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Executive summary 

The Law for Taxation of Real Estate Sales Profit dos not initially appears complex. However, when 

diving into the law and its numerous references to other laws, circulars, and instructions it appears 

rather extensive and practical experience confirms this picture in regard to court practices. The 

paper will illustrate the specific pitfalls in connection with real estate sales and its taxation and 

bring advice to authorities and civilians in Denmark. 

Forord 

På overfladen virker ejendomsavancebeskatningsloven ikke specielt svær eller kompliceret, men 

ved nærmere indblik i loven og dens henvisninger til andre love, cirkulærer og vejledninger bliver 

den meget omfattende, og retspraksis på området bekræfter blot dette billede. Derfor finder jeg det 

interessant at skrive et afgangsprojekt inden for dette område. Endvidere er det et område, som ikke 

er beskrevet uddybende de senere år. Dette afgangsprojekt søger derfor at formidle 

ejendomsavancebeskatningsloven og undersøge dens potentielle faldgruber i forbindelse med 

afståelse af fast ejendom i en form, som er let tilgængelig for sælgere af fast ejendom. 
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1. Introduktion 

1.2. Indledning 

Det har igennem mange år været svært for selskaber og privatpersoner at angive skattepligtig 

avance korrekt ved salg af fast ejendom, og derfor har SKAT udsendt ca. 3.700 vejledningsbreve til 

de parter, der har solgt fast ejendom i 2010. Det udspringer af et pilotprojekt udarbejdet af SKAT i 

Nordjylland, hvor en betydelig del af de kontrollerede selvangivelser blev ændret, nemlig 35 % 

hvoraf der blev korrigeret for DKK 36 mio. ud af 148 selvangivelser. jf. nyhedsbrevet fra SKAT 

den 11. april 2011.1”SKAT tjekker salg af fast ejendom”. 

Pilotprojektet har medført, at SKAT har øget fokus på salg af fast ejendom, som er blevet en del af 

SKAT’s indsatsplan for 2011: 2”beskatning ved salg af ejendomme er et område med kompleks 

lovgivning og dermed også komplekse avanceopgørelser.”  

Et specielt fokusområde er: ”Ejendomsavance inkl. genvundne afskrivninger og genanbringelse, 

herunder hel eller delvis salg af landbrugsejendomme”  

SKAT har foretaget en complianceundersøgelse af deres resultater og har kunnet konkludere, at der 

er store fejlprocenter vedrørende blandt andet genvundne afskrivninger, genanbringelse, 

ejendomsavancer mv.  

SKAT har videreført området salg af fast ejendom i deres indsatsplan for 2012 og bebudet, at de 

ønsker en modernisering af fradragsreglerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, som er 

omfattet af lejeloven. Det kan skyldes, at der er en del skøn i forbindelse med vedligeholdelse eller 

forbedring, og der kan derfor komme ændringer til dette område i nær fremtid.  

                                                 
1 Se ”8.1 Bilag 1. SKAT tjekker salg af fast ejendom” 
2 Se SKATS Indsatsplan 2011  Tema Ejendomme  http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=81378 
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1.3. Problemstilling  

SKAT’s pilotprojekt viser, at der er et problem med at angive avancer ved salg af fast ejendom, og 

det fremgår af SKATS indsatsplan, at det er et område med kompleks lovgivning og dermed også 

komplekse avanceopgørelser i forbindelse med afståelse af fast ejendom.   Derfor er det interessant 

at belyse de skattemæssige konsekvenser ved afståelse af fast ejendom i Danmark samt at 

undersøge om reglerne formidles hensigtsmæssigt.  

1.4. Problemformulering 

Er der særlige uoverensstemmelser i lovgivningen om salg af fast ejendom, og hvordan kan 

skatteborger imødegå disse og i øvrigt sikre sig, at salg af fast ejendom angives til SKAT i 

overensstemmelse med loven? 

