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Skatteydere, der har en ejerbolig til rådighed, skal som det klare udgangs-
punkt svare skat af boligens ejendomsværdi i hele ejertiden. Kun i enkelte 
tilfælde er ejeren fritaget for ejendomsværdiskat, herunder ved dobbelt bo-
lig i forbindelse med flytning.  
 

Siden de første skattelove fra begyndelsen af 1900-tallet har danskerne skullet betale 

skat af værdien af egen bolig. Der er tale om en form for ”formueskat”, der er blevet 

fastholdt, selv om den generelle formueskat blev ophævet i 1996.   

 

I mange år blev skatten af rådighed over egen bolig betegnet som ”Lejeværdi af egen 

bolig”, dvs. en skat af udbyttet af egen formue. 

 

I 1998 vedtog Folketinget en særlig lov på området, ejendomsværdiskatteloven, hvor 

principperne for opgørelse og beskatning af rådighed over egen bolig med virkning fra 

2000 blev ændret til den nu kendte ejendomsværdiskat.  

 

 

Skat af rådighed 

Ejendomsværdiskatten er speciel, fordi loven beskatter den blotte rådighed over en ejer-

bolig - i modsætning til den faktiske brug af boligen. Beskatningen er således uaf-

hængig af, om boligejeren rent faktisk gør brug af boligen eller ej. En skatteyder skal 

derfor eksempelvis svare ejendomsværdiskat af flere (alle) helårsboliger eller sommer-

huse, som skatteyderen måtte eje, og som står til disposition for skatteyderen. 

http://www.v.dk/
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Samme beskatningsprincip anvendes i visse andre tilfælde i skattelovgivningen. Mest 

kendt er formentlig beskatningen af fri bil, bolig, sommerbolig eller lystbåd, som en 

arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder m.v. Beskatningen vedrørende disse 

goder indtræder, allerede når medarbejderen får rådighed over godet, dvs. rådighed over 

bilen m.v., og er uafhængig af, om medarbejderen rent faktisk anvender bilen m.v. til 

private formål. 

 

 

Rådighed som beskatningsprincip 

Princippet om beskatning af rådighed over et konkret aktiv, herunder rådighed over en 

ejerbolig, er på den ene side udtryk for en enkel og nem administrerbar beskatnings-

form. Det har særlig stor betydning, hvor beskatningsreglerne berører mange borgere i 

mange år. Og netop, når det drejer sig om fast ejendom, kan indtægtsgrundlaget ikke 

flyttes til udlandet. 

 

På den anden side medfører sådanne generelle, vidtfavnende regler, at beskatningen i 

nogle tilfælde kan forekomme mindre rimelig for den enkelte skatteyder.  

 

For ejendomsværdiskat gælder visse enkelte undtagelser til hovedreglen om pligt til at 

svare ejendomsværdiskat af en bolig til rådighed.  

 

 

Indflytning og udflytning 

Efter loven fra 1998 var udgangspunktet, at en ejer skulle betale ejendomsværdiskat fra 

det tidspunkt, hvor en ejerbolig blev overtaget, og frem til det tidspunkt, hvor denne 

bolig blev overtaget af den næste ejer, dvs. fra overtagelsesdag til overtagelsesdag. Det 

betød i praksis, at en skatteyder, som købte nyt hus, men ikke kunne få den hidtidige 

bolig solgt, skulle svare ejendomsværdiskat af to boliger, indtil den hidtidige bolig blev 

solgt.  

 

Et politisk flertal fandt imidlertid blot få år senere, at ”Det forekommer …  ikke rimeligt, 

at der kan opstå en periode, hvor en uheldig husejer, der ikke kan få solgt sin gamle 

bolig, både skal betale ejendomsværdiskat af den gamle og nye bolig samtidig.” 
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Reglerne blev herefter ændret i 2002. 

 

Ved indflytning er reglen således nu den, at boligejeren som udgangspunkt skal svare 

ejendomsværdiskat af boligen fra overtagelsesdagen. Men hvis ejeren først flytter ind 

på et senere tidspunkt end overtagelsesdagen, skal der først svares ejendomsværdiskat 

fra indflytningsdagen, da ejendommen i så fald anses at tjene til bolig for ejeren fra 

dette tidspunkt.  

 

På lignende vis skal en boligejer ved salg eller udlejning af boligen svare ejendoms-

værdiskat frem til overtagelsesdagen. Men flytter den hidtidige ejer på et tidligere tids-

punkt end overtagelsesdagen, skal der kun svares ejendomsværdiskat frem til udflyt-

ningsdagen.  

 

Formålet med de ændrede regler var ifølge lovforslaget herom ”… at sikre at ejere af en 

fast ejendom, der flytter fra en ejendom til en anden ikke skal betale dobbelt ejendoms-

værdiskat … Forslaget går ud på, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat efter fra-

flytning af en bolig, der er sat til salg. Efter forslaget skal der heller ikke betales ejen-

domsværdiskat før indflytning i en nyindkøbt bolig.” 

 

For sommerhuse gælder dog fortsat, at overtagelsesdagen er skæringsdag for pligten til 

at svare ejendomsværdiskat. 

 

Med en hurtig omsætning på mange hustyper vil reglerne om skæringsdagen for ophør 

af pligten til at svare ejendomsværdiskat for den hidtidige bolig og for pligtens indtræ-

den vedrørende den ny ejerbolig almindeligvis ikke give anledning til særlige proble-

mer.  

 

Men falder omsætningshastigheden på ejendomsmarkedet, eller viser den hidtidige bolig 

sig, om ikke usælgelig, så dog meget vanskelig at sælge, kan skattefritagelsen vedrøren-

de den ene af de to boliger i sagens natur få væsentlig økonomisk betydning.  
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Hvor længe gælder skattefritagelsen?   

