2016 i artiklen 

”Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Dan-

mark”.  

 

Baggrunden for disse problemstillingen skal søges i de ret komplicerede skatteregler om, 

hvornår en person er fuld skattepligtig til Danmark: 

 

 

Fuld og begrænset skattepligt 
En skatteyder, der er fuld skattepligtig til Danmark, skal som udgangspunkt beskattes i 

Danmark af alle indtægter, hvad enten indtægterne hidrører her fra landet eller udlandet, 

dog begrænset af eventuelle lempelsesregler. 

 

En skatteyder, der kun er begrænset skattepligtig til Danmark, skal kun betale skat af 

visse indtægter her fra landet. Eksempelvis skal der betales skat af indtægter fra en ejen-

dom beliggende i Danmark. Reglerne medfører, at udlandsdanskere, der under udlands-

opholdet har købt sommerhus i Danmark, som udgangspunkt kun er begrænset skatte-

pligtig til Danmark og kun vedrørende dette sommerhus.  

 

Men begrænset skattepligt kan med ét slag blive til fuld skattepligt for pensionerede 

udlandsdanskere med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark.  

http://v.dk/?p=2068
http://v.dk/?p=2068
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Fuld skattepligt til Danmark som følge af ophold i Danmark 
Har man ikke en bopæl i Danmark, udløses der først fuld skattepligt, hvis man opholder 

sig i Danmark i mere end 6 mdr. Under et ophold på mindre end 6 mdr. kan man f.eks. 

påtage sig arbejdsopgaver i Danmark, uden at dette udløser fuld skattepligt. Opholdet 

behøver altså ikke være et led i ferie. 

 

 

Ophold, når der er erhvervet en bopæl 
Har man derimod etableret bopæl i Danmark, indtræder der fuld skattepligt, men dog 

først når man tillige har taget ophold i Danmark. Den fulde skattepligt indtræder dog 

ikke, hvis der kun er tale om et kortvarigt ophold her i landet, og opholdet skyldes ferie 

eller lignende. Et kortvarigt ophold af andre årsager vil derimod udløse fuld skattepligt 

her til landet. Der indtræder således eksempelvis fuld skattepligt, hvis en udlandsdansker 

deltager i nogle bestyrelsesmøder i Danmark og i den anledning opholder sig blot få 

døgn om året på sin bopæl i Danmark.  

 

Selv om opholdet skyldes ferie eller lignende, vil længerevarende ophold kunne udløse 

fuld skattepligt. Praksis er her, at et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere 

end 3 måneder eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 

12 måneder overskrider grænserne for, hvad der kan anses som ”kortvarigt ophold her i 

landet på grund af ferie eller lignende” (180-dages-reglen).  

 

 

Er et sommerhus en bopæl? 
Traditionelt har køb af et sommerhus som det klare udgangspunkt ikke været anset for 

etablering af bopæl her i landet. Historisk set er et sommerhus således kun i enkelte til-

fælde blevet sidestillet med en helårsbolig. Der har altså hidtil ikke udløst fuld skatte-

pligt, hvis en person opholder sig kortvarigt i et sommerhus, uden at der er tale om ferie. 

 

Undtaget herfra er de tilfælde, hvor udlandsdanskeren m.v. rent faktisk benytter et som-

merhus som en bopæl. Eksempelvis kan nævnes den situation, at en medarbejder i en 

udenlandsk virksomhed med jævne mellemrum servicerer virksomhedens danske kunder 
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og benytter sit sommerhus i Danmark i forbindelse med disse arbejdsopgaver. En sådan 

situation blev omtalt i Spørg om Penge den 2. januar 2016.  

 

En anden undtagelse drejer sig efter Skats praksis om tilfælde, hvor udlandsdanskere i 

pensionsalderen har ejet et sommerhus i Danmark gennem 8 år, og hvor den pågældende 

derfor efter planloven har ret til at anvende sommerhuset til helårsbeboelse.  

