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Næring fast ejendom© 
 

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

www.v.dk  
  
Vestre Landsret nåede ved en dom af 20/12 2002 (1) frem til, at en ejerlej-
lighed i en udlejningsejendom måtte anses for omfattet af en næringsfor-
modning uanset en ejertid på 58 år for udlejningsejendommen. 
 

Næringsbeskatning af fast ejendom er et af de områder inden for skatteretten, der gen-

nem tiden har affødt adskillige tvister mellem skatteydere og skattemyndigheder.  

 

Årsagen ligger lige for: Bedømmelsen af, om en skatteyder driver næringsvirksomhed 

med fast ejendom, om den i en sag omtvistede ejendom er omfattet af næringsvirksom-

heden, og om ejendommen eventuelt er overgået til skatteyderens anlægsformue, beror 

på en i høj grad konkret vurdering af en lang række momenter af faktisk karakter, der 

tilsammen skal belyse skatteyderens subjektive hensigt.  

 

Skatteyderens og myndighedens vurdering fører jævnligt frem til forskellige resultater. 

Skatteyderen har her et særligt fortrin set i forhold til skattemyndighederne, idet skatte-

yderen bedre end nogen anden kender erhvervelseshensigten.  

 

Ejertiden for en given ejendom er ét af de forhold, som oftest fremdrages som et objek-

tivt konstaterbart moment til støtte for en påstand om skatteyders hensigt på anskaffel-

sestidspunktet. Kort ejertid indicerer videresalgshensigt og lang ejertid anlægshensigt.  

 

                                                 
1 SKM2003.16.V, Lindis Kamma Hansen (TfS 2003, 138).  
 



- 2 – 
Offentliggjort d. 18. februar 2003  
 

 

 
 

 tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiasen 
Advokat (L) 

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

Det har – i hvert fald tidligere – været antaget som tommelfingerregel, at 20 års ejertid 

eller mere er et klart indicium for anlægshensigt. Men der er kun tale om et indicium – et 

beviselement.  

 

Dette er da også baggrunden for, at en ejertid på helt ned til 4 år ikke er til hinder for at 

antage, at en given ejendom anses for anskaffet i anlægsøjemed, jf. eksempelvis TfS 

1991, 247. 

 

Og dette er ligeledes baggrunden for, at Vestre Landsret i dommen af 20/12 2002 måtte 

nå frem til, at en ejerlejlighed i en udlejningsejendom måtte anses for omfattet af en næ-

ringsformodning uanset en ejertid på 58 år for udlejningsejendommen.  

 

Den pågældende sag vedrørte beskatningen af den længstlevende ægtefælle efter en mu-

rermester, der havde etableret selvstændig virksomhed i 1936. Murermesteren havde ud 

over arbejder for fremmed regning tillige for egen regning opført dels 4 udlejningsejen-

domme i årene 1939 og fremefter og dels opført anden fast ejendom i samarbejde med 

andre. I 1969 blev de ovennævnte 4 udlejningsejendomme udstykket i ejerlejligheder, 

hvorefter der løbende skete salg af bl.a. disse ejerlejligheder. Bl.a. solgte skatteyderen 

samtlige lejligheder i ejendommen opført i 1939 bortset fra én. Ved en upåanket lands-

skatteretskendelse blev 3 af de 4 udlejningsejendomme, herunder ejendommen opført i 

1939, anset for omfattet af næringsvirksomheden, medens den 4. ejendom som følge af 

særlige forhold blev anset for erhvervet i anlægsøjemed.  

 

Murermesteren afgik ved døden i 1982. Dødsboet blev overtaget til uskiftet bo af ægte-

fællen, der derved succederede i mandens skatteretlige stilling, herunder anskaffelses-

hensigt og anskaffelsestidspunkt. Ægtefællen havde efter murermesterens død solgt en 

række ejendomme, herunder ejerlejligheder, og avancerne ved disse salg var selvangivet 

som næringsindkomst. I indkomståret 1997 solgte ægtefællen den sidste ejerlejlighed i 

ejendommen opført i 1939. Sagen drejede sig om avancebeskatningen af denne ejerlej-

lighed. 
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Landsretten lagde til grund, at murermesteren var næringsdrivende med fast ejendom, og 

at ægtefællen var succederet i murermesterens skattemæssige stilling. Under disse om-

stændigheder fandt landsretten, at der var en formodning for, at ethvert ejendomssalg var 

omfattet af næringsvirksomheden.  

 

Landsretten lagde endvidere til grund, at ægtefællen i perioden fra murermesterens død i 

1982 og frem til 1997 havde solgt et betydeligt antal ejerlejligheder, dels personligt og 

dels gennem et interessentskab, at disse salg i vidt omfang var sket, efterhånden som 

lejlighederne blev ledige for lejemål, og at avancerne var selvangivet som næringsind-

komst. 

 

På denne baggrund og uanset længden af ejertiden efter udstykning og det løbende over-

skud fra udlejning af ejerlejligheden fandtes ægtefællen ikke at have ført det meget sikre 

bevis, der må kræves for, at salget af lejligheden faldt uden for næringsvirksomheden, 

eller at lejligheden var overgået fra at være et næringsaktiv til at være et anlægsaktiv.  

 

Der foreligger kun sjældent sager om næringsbeskatning af avancer ved salg af et aktiv, 

hvor der har været en tilsvarende lang ejertid. Som eksempel kan dog nævnes UfR 1967, 

s. 897 Ø, hvor en banks aktier i et lokalt selskab måtte anses for erhvervet som led i 

bankens næringsvej, uanset en ejertid på henholdsvis 73 og 59 år.  

 

Efter landsretsdommen af 20/12 2002 kan der kun meget vanskeligt tænkes tilfælde, 

hvor ejendomme af samme karakter som ejendomme omfattet af den hidtidige nærings-

virksomhed anses for anskaffet i anlægsøjemed. Det vil altså i disse situationer være 

meget vanskeligt at udskille enkelte af sådanne ejendomme som erhvervet i anlægsøje-

med.  

 

Dernæst viser landsretsdommen, at et anlægsøjemed – ud over ejertid – i høj grad skal 

understøttes af andre konstaterbare forhold, der indicerer anlægsøjemedet. Hertil er det, 

som anført i ligningsvejledningen, ikke tilstrækkeligt, at ejendommene har været an-

vendt til udlejning og angives at være erhvervet i dette øjemed. Som det også fremgår af 

landsrettens præmisser, vil det i den forbindelse – og som et led i udskillelsen af anlægs-
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ejendomme – have væsentlig betydning, hvorledes anlægs- hhv. omsætningsejendomme 

er behandlet regnskabsmæssigt og navnlig skattemæssigt.  

 

Tilsyneladende blev der ikke i sagen rejst spørgsmål om, hvorvidt det forhold, at der 

sker succession, i sig selv udelukker overgang til anlægsformue.  

 

 
_______ o _______ 


	18.02.2003-8 (20030218) Næring
	18.02.2003-8 (20030218) Næring

