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Skatterådet fandt ikke grundlag for at anse en række nystiftede koncernselskaber, der 

hver især havde erhvervet én eller enkelte faste ejendomme, som næringsdrivende med 

fast ejendom.  

 

Med mellemrum rejses i praksis sager om, hvorvidt en ejendomsavance er realiseret som 

led i en næringsvirksomhed med fast ejendom. Gennem årene har det typisk været 

SKAT, der har anlagt det synspunkt, at der er tale om salg af ejendom som led i næring, 

medens skatteyderen har søgt at kvalificere salget som led i salg af et anlægsaktiv. Over 

tid har beskatningen ved salg af anlægsejendomme været markant mere fordelagtig for 

skatteyderen end beskatningen ved salg af næringsejendomme. I perioder har der lige-

frem været tale om skattefrihed af gevinster opnået ved salg af anlægsejendomme efter 7 

års ejertid. 

 

Der er således tale om en klassisk problemstilling, som gennem årene har givet anled-

ning til talrige tvister mellem skattemyndighederne og skatteydere. Der er i hvert enkelt 

tilfælde tale om en konkret vurdering, hvor enkeltmomenter som eksempelvis skatteyde-

rens faglige baggrund, tilknytning til ejendomsmarkedet i øvrigt, karakteren og omfanget 

af skatteyderens virksomhed, ejertid m.v. har varierende betydning fra sag til sag.  

 

De typiske temaer i en sådan sag er spørgsmålene om, hvorvidt skatteyderen er nærings-

drivende, hvorvidt en konkret ejendom er erhvervet som led i en etableret næringsvirk-

somhed og endelig, hvorvidt ejendommen, selv om erhvervet som led i næring, siden er 

blevet udskilt fra næringsvirksomhedens omsætningsformue og således overgået til an-
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læg. I den enkelte sag kan udmærket foreligge mere end én af de nævnte problemstillin-

ger, men der er tale om principielt forskellige problemstillinger.  

 

 

Etableret næringsvirksomhed 
Sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar, ref. i SKM2017.198.SR, drejede sig om 

den første problemstilling, nemlig om, hvorvidt hvert af de enkelte selskaber i en ejen-

domskoncern kunne anses som næringsdrivende med fast ejendom, uanset at de enkelte 

koncernselskaber ikke havde en næringshistorik og hver især alene havde erhvervet blot 

én eller enkelte ejendomme.   

 

Næring med fast ejendom angives traditionelt begrebsmæssigt at omfatte ”den systema-

tiske og professionelle omsætning af aktiver, som er produceret eller erhvervet med vi-

deresalg for øje og med henblik på at opnå et samlet økonomisk overskud”, jf. herved 

Jan Pedersen, Skatteretten 1, 7. udg., 2015, s. 224 ff.  

 

Det retlige udgangspunkt er, at den enkelte juridiske enhed selvstændigt må opfylde de 

grundlæggende krav til at kunne kvalificere enhedens aktivitet som næringsvirksomhed. 

Det indebærer eksempelvis, at der udenfor erklæret næring med fast ejendom skal fore-

ligge en ganske betydelig omsætning med fast ejendom, før den skattepligtige kan anses 

for næringsdrivende med fast ejendom.  

 

Det indebærer videre, at det som udgangspunkt ikke er muligt at anlægge en ”samlebe-

tragtning” for flere fysiske eller juridiske personer under ét, uanset om de pågældende 

måtte være interesseforbundne.  

 

I praksis har undertiden været fremført det synspunkt, at en næring kunne ”smitte”. Se 

herved eksempelvis senest Den Juridiske Vejledning 2017-1, afsn. C.H.2.3.2.4, hvor et 

synspunkt om smitte bredes ud i et omfang, der næppe er holdbart. Det anføres således 

her indledningsvist, at:  

”Ejerens forhold til omgivelserne er også af betydning ved vurderingen af, om han 

eller hun driver næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom. Andre skatte-

pligtige, der driver næring med køb og salg af fast ejendom kan i visse tilfælde “smit-

te” ejeren med deres formodning om næring(afsmitning).” 
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Og videre, at: 

” Hvis aktionærerne i et selskab bliver næringsbeskattet eller har tæt tilknytning til 

ejendomsmarkedet, byggebranchen eller lignende, kan der ske en afsmitning til sel-

skabet, så selskabet bliver næringsbeskattet på trods af, at selskabets formål ikke er 

handel med fast ejendom.” 

 

Ifølge Jan Pedersen, Skatteretten 1, 7. udg., 2015, s. 236, note 39, er den skatteretlige 

smitteproblematik øjensynligt næret af Højesteretsdommer Jørgen Trolles kommentar i 

UfR 1966B.267. hvor Jørgen Trolle udtaler, at et hovedaktionærselskabs næringshensigt 

kan smitte af på hovedaktionærens hensigt og omvendt efter princippet ”sig mig, hvem 

du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er”.  

 

Et sådant synspunkt har dog kun et begrænset retligt fundament.  

