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06.13.2019-01 (20190105) Fast ejendom næring-anlæg 
 

Næringsejendomme og anlægsejendomme  
behandles skattemæssigt forskelligt©  

 
 

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

www.v.dk 
  

Fast ejendom købt som led i næring og fast ejendom købt i anlægshensigt 
beskattes efter 2 forskellige regelsæt. Det rejser bl.a. spørgsmålene om, 
hvornår der foreligger næring eller anlæg, og hvordan skattereglerne for 
næring og anlæg afviger fra hinanden.  
 
 

To grupper ejendomme 
Meget summarisk kan man skattemæssigt opdele ejendomme i to hovedgrupper: Dels 

anlægsejendomme og dels næringsejendomme, dvs. ejendomme købt med henblik på 

videresalg med fortjeneste.   

 

Hvilken af de to grupper en ejendom er omfattet af, beror ikke på ejendommens art, be-

liggenhed eller størrelse, men på formålet med købet af ejendommen og ejendommens 

anvendelse - og dermed i sidste ende, hvordan ejendommen er placeret i ejerens økono-

mi. 

 

Ikke sjældent har ejere af fast ejendom en misforstået opfattelse af sondringen mellem 

næringsejendomme og anlægsejendomme. Eksempelvis er det en udbredt misforståelse, 

at håndværkerens værkstedsejendom er en næringsejendom. Sådan er det ikke. En værk-

stedsejendom er et typisk eksempel på en anlægsejendom, som ikke er købt med henblik 

på videresalg. 

 

http://www.v.dk/
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Alle anlægsejendomme beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, her-

under parcelhusreglen, der giver mulighed for et skattefrit salg af en ejerbolig.  

 

Alle næringsejendomme beskattes efter et andet regelsæt, nemlig de grundlæggende 

regler i statsskatteloven fra 1903 om beskatning af erhvervsdrivendes handelsfortjene-

ster.  

 

Det kan bemærkes, at der efter gældende regler ikke kan blive tale om spekulationsbe-

skatning. Er der ikke tale om en næringsejendom, men en ejendom købt som led i speku-

lation, anses denne ejendom som en anlægsejendom.  

 

 

Anlægsejendomme 
Anlægsejendomme omfatter ejendomme, som anvendes til en lang række forskellige 

formål.  

 

Én hovedkategori er ejendomme, som tjener som bolig eller sommerhus for ejeren og 

hans husstand, herunder parcelhuse, tofamilieshuse, ejerlejligheder og sommerhuse. 

Mange - men ikke alle - ejendomme i denne kategori er omfattet af den såkaldte parcel-

husregel om skattefrit salg, når visse betingelser er opfyldt, herunder reglen om en 

grundstørrelse på max 1.400 m2. Lignende regler om skattefritagelse gælder for bl.a. 

stuehuse til landbrugs- og skovejendomme samt ejendomme, som anvendes både som 

bolig for ejeren og i væsentligt omfang erhvervsmæssigt.   

 

En anden hovedkategori er ejendomme, som ejeren anvender som led i sit erhverv, her-

under f.eks. til landbrugsdrift, produktion, handel, udlejning m.v. Denne kategori spæn-

der vidt fra kontor- og fabriksejendomme til ejendomme, som anvendes til udlejning til 

erhvervs- eller boligformål. En sådan ejendom er omfattet af ejerens erhverv, men er 

ikke købt med henblik på videresalg. Der er med andre ord tale om en erhvervsmæssigt 

anvendt anlægsejendom, men ikke en næringsejendom. En forældrekøbslejlighed er som 

udgangspunkt omfattet af denne gruppe ejendomme.  
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En tredje kategori indenfor anlægsejendomme er ejendomme, som ejeren hverken an-

vender erhvervsmæssigt eller som bolig, f.eks. ubebyggede grunde, mindre eng- og 

skovarealer m.v.  

 

 

Næringsejendomme 
Næringsejendomme er som nævnt ejendomme, som ejeren har købt med henblik på vi-

deresalg med fortjeneste.  

 

Hvorvidt en skatteyder er næringsdrivende, beror på en nærmere vurdering af skatteyde-

rens forhold. Antal handler, ejertid og ejerens tilknytning til ejendomsbranchen har væ-

sentlig betydning ved denne vurdering.  

