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Salg af private ejendele er et af de få områder, hvor der fortsat er skattefrihed. 
Men i grænsetilfælde kan opstå tvivl om skattepligt – særligt hvis fortjenesten er 
stor. Der er dog ikke skattefrihed, hvis der er tale om næring eller spekulation. 
 
Privat aktiv eller spekulation 

Gennem de seneste mindst 100 år har det været en grundregel, at private aktiver, f.eks. indbo, 

smykker, samlerobjekter m.v., kan sælges skattefrit. Det betyder, at en fortjeneste ved salg ikke 

skal beskattes, og at et tab ikke kan fratrækkes.  

 

Skattefritagelsen gælder, uanset gevinstens størrelse. Køber man eksempelvis frimærker til for-

sendelse af et brev, og viser det sig, at der er et kostbart frimærke blandt de købte, vil dette 

frimærke kunne sælges skattefrit, uanset om salgssummen er meget stor. Der er tale om salg af 

et privat aktiv. 

 

Køber man herefter yderligere frimærker i håb om at få flere sjældne frimærker, der kan sælges 

med en stor fortjeneste, er der tale om køb som led i spekulation, og en gevinst ved salg vil 

være skattepligtig. 

 

Privat aktiv eller salg som led i næring 

En gevinst ved salg af et privat maleri er skattefri.  Driver man virksomhed som kunsthandler 

er det afgørende for skattefrihed, at maleriet ikke skal anses som en del af sælgers varelager. 

 

Varerne hos den erhvervsdrivende er i sagens natur ikke ”privat indbo”. Varerne er købt eller 

produceret med henblik på videresalg som led den erhvervsdrivendes virksomhed, og fortjene-

sten ved salg af varerne som led i den erhvervsdrivendes virksomhed skal følgelig beskattes. 

mailto:bc@advotax.dk
http://www.v.dk/


 
 
 
 

- 2 - 
Lørdagsartiklen 22. maj 2021 

 

Tlf.      70 150 800 
Mob.  40 277 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

bc@advotax.dk 
www.Advotax.dk 

Kunsthandleren skal derfor beskattes af de kunstværker, som han køber med henblik på vide-

resalg. Det gælder også det maleri, som eksempelvis i en kortere periode har tjent som sofa-

stykke i kunsthandlerens bolig, hvis maleriet er købt som led i kunsthandlerens virksomhed. 

  

Erhvervsdrivende kan i sagens natur omvendt godt købe et aktiv med henblik på eget brug, selv 

om der er tale om samme type vare, som den erhvervsdrivende handler med i sin virksomhed. 

Kunsthandleren kan eksempelvis udmærket have købt et særligt billede med henblik på eget 

brug. Og kan han sandsynliggøre, at netop dette billede var købt til eget brug, vil en fortjeneste 

ved et senere salg være skattefri.  

 

Men det er klart, at der for erhvervsdrivende nemt kan opstå særlige problemer i forhold til 

afgrænsningen af, hvilke aktiver, der er omfattet af varelageret, og hvilke aktiver, der må anses 

som private ejendele. Det er derfor en grundlæggende forudsætning for et skattefrit salg, at de 

den erhvervsdrivendes ”private ejendele” er meget klart adskilt fra den erhvervsdrivendes va-

relager.   

 

Salg af en hest 

I en sag afgjort ved Retten i Ålborg var en hestehandler løbet ind i netop dette problem. Sagen 

drejede sig om beskatning af hestehandlerens fortjeneste på godt ½ mio. kr. ved salg af to heste. 

Det lykkedes hestehandleren at løfte - den ganske tunge - bevisbyrde for, at netop disse to heste 

var hans private ejendele, bl.a. på grundlag af, at hestehandleren havde holdt hestene klart ad-

skilt fra virksomhedens øvrige heste, dels ved løbende ajourførte lister over, hvilke heste, der 

indgik i handelsvirksomheden, og dels i vidt omfang fysisk, idet hestene var opstaldet på for-

skellige ejendomme.  

 

En sådan adskillelse af varelager og private ejendele bør i sagens natur i princippet være fore-

taget helt fra erhvervelsen af den ”private ejendel”, og skal løbende fastholdes helt konsekvent 

for at åbne mulighed for et skattefrit salg af den private ejendel.  
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