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Skat ved salg af arvet parcelhus ©  
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  

Spørgsmål 

Vi har i januar 2015 arvet et hus efter min mor. Huset var i en ret dårlig vedligeholdt 

stand, og det var årsag til, at vi udsatte salget af huset, indtil vi havde fået gjort det rime-

ligt salgbart. Vi vurderede, at huset ikke prismæssigt kunne bære håndværkerudgifter, 

hvorfor vi selv udførte arbejdet. Det trak så noget ud, fordi vi bor 70 km fra huset, og det 

har medført mange tidskrævende ture frem og tilbage. Der er ikke tale om større projek-

ter – kun reparation og maling af nedslidte og forvitrede vægge mv.  

 

Der er så sket det, at Skat kræver, at vi betaler ejendomsværdiskat, fordi de mener, at vi 

har rådighed over huset, og de mener vist også, at vi har været for længe om at sætte 

huset til salg.  

 

Dit svar i sidste uge i disse spalter til Ole P. fik os til at tænke på, om vi - når vi nu skal 

betale alle normale offentlige udgifter – kan hævde, at boligen så har tjent til bolig for os 

i lighed med eksempelvis vores sommerhus, og at der dermed vil kunne ske et skattefrit 

salg. Huset har ikke været udlejet. 

 

Med venlig hilsen 

JH 

 

 

Svar  

http://www.v.dk/
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Der er ikke et sammenfald mellem på den ene side reglerne om betaling af ejendoms-

værdiskat og på den anden side reglerne om skattefrit salg af en ejerbolig eller et som-

merhus. Det betyder, at en boligejer udmærket kan være forpligtet til at betale ejen-

domsværdiskat i hele ejertiden, selv om ejeren ikke kan opnå skattefritagelse vedrørende 

en eventuel fortjeneste ved et senere salg af boligen.  

 

Ejendomsværdiskat 
Ejendomsværdiskat skal betales i alle tilfælde, hvor en person har rådighed over en ejer-

bolig. Udgangspunktet er i den forbindelse, at ejeren skal betale ejendomsværdiskat, 

uanset om ejeren udnytter sin rådighed til beboelse eller ej. 

 

Kun i visse særlige tilfælde er det muligt at undgå ejendomsværdiskat. Det drejer sig 

bl.a. om tilfælde, hvor ejendommen er ubeboelig. Praksis viser imidlertid, at fritagelse 

for ejendomsværdiskat i disse tilfælde kun kommer på tale, hvis ejendommen på det 

nærmeste er ”totalskadet”.  

 

Der skal heller ikke betales ejendomsværdiskat vedrørende ejendomme, som udlejes 

erhvervsmæssigt. I praksis er i den forbindelse fastslået, at ejendomme, der i en periode 

ikke bebos (af en lejer) som følge af renovering m.v. med henblik på senere udlejning, 

ikke udløser ejendomsværdibeskatning af ejeren.  

 

Det kan vel ikke afvises, at Skat på grundlag af en konkret vurdering vil acceptere, at 

lignende synspunkter kan anlægges i en situation, som den De beskriver, nemlig at De 

har istandsat boligen med henblik på et salg og ikke med henblik på egen anvendelse. 

Men et sådant resultat må antages at kræve en ganske håndfast dokumentation bl.a. for, 

at det ikke var muligt at sælge ejendommen under dødsbobehandlingen, og at det - uan-

set Deres overtagelse af ejendommen - stedse har været tanken at videresælge ejendom-

men efter istandsættelse. 

 

 

Skattefritagelse ved salg 
Skattefritagelse vedrørende en fortjeneste ved salg af en ejerbolig kommer efter ”parcel-

husreglen” kun på tale, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren i en del af 
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eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejendommen, og visse yderligere betingelser 

er opfyldt, herunder krav til grundens størrelse m.v.  

 

I skattepraksis er kravene for at anse en ejerbolig for omfattet af parcelhusreglen gradvist 

blevet skærpet betydeligt gennem de seneste 10 – 15 år. Særligt kravet om, at ”huset 

eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren”, fortolkes nu meget strikt i praksis. Rets-

stillingen har på det nærmeste udviklet sig derhen, at ejeren skal kunne dokumentere at 

have erhvervet og være flyttet ind i huset eller ejerlejligheden med henblik på varig an-

vendelse af ejendommen som bolig.  

 

Ved salg af et sommerhus stilles i sagens natur ikke krav om anvendelse som bolig, men 

blot om benyttelse af sommerhuset til ”private formål”. En helårsbolig er imidlertid ikke 

omfattet af sommerhusreglen, med mindre ejeren har anskaffet huset med henblik på 

anvendelse som sommerhus og rent faktisk har anvendt huset som sommerhus. Doku-

mentationen for, at disse krav er opfyldt, kan være ganske vanskelig at præstere. 

 

Efter min bedste opfattelse vil det således blive ganske vanskeligt at opnå et skattefrit 

salg.  

 

 

Supplerende 
I forbindelse med avanceopgørelsen ved salg, vil der formentligt være mulighed for fra-

drag for udgifter til istandsættelse, herunder udgifter til transport. Dette forudsætter dog, 

at der er behørig dokumentation for udgifterne. I modsat fald kan der måske være grund-

lag for en skønsmæssig ansættelse af disse udgifter. Her kan det anbefales at tage en 

forudgående drøftelse med Skat om dette. Det er min erfaring, at Skat vil give en vejled-

ning desangående, således at der ikke efterfølgende rejses en besværlig og tidskrævende 

skattesag. 

 

 
_______ o _______ 
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