 

Jan Pedersen anfører a.s., s. 236 under overskriften ”smitte”, at:  

”Det anføres også fra tid til anden, at næringshensigten kan ”smitte” indenfor inte-

ressefællesskaber. Smitteproblematikken bygger på betragtningen om, at den skatte-

pligtiges driftsmæssige, ledelsesmæssige, økonomiske eller personlige tilknytning til 

etablerede næringsdrivende i sig selv kan medføre, at den skattepligtige anses for 

næringsdrivende. Eksistensen af et skatteretligt smittebegreb kan ikke gives tilslut-

ning. Det må i stedet fastholdes, at næringsbedømmelsen foretages individuelt netop i 

forhold til den pågældende skattepligtige. En anden sag er så, at den faglige bag-

grund, som er erhvervet gennem næringsvirksomhed i et hovedaktionærselskab, hos 

ægtefælle eller andre samarbejdspartnere etc. kan være et betydningsfuldt moment 

blandt de øvrige næringsmomenter, når spørgsmålet er, om skatteyderen selv er næ-

ringsdrivende…” 

 

Et synspunkt, der fuldt ud kan tiltrædes, og som er lagt til grund i praksis, herunder af 

Landsskatteretten.  

 

For så vidt angår særligt relationen aktionær-selskab kan vel anføres, at den omstændig-

hed, at hovedaktionæren er næringsdrivende, betyder, at selskabet kan være tilført den 
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fornødne kompetence til at drive en virksomhed med næring. Men kompetencen er alene 

en nødvendig – men ikke tilstrækkelig – betingelse for at antage næringsvirksomhed.  

 

 

Sagen ref. i SKM2017.198.SR 
Som allerede nævnt drejede sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar, ref. i 

SKM2017.198.SR, sig om, hvorvidt hvert af de enkelte selskaber i en ejendomskoncern 

kunne anses som næringsdrivende med fast ejendom, uanset at de enkelte koncernsel-

skaber ikke havde en næringshistorik og hver især alene havde erhvervet en eller enkelte 

ejendomme.   

 

Moderselskabet for koncernen blev stiftet i 2010 med det formål at etablere en ejen-

domskoncern gennem opkøb af en ejendomsportefølje på 2 – 3 mia. kr. Det var videre 

tanken herefter at sælge koncernen ved et samlet salg til en institutionel investor inden-

for 3 år, idet en sådan investor forventedes at være villig til at betale en mérpris for en 

færdig, professionelt sammensat og drevet ejendomsportefølje.   

 

For så vidt koncernens salgsstrategi lykkedes med en væsentlig fortjeneste inden for de 

næste 3-4 år, var det forventningen, at koncernen ville starte forfra med at opkøbe en ny 

portefølje, alt afhængigt af tidspunktet for salg af den eksisterende portefølje og mar-

kedsudviklingen.   

 

Ejendomsopkøbene blev påbegyndt i 2015, og koncernen havde på tidspunktet for ind-

hentelse af det bindende svar anskaffet 15 ejendomme, dels ved køb af enkeltejendom-

me, og dels ved køb af porteføljer.  

 

Ejendommene var alle placeret i 5 datterselskaber, da moderselskabet ønskede at sikre 

stor fleksibilitet ved et salg, herunder mulighed for at sælge anparterne i ét eller flere 

datterselskaber fremfor salg af en eller flere faste ejendomme. 3 af de 5 datterselskaber 

havde som vedtægtsbestemt formål at ”..erhverve og drive fast ejendom og hermed be-

slægtet virksomhed. Det 4. selskab havde som vedtægtsbestemt formål ”…handel og 

investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed”, og det 5. selskab ”…at 

købe og sælge samt eje og udvikle fast ejendom”.  
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Koncernen blev administreret af et fremmed selskab, der var specialist i ejendomsadmi-

nistration.  

 

Da formålet med koncernen var at opnå en fortjeneste ved køb og salg af fast ejendom, 

anså koncernen sig som næringsdrivende, og anmodede nu om et bindende svar bl.a. på, 

hvorvidt hvert af de 5 datterselskaber kunne anses som næringsdrivende. 

 

Til brug for behandlingen af anmodningen om bindende svar havde koncernen udarbej-

det en udførlig fremstilling af de faktiske omstændigheder, og havde henunder fremdra-

get en række konkrete forhold, der efter koncernens opfattelse pegede i retning af næ-

ring, herunder valg af ejendomstype, finansiering m.v. 

 

SKAT oplyste i tilknytning til koncernens fremstilling af sagens faktiske forhold supple-

rende, at de 3 datterselskaber, der havde indgivet regnskaber, alle i regnskabet havde 

benævnt ejendommene som anlægsaktiver.  

 

 

Skatterådets bindende svar 
SKAT, hvis indstilling og begrundelse blev tiltrådt af Skatterådet, konstaterede indled-

ningsvist bl.a., at konstateringen af et selskabs næringsvirksomhed som udgangspunkt 

måtte afgøres ud fra selskabets egne forhold, og efter de momenter, som her er bestem-

mende. 