 

En næringsdrivende skatteyder kan udmærket have og har typisk én eller flere anlægs-

ejendomme ved siden af sin portefølje af næringsejendomme. Hovedeksemplet på en 

sådan anlægsejendom er den næringsdrivendes ”værkstedsejendom” henholdsvis den 

næringsdrivendes ejerbolig.  

 

En del næringsdrivende har også ejendomme, som de anvender til udlejning. Sådanne 

ejendomme kan være anlægsaktiver for den næringsdrivende. Men typisk vil det være 

vanskeligt, selv efter mange års ejertid, at overbevise skattevæsenet om, at én eller flere 

konkrete ejendomme blev købt, ikke med videresalg for øje, men derimod med henblik 

på at beholde ejendommen i en årrække. Et synspunkt om, at en udlejningsejendom er 

anskaffet i ”pensionsøjemed” er sjældent i sig selv en tilstrækkelig dokumentation for, at 

ejendommen er anskaffet i anlægsøjemed.  

 

Undertiden vil selv ejendomme, som den næringsdrivende skatteyder anvender som bo-

lig m.v., kunne blive omfattet af næringsbeskatning. Typeeksemplet er en murermester, 

der opfører villaer for egen regning, og som i en kortere periode flytter ind i en af disse 

villaer. Det er meget svært at få overbevist skattevæsenet om, at en fortjeneste ved salg 

af netop denne villa er skattefri.  

 



- 4 – 

Offentliggjort d. 5. januar 2019 

 

   
 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

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

 

To forskellige regelsæt 
For de to hovedgrupper, henholdsvis anlægs- og næringsejendomme, gælder forskellige 

skatteregler i en række henseender. Rubriceringen af en ejendom kan have meget store 

økonomiske konsekvenser for ejeren.  

 
 

Opgørelse af avance ved afståelse af ejendommen 
Ved afståelse af en anlægsejendom opgøres såvel anskaffelsessummer som afståelses-

summer efter ejendomsavancebeskatningsloven på grundlag af en omregnet kontantvær-

di. Hvis eksempelvis en ejendom overdrages for 3 mio. kr., hvor der betales 1 mio. kr. 

og overtages gæld for 2 mio. kr., der har kurs 70, vil den skattemæssige overdragelses-

sum udgøre 1 mio. kr. plus 2 x 700.000 kr. eller i alt 2,4 mio. kr.   

 

Avancen beskattes som kapitalindkomst. Er ejendommen placeret i virksomhedsskatte-

ordningen, beskattes avancen som erhvervsindkomst.  

 

Er der derimod tale om næringsejendomme, opgøres købs- og salgssummen efter et an-

det regelsæt, hvor der anvendes nominelle værdier. Det fører i ovennævnte eksempel 

frem til, at salgssummen udgør 3 mio. kr.  

 

 

Virksomhedsskatteordningen  
Alle erhvervsmæssigt anvendte ejendomme kan indgå i virksomhedsskatteordningen. 

Dette gælder med andre ord såvel for næringsejendomme som for anlægsejendomme, 

som anvendes som led i ejerens virksomhed og dermed altså erhvervsmæssigt.  

 

 

Genanbringelse 
Reglerne om genanbringelse omfatter ikke næringsejendomme og kun visse anlægsejen-

domme.  

 



- 5 – 

Offentliggjort d. 5. januar 2019 

 

   
 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

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

Det er således et krav for genanbringelse, at ejendommen er en anlægsejendom, som 

anvendes i ejerens eller en samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, f.eks. en land-

brugsejendom, en fabriksejendom eller en kiosk. En udlejningsejendom anses – i denne 

sammenhæng – ikke som en erhvervsmæssigt anvendt ejendom.  

 

Det er altså ikke tilstrækkeligt, at der er tale om en anlægsejendom, der eksempelvis 

indgår i virksomhedsskatteordningen. Eksempelvis indgår en udlejningsejendom i virk-

somhedsskatteordningen, men reglerne om genanbringelse kan som udgangspunkt ikke 

anvendes for sådanne ejendomme. Genanbringelse blev nærmere omtalt i disse spalter 

den 10. november 2018 i artiklen ”Genanbringelse ved salg af fast ejendom”. 