 

Som beskrevet i ovennævnte artikel fra 6. februar 2016 fastslog Landsskatteretten i en 

afgørelse fra januar 2016, at en ret til helårsbeboelse i et sommerhus efter planloven in-

debærer, at pensionisten har bopæl i Danmark efter reglerne om fuld skattepligt ved im-

migration til Danmark - og at denne retsstilling i øvrigt havde været gældende siden 

2005. Dette indebærer, at hvor der ikke er tale om ferieophold, vil selv få dages ophold i 

Danmark medføre fuld skattepligt til Danmark for denne pensionist. 

 

På baggrund af denne retsstilling må en nedsættelse af ejertidskravet fra 8 år til 1 år i 

pensionistreglen for sommerhuse og med vedtagelse af tilsvarende regler for fritidsboli-

ger i landzone forudses at berøre skattepligtsforholdene for mange pensionerede ud-

landsdanskere, der har ønsket at bevare en vis tilknytning til Danmark gennem et som-

merhus eller fritidsbolig.  

 

 

Nyt styresignal 
Fra Skat´s side søges disse problemer nu imødegået gennem en ændring af praksis for så 

vidt angår sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele 

året. Den ændrede praksis er varslet i et styresignal (direktiv), der foreløbig er offentlig-

gjort i udkastform.  

 

Vedtages dette styresignal i uændret form, reduceres de skatteretlige konsekvenser af 

pensionisters ret til at anvende sommerhuset som helårsbolig. Men samtidig ændres kri-

terierne for, hvornår en person har bopæl i Danmark som følge af ejerskab til et som-

merhus med deraf følgende fuld skattepligt. Især i tilflytningstilfælde vil der blive tale 

om en skærpelse. 
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Mere om Skat´s kommende praksis  
For sommerhuse, som pensionister efter planloven lovligt kan benytte til helårsbeboelse, 

har Skat i det foreliggende udkast til styresignal tilkendegivet, at Skat fremover vil tage 

afsæt i, at selve retten til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse ikke i sig selv med-

fører, at sommerhuset skal anses som en helårsbolig. 

 

 

Særlige regler for udlandsdanskere samt kommende tilflyttere 
Ved vurderingen af, om der er indtrådt fuld skattepligt for en udlandsdansker med som-

merhus i Danmark på grundlag af ejerskabet til sommerhuset, dvs. om sommerhuset er 

en bopæl, vil Skat efter styresignalet fremover lægge vægt på sommerhusets anvendelse, 

og om dette er egnet til helårsbeboelse. At sommerhuset efter planloven lovligt kan be-

nyttes hele året, tillægges ifølge styresignalet ikke vægt. 

 

Herefter anføres videre i styresignalet, at udgør sommerhuset en bopæl for den pågæl-

dende pensionist, fx som følge af sommerhusets stand mv., vil der indtræde fuld skatte-

pligt, når pensionisten tager ophold her i landet i tilflytningsreglernes forstand, dvs. efter 

180-dages-reglen eller som følge af anvendelse til andet end ferieophold, eksempelvis 

arbejde, selv om der er tale om kortvarige ophold. 

 

Vurderingen af, om sommerhuset kan anses som egnet som helårsbolig, skal ifølge sty-

resignalet foretages på baggrund af et konkret skøn, bl.a. under hensyn til sommerhusets 

opførelsesår, stand og størrelse. Skat refererer i den forbindelse præmisserne i en sag 

afgjort af Højesteret i december 2015 derhen, at det i denne sag omhandlede sommerhus 

ikke var godkendt som helårsbolig, men at Højesteret fandt, at sommerhuset var egnet til 

helårsbeboelse, da det var forsynet med telefon, internet, kabel-tv, og da det var i en 

stand og størrelse, der muliggjorde en helårsbeboelse. 

 

Med styresignalets nuværende udformning synes styresignalet at føre til en stramning af 

praksis for pensionister med et sommerhus egnet til helårsbeboelse - ikke som følge af 

retten til helårsbeboelse, men som følge af sommerhusets egnethed til helårsbeboelse. 
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Udgangspunktet har således hidtil været, at egnetheden af et sommerhus til helårsbebo-

else ikke i sig selv har givet anledning til at anse sommerhuset som en bopæl.  