For at afklare ovenstående problemformulering arbejdes der med følgende underspørgsmål: 

1) Hvordan behandles afståelse af fast ejendom? 

o  Herunder: 

 Grundlæggende definitioner 

 Lovgivningen på området omkring afståelse af fast ejendom 

 Beregningsmetode 

 Praksis jf. afgørelser 

2) Er der områder i loven, som er uklare og kræver særlig opmærksomhed? 

o Herunder:  

 Anbefalinger til skatteborgere og myndigheder. 
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1.5. Afgrænsning 

For at konkretisere og fokusere afgangsprojektet, laves der nedenfor en række afgræsninger, som 

får betydning for afgangsprojektet indhold.    

Afgangsprojektet vil omhandle fast ejendom i Danmark, hvor ejeren er fuldt skattepligtig til 

Danmark, og ikke er omfattet af næringsreglerne. Derudover vil afståelse mellem nærtstående 

parter, eks. ægtefæller, børn, forretningsforbindelse, dødsboer, arveforskud eller gave ikke blive 

analyseret. 

Afskrivningsloven vil blive berørt overordnet, da den indeholder mange overgangsregler og 

specielregler mv. eksempelvis forlods afskrivninger og investeringsfondsloven. 

Der bliver ikke taget stilling til eventuelle momsmæssige konsekvenser, samt afståelse af kontrakter 

om opførelse af bygninger, ombygning eller tilbygning samt køberetter.  

Landbrugsejendomme, mælkekvoter, skovbrug EBL § 9. Jordbeholdninger EBL § 7. samt fredede 

ejendomme, vil ikke blive beskrevet i afgangsprojektet. 

Ovenstående kan dog forekommeoverfladisk. 
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1.6. Metode 

Afgangsprojektet vil belyse de særlige uoverensstemmelser, der er i forbindelse med afståelse af 

fast ejendom og komme med anbefalinger til myndigheder og skatteborgere i Danmark. Dette 

gøres, ved at de grundlæggende principper først beskrives, og derefter tages der udgangspunkt i en 

beregnings-metode for afståelse af fast ejendom.  

Dette gøres for at skabe overblik over, hvordan afståelse af fast ejendom skal håndteres, og derfor er 

det en vejledning i, hvordan dette gøres i praksis, hvorfor afgangsprojektet er struktureret sådan, at 

man kan bruge det som et opslagsværk.  

Dette gør, at de forskellige afsnit indeholder teori i form af lovgivningen og beregningseksempler, 

og hvis praksis i form af domme ikke stemmer overens med loven, eller der er områder, hvor man 

skal være særlig påpasselig, gøres læseren opmærksom. 

Dette bevirker, at afgangsprojektet er 3 beskrivende og forklarende/forstående, da loven verificeres 

via domsafsigelser, som dokumenterer ejendomsavancemetoderne i afgangsprojektet.  

De problemer, der opstår i forbindelse med, at domsafsigelser ikke stemmer helt overens med loven 

eller ikke fremgår af loven, vil blive belyst, og myndigheder, skatteborgere og læsere gøres 

opmærksomme på problemer i forbindelse med afståelse af fast ejendom. 

4Der vil ikke blive tilføjet nogen kilde under de modeller og tabeller, som udarbejdes til 

afgangsprojektet i form af ”Egen tilvirkning”. 

Fodnoter placeres før den relevante tekst. 

                                                 
3 Den Skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne side 22 
4 Den Skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne side 241 
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Afgangsprojektets opbygning  

1. Introduktion. Her beskrives indledningen, problemstillingen, problemformuleringen, 
afgræsningen samt tidligere læst og metode. 

2. Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven. For at skabe et overblik over 

udviklingen af loven og hvornår de forskellige regler opstod og blev implementeret i loven, er 

historikken tilføjet afgangsprojektet. 

3. Grundprincipper. Det grundlægende inden for afståelse af fast ejendom beskrives her for at 

give klarhed og forståelse samt indblik i regler og fortolkninger. 

4. Afskrivninger. Bliver beskrevet, da de har en tæt tilknytning til ejendomsavance-

beskatningsloven og er en fundamental del af afståelse af fast ejendom. 