 
 

Værdiansættelse ved generationsskifte 

Det såkaldte værdiansættelsescirkulære, der giver mulighed for at værdiansætte en fast 

ejendom ved generationsskifte indenfor den nære familie til en værdi svarende til den 

senest kendte ejendomsvurdering +/- 15 pct. omfatter som udgangspunkt alle typer an-

lægsejendomme.  

 

Værdiansættelsescirkulæret omfatter efter Skatterådets seneste praksis derimod ikke 

næringsejendomme. Det kan have stor betydning ved generationsskifte, da seneste kend-

te ejendomsvurdering +/- 15 pct., i hvert fald for indeværende, som hovedregel ligger 

markant under værdien i handel og vandel. 

 

 

Pengetank-reglen 
Meget summarisk beskrevet har den såkaldte ”pengetank-regel” betydning for, hvorvidt 

aktier i et givet selskab kan overdrages med skattemæssig succession, ligesom reglen har 

betydning for adgang til nedsat bo- eller gaveafgift.  

 

Hvis et selskab må betegnes som en ”pengetank”, kan aktierne i selskabet ikke overdra-

ges med skattemæssig succession, og der skal som udgangspunkt betales gave- eller bo-



- 6 – 

Offentliggjort d. 5. januar 2019 

 

   
 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

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

afgift efter den almindelige sats på 15 pct., da de reducerede satser kræver, at der kan 

overdrages med succession. 

 

Et selskab er et pengetank-selskab, hvis mindst 50 pct. af indtægterne (indtægtskriteriet) 

eller mindst 50 pct. af handelsværdien af aktiverne (aktivkriteriet) vedrører passive inve-

steringer. Ved en lovændring i juni 2017 er det præciseret, at kriteriet for, om der er tale 

om pengetank-aktiver, er, at der er tale om passiv kapitalanbringelse, dvs. fast ejendom, 

kontanter, værdipapirer el.lign. Opregningen i loven af, hvilke aktiver, der anses for 

pengetank-aktiver, er ikke udtømmende. 

 

Anlægsejendomme, som anvendes til udlejning, medregnes som en passiv investering, 

dvs. som et pengetank-aktiv, medens næringsejendomme anses som en aktiv investering. 

 

Dog vil brug af ejendomme til selskabets drift, dvs. ”håndværkerens værkstedsejen-

dom”, som er en anlægsejendom, blive anset som en aktiv investering, da denne benyttes 

aktivt i virksomheden. Det samme gælder bortforpagtning af landbrugsejendomme m. v. 
 

 

Tabsfradrag 
Gevinst og tab ved afståelse af næringsejendomme indgår på normal vis i ejerens skatte-

pligtige indkomstopgørelse. Konstateres der et tab, vil dette tab kunne modregnes i an-

den positiv indkomst, herunder i lønindkomst. 

 

Fortjeneste ved salg af anlægsejendomme skal som udgangspunkt beskattes. Men et tab 

kan kun fradrages i fortjeneste ved salg af andre anlægsejendomme i samme eller senere 

indkomstår. Et tab er således, hvad der i fagsproget betegnes som ”kildeartsbegrænset”.  

 

Et tab på en anlægsejendom kan med andre ord ikke fradrages i en gevinst på en næ-

ringsejendom. Derimod kan et tab på en næringsejendom fratrækkes i den skattepligtige 

personlige indkomst og vil dermed kunne reducere beskatningen af en gevinst på en an-

lægsejendom. 
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Ejerboliger og sommerhuse er anlægsejendomme og vil i mange tilfælde være omfattet 

af parcelhusreglen og kan derfor sælges skattefrit. Til gengæld er et tab ikke fradragsbe-

rettiget, hverken i fortjenester ved salg af andre ejendomme eller i anden indkomst.   

 

I tilfælde, hvor et parcelhus er placeret på en grund, der overstiger 1.400 m2, og der kan 

udstykkes herfra, vil frastykning af en grund, der medfører, at restejendommen bliver 

mindre end 1.400 m2, indebære, at restejendommen vil kunne blive omfattet af parcel-

husreglen ved et senere salg. Dette kræver dog bl.a., at den hidtidige ejer og beboer fort-

sat bebor ejendommen efter frastykningen af en grund. Derimod vil en fortjeneste ved 

salg af det frastykkede jordareal fortsat være skattepligtigt efter reglerne om gevinst på 

anlægsejendomme. 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