 

Er sommerhuset ikke egnet som helårsbolig, kan sommerhuset ifølge styresignalet som 

udgangspunkt ikke udgøre en bopæl i forhold til reglerne om fuld skattepligt. I styresig-

nalet henvises i den forbindelse til en konkret sag fra 2015, hvor et sommerhus ansås 

som uegnet som helårsbolig. Sommerhuset i denne sag var nedrivningsmodent og uan-

vendeligt til beboelse, da der var fugt, råd og skimmelsvamp i ejendommen, ligesom el-, 

vand- og varmeinstallationerne var uanvendelige og defekte, herunder frostsprængte, i 

en sådan grad, at de ikke kunne repareres.  

 

Der er således med styresignalet tale om en lempelse i forhold til planloven, men en 

skærpelse, hvis sommerhuset rent faktisk har en fysisk stand, som gør sommerhuset eg-

net til helårsbeboelse.   

 

Den ændrede praksis kan måske få en afsmittende virkning for udlandsdanskere, der 

ikke har nået pensionsalderen.   

 

 

Fritagelse for skattepligt efter ny praksis. 
Styresignalet indeholder et særligt afsnit om pensionister, der tidligere er blevet anset for 

fuldt skattepligtige udelukkende som følge af planlovens regler om helårsbenyttelse af 

sommerhuse efter 8 års ejertid.  

 

Disse pensionister kan anmode Skat om at blive fritaget for fuld skattepligt efter bopæls-

reglerne fra og med det tidspunkt, hvor de foreslåede ændringer af planloven træder i 

kraft. I pensionistens anmodning herom til Skat skal pensionisten sandsynliggøre 

• At pensionistens fulde skattepligt kun beror på planlovens regler for benyttelse af 

sommerhuse efter 8 års ejertid. 

• At sommerhuset gennem hele ejertiden kun har været anvendt til ferie eller fri-

tidsformål for pensionisten og/eller dennes ægtefælle, og forsat kun anvendes til 

disse formål. 
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Skats fremtidige praksis ved fraflytning  
I det foreliggende udkast til styresignal omtales endelig Skat´s kommende praksis ved en 

pensionists emigration fra Danmark.  

 

Praksis om bortfald af fuld skattepligt ved fraflytning har generelt været meget streng, 

således at forstå, at bevarelse af en bopæl i Danmark som udgangspunkt har ført til, at 

skattepligten til Danmark ikke anses for bortfaldet. Det er således denne strenge praksis, 

der nødvendiggør, at personer, der fraflytter landet, kun frigøres fra den fulde skattepligt 

til Danmark, hvis personen så at sige skiller sig af med den hidtidige bolig. For ejerboli-

ger indebærer det, at ejerboligen enten skal sælges eller udlejes uopsigeligt for mindst 3 

år. Et sommerhus i Danmark, som en kommende emigrant har benyttet som helårsbolig 

eller efter planloven har ret til at benytte til helårsbolig, har efter Skats praksis kunnet 

udgøre en bopæl.  

 

For pensionister, der som følge af planlovens regler har ret til at benytte et sommerhus 

til helårsbeboelse, vil Skat ved vurderingen af, om sommerhuset udgør en bopæl for 

pensionisten, ifølge det foreliggende udkast til styresignal fremover lægge vægt på pen-

sionistens tidligere og/eller nuværende anvendelse af sommerhuset. Men altså ikke på, 

om sommerhuset efter planloven lovligt kan anvendes som helårsbolig.  

 

Hvis sommerhuset rent faktisk har tjent som bolig for en person, anses bopælen for be-

varet ved fraflytningen med den konsekvens, at pensionisten skal afhænde sit sommer-

hus i forbindelse med fraflytning for at komme ud af fuld skattepligt. 

 

Der er således med styresignalet her tale om en lempelse i forhold til planloven.  

 
_______ o _______ 

 

 
 