Landsskatteretten valgte i foråret at offentliggøre en afgørelse i en konkret sag om denne 

problemstilling.(1) 

 

I denne sag havde et ægtepar i 2011 sat parrets mangeårige bolig til salg i oktober 2011. 

I maj 2012 købte parret en ny bolig, dog uden at det var lykkedes at sælge den hidtidige 

bolig. Denne uheldige situation vedblev at bestå i en længere årrække trods et skift af 

ejendomsmægler i 2013 og trods flere markante nedsættelser af udbudsprisen.  

 

Parret forblev boende i den hidtidige bolig af flere årsager, herunder at de ikke ønskede, 

at ejendommen skulle se ubeboet ud.  

 

I januar 2017 valgte parret imidlertid at flytte ind i den ny bolig. Sidenhen, i december 

2017, udlejede parret den hidtidige bolig.  

 

Parret havde betalt ejendomsværdiskat vedrørende den hidtidige bolig frem til 2016, og 

betalte fra 2017 ejendomsværdiskat vedrørende den ny bolig. 

 

Parret havde som de eneste personer været registreret på den ny bolig i perioden fra 

2012 - 2018.  

 

 

Skattemyndighedernes vurdering  

Efter en gennemgang af sagen traf skattemyndighederne beslutning om at opkræve 

ejendomsværdiskat hos ægteparret også vedrørende den ny bolig for 2014 – 2016.  

 

Skattemyndighedernes begrundelse for denne beskatning var, at der i denne sag ikke var 

tidsmæssig samtidighed mellem henholdsvis tidspunktet for udbud af den hidtidige bolig 

til salg, fraflytningen fra denne ejendom og tilflytningen til den ny ejendom.  

 

 
1)  SKM2022.215.LSR 
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Overfor dette synspunkt anførte ægteparret, at parret intetsteds havde fundet tilkendegi-

velser om, at der skulle gælde en tidsbegrænsning for skattefritagelsen, herunder ej hel-

ler på SKAT´s hjemmeside.  

 

 

Landsskatterettens afgørelse 

Ved Landsskatteretten fik ægteparret medhold i, at der ikke var grundlag for at opkræve 

ejendomsværdiskat vedrørende den nye bolig forud for det tidspunkt, hvor ægteparret 

oplyste at være flyttet ind i den ny bolig.  

 

Som begrundelse for denne afgørelse henviste Landsskatteretten dels til lovens ordlyd, 

og dels til tilkendegivelserne om reglerne i lovforslaget fra 2002.  

 

Endvidere henviste retten til, at retten på baggrund af ægteparrets oplysninger og forkla-

ringer i sagen fandt det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at parret først var flyttet ind i den 

ny bolig i januar 2017. 

 

På denne baggrund fandt Landsskatteretten - på linje med Landsskatterettens afgørelse i 

en sag fra 2020 - at der i en sådan situation ikke er grundlag for at fortolke loven ind-

skrænkende, dvs. at begrænse skattefritagelsen.   

 

 

Konsekvenser 

For boliger med en meget lang salgsperiode, eventuelt med liggetider på flere år, som 

det undertiden ses navnlig i nedgangstider, kan det have væsentlig økonomisk betyd-

ning, at der i en periode med dobbelt bolig med de heraf følgende betydelige mérudgif-

ter, ikke tillige skal svares ejedomsværdiskat af begge boliger.  

 

 

Om ejendomsskat af bolig nr. 2 

Som netop nævnt tillagde Landsskatteretten parrets oplysninger og forklaringer om 

hændelsesforløbet, herunder den fremlagte dokumentation om sagsbestræbelserne ved-

rørende den hidtidige bolig, væsentlig betydning.  
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Der er således ikke med Landsskatterettens afgørelse åbnet mulighed for opnå fritagelse 

for ejendomsværdiskat ved ejerskab af flere boliger på samme tid, med mindre der netop 

er tale om flytning eller en påtænkt flytning fra en bolig til en anden bolig.  

 

Skattereglerne om fritagelse for ejendomsværdiskat ved flytning skal således som det 

meget klare udgangspunkt ses som en afgrænset undtagelse til den vidtrækkende pligt til 

at betale ejendomsværdiskat over samtlige ejerboliger, som ejeren har ”rådighed” over.  

 

Eksemplerne på denne vidtrækkende rådighedsbeskatning er talrige.  

 

For beskadigede ejendomme er udgangspunktet således, at der skal svares ejendoms-

værdiskat, med mindre ejendommen - lidt forenklet udtrykt - er totalskadet.  

 

Samme princip førte under covid-19-sygdommens udbredelse frem til, at danskere med 

bolig i udlandet skulle svare ejendomsværdiskat af den udenlandske bolig, selv om eje-

ren var afskåret fra at benytte boligen som følge af rejserestriktioner. 

 

Et synspunkt om, at en ejerbolig nr. 2 alene anvendes som bolig som følge af meget lang 

afstand mellem hjem og arbejdsplads vil heller ikke fritage ejeren for pligten til at svare 

ejendomsværdiskat.  

 

 

Ejendomsværdiskat og skattefrit salg af ejerboligen 

Undertiden ses det synspunkt, at har boligejeren betalt ejendomsværdiskat vedrørende 

en ejerbolig, må det i sig selv være et argument for et senere skattefrit salg af ejerboli-

gen efter ”parcelhusreglen”.  
 

Der er imidlertid ingen sådan sammenhæng mellem de to regelsæt.  

 

Et skattefrit salg af en ejerbolig efter parcelhusreglen forudsætter således, at samtlige 

betingelser i parcelhusreglen er opfyldt, jf. nærmere artikler med titlen ”Parcelhusreg-

len”. 
_______ o ______ 