 

SKAT hæftede sig i denne forbindelse for det første ved selskabernes formålsbestem-

melse, herunder derved, at 3 af de 5 selskaber, der i øvrigt var stiftet af koncernen selv, 

ikke angav handel med ejendomme som et formål.  

 

Mere afgørende var imidlertid efter SKAT´s opfattelse, om (hvert af de enkelte) selska-

ber efter en konkret vurdering havde drevet næringsvirksomhed med fast ejendom. Ved 

denne vurdering spillede antallet af køb og salg, deres systematiske karakter og salgs-

avancernes vægt i selskabets økonomi efter SKAT´s opfattelse en afgørende rolle. 
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Efter en gennemgang af det foreliggende fandt SKAT ikke grundlag for at anse nogen af 

de 5 datterselskaber som næringsdrivende ved handel med fast ejendom. Af begrundel-

sen fremgik, at SKAT herved især henså til, at:  

• at der var tale om enkeltstående investeringer, og således ikke en systematisk og 

varig næringsvirksomhed 

• at selskaberne ikke opførte ejendomme, men investerede i allerede eksisterende 

(udlejnings)ejendomme 

• at det forhold, at selskabet optimerede lejeindtægterne i ejendommen, ikke i sig 

selv var et argument for næringsbeskatning, idet en sådan optimering ville være 

naturlig ved driften af enhver udlejningsejendom 

• at ingen af selskaberne havde udbudt ejendomme til salg, men derimod udlejede 

lejemålene eller klargjorde disse til udlejning, som derefter blev foretaget i sel-

skabets regi 

• at udlejningen var professionelt tilrettelagt med henblik på at skabe et stabilt ind-

tægtsgrundlag og dermed et forretningsgrundlag for selskabet 

 

SKAT kommenterede endelig på det spørgsmål, om den omstændighed, at de 5 datter-

selskaber var ejet af samme moderselskab, der ubestridt ikke var næringsdrivende, havde 

betydning for vurderingen. SKAT henviste herved til, at der i praksis var truffet enkelte 

afgørelser, hvor næringsstatus i et selskab i en koncern havde – som SKAT anførte – 

”smittet af på andre selskaber i samme koncern, som ud fra en isoleret betragtning ikke 

ville være blevet anset for næringsskattepligtige.” SKAT henviste i den forbindelse sær-

ligt til SKM2013.112.SR, hvor det efter SKAT´s opfattelse havde været helt afgørende 

for resultatet, at der havde været en ”smittebærer”. I den nu foreliggende sag var der 

imidlertid ikke en sådan ”smittebærer”, og det var efter SKATs opfattelse udelukket at 

statuere næring i situationer, hvor en række ikke næringsskattepligtige selskaber var 

samlet i samme koncern. 

 

Som allerede nævnt fandt SKAT og tillige Skatterådet således ikke grundlag for at anse 

nogen af de 5 datterselskaber som næringsdrivende.  
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Kommentar  
Det er svært at erklære sig uenig i Skatterådets afgørelse, om end Skatterådets hoved-

synspunkt - at antallet af køb og salg, deres systematiske karakter og salgsavancernes 

vægt i selskabets økonomi - næppe er dækkende for retsstillingen. 

 

Man kan i det hele taget rejse spørgsmålet, om koncernens formål - uanset antal ejen-

domserhvervelser i det enkelte selskab - overhovedet kan anses som en næring med fast 

ejendom. Aktiviteten synes således i hvert fald at ligge i periferien af næringsvirksom-

hed i traditionel forstand. Snarere er realiteten således måske, at koncernens virksomhed 

drejede sig om ”etablering af en samling af faste ejendomme” med henblik på et samlet 

salg. Til sammenligning kan nævnes, at udvikling af software, en app eller lignende med 

henblik på et salg til en investor med betydelig avance næppe kan anses som ”næring 

med udvikling softwareprogrammer”. 

 

Hertil kan føjes, at det af sagsfremstillingen fremgår, at det ikke nødvendigvis var tan-

ken at sælge ejendommene, men nok snarere de enkelte selskaber. En fremgangsmåde, 

der ofte ses i praksis som følge af de derved sparede handelsomkostninger, da omkost-

ningerne ved salg af en post aktier er markant lavere end omkostningerne ved salg af en 

fast ejendom. Hertil kommer, at sælges aktier, vil der ofte blive tale om en lavere be-

skatning, end hvis gevinsten opnås ved salg af den faste ejendom. 

 

I øvrigt kan bemærkes, at det måske havde været betimeligt, at koncernen i det mindste 

havde udvist den omhu at stifte de respektive selskaber med en formålsbestemmelse, der 

afspejlede det angivne selskabsformål. og regnskabsmæssigt at behandle de respektive 

ejendomme i de 5 datterselskaber i overensstemmelse med koncernens hævdede opfat-

telse af ejendommene som omsætningsaktiver.  

 

Sagen er tidligere omtalt af Svend Erik Holm i R & R 2017, nr. 5. 

 

 
_______ o _______ 
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