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Udlandsdanskere med sommerhus i Danmark© 

 

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

www.v.dk 
  
 

Jeg har med stor interesse læst jeres artikler den 10. samt 24. marts 2018 om udlands-

danskeres ophold i Danmark og de regler, der gælder, hvis man har fast ejendom. 

 

Selv er jeg udrejst i 1969 og købte i 1978 et sommerhus, som kun er blevet brugt af mig 

selv og kun i sommermånederne. Jeg gik på pension i 2003, men er blevet boende i ud-

landet. Som pensionist er sommerhuset blevet brugt noget mere, men stadig kun af mig 

selv og stadig kun i sommerhalvåret, hvilket jeg selvfølgelig stadig gerne vil blive ved 

med. 

 

Jeg har ikke bedt om, at mit sommerhus pludselig får helårsstatus. Kunne det eventuelt 

tænkes, at jeg ved at få påført en deklareret klausul om, at mit sommerhus kun må be-

bos/bruges i sommerhalvåret, kunne undgå at sommerhuset betragtes som helårsbolig? 

 

Med venlig hilsen 

HNP 

 

 

Svar 

Som vi forstår lovudkastet, må vi nok desværre skuffe Dem.  

 

Gældende regler 
Efter gældende regler er en betingelse for indtræden af fuld skattepligt til Danmark for 

tilflyttere, at tilflytteren dels har rådighed over en helårsbolig, og dels opholder sig her i 

landet.  

http://www.v.dk/
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Har en pensionist efter planlovens regler ret til at anvende et sommerhus som helårsbo-

lig efter 1 års ejertid, er den ene af de to betingelser for indtræden af fuld skattepligt for 

tilflyttere som udgangspunkt opfyldt, da pensionisten i dette tilfælde har ”helårsbolig” 

her i landet.  

 

Dette udgangspunkt blev imidlertid ændret sidste år, da Skat ændrede praksis på netop 

dette område. Efter gældende skattepraksis lægges således ikke vægt på en pensionists 

ret efter planloven til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter 1 års ejertid, men 

derimod på sommerhusets tidligere og aktuelle anvendelse. Hvis et sommerhus således 

kun har været anvendt som sommerhus, vil det ved vurderingen af, om der er indtrådt 

fuld skattepligt for en pensionist ved tilflytning, ikke blive anset som en helårsbolig, 

men som blot et sommerhus, der som udgangspunkt ikke udgør en ”helårsbolig” i lovens 

forstand, og dermed ikke kan danne grundlag for at fastslå fuld skattepligt.  

 

Efter gældende regler vil der derfor i denne situation ikke være behov for at etablere 

klausuler m.v. - i det omfang dette overhovedet måtte være muligt - for at sikre, at ejer-

skabet til sommerhuset ikke indgår i vurderingen af, om der er grundlag for at fastslå 

fuld skattepligt.  

 

 

Foreslåede regler 
I lovudkastet foreslås nu, at sommerhuse fremover skal sidestilles med helårsboliger ved 

vurderingen af, om en person har bopæl i landet, og dermed om den ene forudsætning 

for at blive undergivet fuld skattepligt til Danmark som tilflytter er opfyldt.  

 

Efter lovudkastet skal der ved denne vurdering lægges vægt på, om tilflytteren faktisk 

har rådighed over en bolig, der egner sig til helårsbeboelse. Det er i denne forbindelse 

præciseret, at kun de faktiske, reelle forhold vil blive tillagt betydning i modsætning til 

mere formelle kriterier.  

 

Retlige begrænsninger for anvendelsen af et sommerhus, herunder reglerne i planloven 

om begrænset anvendelse af et sommerhus, vil efter min opfattelse ikke vil blive tillagt 
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betydning efter lovudkastet ved vurderingen af, om en person har rådighed over en bolig, 

der er egnet til helårsbeboelse. Efter det foreliggende lovudkast vil en klausul som over-

vejet af Dem således efter vores bedste opfattelse som det klare udgangspunkt ikke føre 

til, at De ikke skal anses at have ”rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboel-

se”. 

 

 
 _______ o _______ 

  

 