5. Beregningsmetode. Derefter vil der blive indsat en beregningsmodel, der skaber et overblik over 

loven, og hvordan et salg skal beregnes. Denne metode bruges at to uafhængige kilder og 

afgangsprojektet tager derfor udgangspunkt i denne metode med mindre modifikationer: 1) 
5Magnus Informatik ”Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen side 227 

og 228 af 416”. Modellen er vedlagt som bilag ”8.3 Bilag 3 Opgørelsesmetode fra Magnus 

Informatik”. 2) 6”Ejendomsavanceopgørelse – helsalg – almindelige regler af lektor Ole Aagesen, 

Danmarks Forvaltningshøjskole. Ajourført 21/11 2009”. Modellen er vedlagt som bilag ”8.4. Bilag 

4 Opgørelsesmetode af lektor Ole Aagesen”. Beregningsmetodekapitlet er det mest omfattende 

område i afgangsprojektet, da det viser, hvordan man skal håndtere et salg af fast ejendom og deles 

derfor op i underområder for at skabe et bedre overblik herunder: Afståelsessummen med og uden 

ejerbolig, hvor afståelse af private boliger beskrives, også kendt som parcelhusreglen. Derefter 

beskriver afgangsprojektet området omkring kontantomregnet afståelsessum. Anskaffelsessum er 

det mest omfattende område inden for salg af fast ejendom, hvor der skal skelnes mellem før og 

efter 19. maj 1993 samt andre områder, der kan nedsætte eller tillægges anskaffelsessum.   

Kapitel 6 Konklusion. Her opsamles alle delkonklusionerne og sammensættes til en endelig 

konklusion. 

                                                 
5 http://skt.magnus.dk/~/media/SKT/kap63.aspx  
6 www.srf.dk/downl/eblske.doc   



HD (R) Afgangsprojekt om ejendomsavancebeskatningsloven af Jan Dyhr 

 11 af 92

1.6.2. Dataindsamling samt kildekritik, validitet og reliabilitet 

Med validitet ses der på gyldigheden og relevansen af det indsamlede materiale, og det iagttages om 

man bruger de rette værktøjer til at måle med. Et meget brugt eksempel er at måle temperaturen 

med et ur. Dette er ikke ud fra et validitetssynspunkt korrekt, men reliabilitetsmæssigt er det rigtigt. 

Det, uret viser, er nemlig klokken på et givent tidspunkt. 

De primære kilder i afgangsprojektet er retskilder i form af lovgivning, herunder ejendoms-

avancebeskatningsloven og afskrivningsloven som er speciallovgivning, der har forrang i forhold til 

generel lovgivning, såsom statsskatteloven, jf. lex specialisprincippet. 

Loven vurderes at have en høj validitet, da de gældende love må anses at være gyldige, og 

derudover anvendes loven i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven, der er relevant 

for dette afgangsprojekt. Loven hentes fra retsinformation.dk, da den er offentlig tilgængelig.  

Sekundære kilder er domme, cirkulærer, juridiske vejledninger og faglitteratur. 

Domme er praksis på området, men disse er ikke nødvendigvis korrekte, da der kan afgives en 

forkert dom. Desuden gælder, at 7”domstolen er ikke bundet af afgørelser i tidligere domme”, da 

domstolen kan ændre praksis, dog skal det gøres med megen overvejelse for at sikre den langvarige 

retspraksis.  

Derfor er det relevant at vurdere hvilken instans, der har afgivet dommen, og hvor 

højesteretsdomme har den højeste validitet og rangordnes ud fra efterfølgende opstilling: 

- Højesteret 
- Østre og Vestre Landsret 
- Byretten 
- Landsskatteretten: Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på 

skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet jf. skatteforvaltnings-
loven § 11-13  

- Skatterådet/Ligningsrådet (alle afgørelser og bindende forhåndsbeskeder/ bindende svar) 
Ligningsrådet er nedlagt, og opgaverne er placeret hos Skatterådet og SKAT, dog kan deres 
publikationer stadig være relevante. 

