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Tidspunkt for opstart af næring med fast ejendom © © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  
www.v.dk 

  
Vestre Landsret tog ved en dom af 15/3 2007 (1) stilling til, hvorvidt et sel-
skab kunne anses at have påbegyndt næring med fast ejendom ved investe-
ring i et ejendomskompleks.  
 

Uanset at rækkevidden af begrebet næring med fast ejendom har været genstand for tvist 

i et meget stort antal sager gennem tiden, fremkommer fra tid til anden sager om speciel-

le facetter, hvor praksis er om ikke sparsom, så dog relativt begrænset.  

 

Vestre Landsrets dom af 15/3 2007 omhandlede en sådan sag. Spørgsmålet i sagen var, 

hvorvidt et selskab efter erhvervelse af tre anlægsejendomme kunne anses at have etab-

leret næringsvirksomhed ved og med erhvervelse af en fjerde ejendom. 

 

Næringsvirksomhed er almindeligvis knyttet til den skattepligtige person, og ikke til en 

konkret ejendom. Fagkundskab inden for branchen spiller da også en betydelig rolle ved 

vurderingen af, om der foreligger næring. Har skatteyderen en kvalificeret faglig tilknyt-

ning til branchen, vil denne tilknytning i sig selv skabe en formodning for næring, og 

selv få ejendomshandler vil give anledning til næringsbeskatning. Foreligger der om-

vendt ingen fagmæssig tilknytning til ejendomsbranchen, stilles der i praksis betydelige 

krav til aktivitetsniveauet for at antage næringsvirksomhed.  

 

I mange tilfælde er det ikke fornødent at tage nærmere stilling til etableringstidspunktet, 

idet sagens faktiske omstændigheder klart viser en omfattende næringsvirksomhed, hvor 

                                                 
1 SKM2007.314.VLR, VLD af 15/3 2007, B-2336-05  (TfS 2007, 529) 
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den omtvistede ejendom blot er én blandt en række ejendomme erhvervet som led i næ-

ring.  

 

I enkelte tilfælde er det imidlertid et centralt spørgsmål, om der med skatteyderens køb 

af en konkret ejendom etableres næring. Dette spørgsmål ses navnlig i sager om erhver-

velse af en enkeltstående større ejendomsportefølje, herunder igangværende udstyk-

ningsforetagender. Der kan her peges på eksempler på, at enkeltstående handler ikke 

fører til næring, selv om der er tale om en betydelig volumen, jf. eksempelvis SKDM 

1982.61.201 Skabes der imidlertid i ejertiden en værditilvækst som følge af skatteyde-

rens egen indsats, ligger sagen nærmere centrum af næringsbegrebet. 

 

Også i sagen afgjort ved landsretsdommen af 15/3 2007 var etableringstidspunktet et 

kardinalpunkt i sagen.  

 

Sagen drejede sig om en større koncern, der gennem en række datterselskaber drev for-

skellige former for virksomhed inden for byggebranchen. Det i sagen omhandlede dat-

terselskab blev stiftet i 1989 ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Selskabets formål 

var at erhverve og administrere ejendomme og værdipapirer og investere i dermed be-

slægtet virksomhed samt at finansiere, udleje eller lease maskiner og maskinel for egen 

eller fremmed regning. Selskabet var blevet omdannet med indskud af 2 anlægsejen-

domme og erhvervede pr. 1/1 1991 en yderligere anlægsejendom. Senere i 1991 købte 

selskabet 5 grunde, på hvilke selskabet i 1992 opførte et ferieboligkompleks til en samlet 

pris på 21,5 mio. kr. Af vidneforklaringer og andre bevisligheder fremlagt under sagen 

fremgik, at formålet med investeringen i ferieprojektet var at opnå en projektudviklings-

gevinst ved et senere salg, der først skulle   finde sted efter en “modningsperiode”, hvor 

ferieboligerne havde været udlejet.  

 

Samtlige disse fire ejendomme blev til og med 1994 opført under selskabets beholdning 

af anlægsaktiver. For det følgende år blev nogle af selskabets ejendomme – hvis antal 

var forøget efter en fusion med andre koncernselskaber – overført til omsætningsaktiver 

i årsregnskabet, uden dog nogen nærmere specifikation af, hvilke ejendomme overførs-
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len drejede sig om. I 1998 afhændede selskabet ferieboligkomplekset med et tab på 9,1 

mio. kr., som selskabet fratrak som et tab som led i næring.  

 

Skattemyndighederne fandt ikke grundlag for at anse ferieboligkomplekset for erhvervet 

som led i næring, og afviste at anerkende tabet som fradragsberettiget.  

Denne afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten, men ændret af Vestre Landsret, der 

anerkendte tabet som fradragsberettiget.  

 

Landsretten tog herved afsæt i, at selskabet ikke med de tre førsterhvervede ejendomme 

havde etableret næring. Spørgsmålet var derfor, om selskabet etablerede næring ved er-

hvervelsen af ferieboligkomplekset.  

 

Herom anførte landsretten, at det på grundlag af notater om koncernens overvejelser 

vedrørende feriekomplekset forud for selskabets køb, de udarbejdede budgetter og vid-

neforklaringerne at kunne lægges til grund, at formålet med investeringen i ferieprojektet 

var at opnå en projektudviklingsgevinst ved et senere salg, der først skulle finde sted 

efter en “modningsperiode”, hvor ferieboligerne havde været udlejet. Endvidere blev 

lagt til grund, at selskabet besad den fornødne ekspertise til at foretage investeringer i 

fast ejendom og i den forbindelse vurdere udsigten til at opnå en gevinst ved videresalg. 

På denne baggrund fandt landsretten, at selskabet i forbindelse med købet i 1991 af 

grundene for godt 5 mio. kr. og den senere indgåelse af en entrepriseaftale på knap 15 

mio. kr. foretog en så betydelig investering i fast ejendom med henblik på at opnå fortje-

neste ved videresalg, at der i 1991 blev påbegyndt næring med køb og salg af fast ejen-

dom.  

 

Landsrettens dom indikerer, at det ved vurderingen af, om der etableres næringsvirk-

somhed ved erhvervelse af en enkeltstående ejendom indgår som en væsentlig faktor, 

om ejendommen i ejertiden forarbejdes med det formål at opnå en værditilvækst, og 

dernæst, om der er tale om en investering med en vis volumen – for så vidt ganske på 

linje med etablering af næringsvirksomhed ved overtagelse af et igangværende udstyk-

ningsforetagende.  

 
_______ o _______ 
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