- SKAT/Told- og Skattestyrelsen (alle afgørelser, kommentarer og meddelelser, som er valgt 
offentliggjort på SKM) 

- Cirkulærer og juridiske vejledninger 

                                                 
7 Skattemæssig Metode 
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SKAT.DK: 8Den juridiske vejledning 2012-1. C.H.2.1 Ejendomsavancebeskatningsloven 

SKAT er ved at overføre deres ligningsvejledning til ”Den juridiske vejledning” og er senest ændret 

den 23. januar 2012, hvor der er ændret i ejendomsavancebeskatningsloven den 28. december 2011. 

jf. www.retsinformation.dk 

Den Juridiske Vejledning er bindende for SKAT og kun vejledende for skatteyderen, da det er 

retningsvejledningen for de offentlige myndigheder herunder SKAT. Validiteten vurderes at være 

på et højt niveau, og hvis denne vejledning følges, er ens fortolkning korrekt, og SKAT er bundet af 

vejledningen og kan ikke omstøde ens avance ved afståelse af fast ejendom, dog kan man fortolke 

loven eller vejledningen forskelligt, og der kan opstå et problem, og det er derfor relevant at 

sammenligne med de afsagte domme.  

Faglitteratur: Der bliver primært brugt 3 kilder. 

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz fra 2006 udgivet af Juris- 

og Økonomforbundets Forlag. 9Henrik Peytz er advokat, har møderet for Højesteret og har en 

Master of Business Administration (MBA). Derudover har han været medlem af advokat-

rådets Informationsudvalg. Bogen er dog forældet i forbindelse med de nuværende regler, men 

giver et godt overblik over de historiske regler. Dette giver problemer med validitet herunder 

gyldigheden, da der er kommet ændringer til loven siden 2006, men bogen har stadig relevans i 

forbindelse med forståelsen og indblik i området omkring afståelse af fast ejendom. 

Magnus Informatik, a Wolters Kluwer business. Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast 

ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen, marts 2009. 10Kirsten Skovgaard Christensen er 

Chefkonsulent og Cand. Polit i Skatteministeriet og fuldmægtig hos SKAT. Derfor vurderes hun at 

have kendskab til området ”afståelse af fast ejendom” på et højt niveau. Dog er ejendoms-

avancebeskatningsloven ændret 7 gange siden udgivelsen, og derfor er der igen et problem med 

validiteten, hvorfor der primært tages udgangspunkt i loven og SKATS’ hjemmeside. 

                                                 
8 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948520&chk=204266 
9 http://www.nnlaw.dk/?id=44 
10  http://www.magnus.dk/da-
DK/sitecore/content/Home/Faguniverser/Forfatterprofiler/Kirsten%20Skovgaard%20Christensen.aspx 
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Magnus Informatik, a Wolters Kluwer business. Skattekartoteket, Kapitel 40, Afskrivnings-

loven af Lars Biel og Kaare Friis Petersen, maj 2010. 11Lars Biel er ansat hos SKAT, Jura og 

Samfundsøkonomi – Selskab og aktionær, og er uddannet cand. Jur. fra Aarhus Universitet. Han er 

forfatter af Etableringsloven med kommentarer og medforfatter på ovenstående. 12Kaare Friis 

Petersen er juridisk-politisk konsulent for HORESTA, Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet og har 

tidligere været konsulent i Skatteministeriets  Departement og før dette fuldmægtig i Told- og 

Skattestyrelsen. Han har desuden været udvalgssekretær for Advokatrådets Skatteudvalg.  De 

vurderes begge til at have kompetencer inden for området skat. 

1.6.3 Retsinformation.dk 

Formålet med retsinformation, jf. www.retsinformation.dk er at sikre, at der findes et sted, hvor 

man kan få adgang til alle forskrifter, som er sikre, og hvor datakvaliteten er på et meget højt 

niveau, som det fremgår af nedenstående citat: 13”Det overordnede formål med det statslige 

retsinformationssystem, som fra 1. januar 2008 udover retsinformation.dk vil omfatte netstederne 

lovtidende.dk og ministerialtidende.dk, er at sikre, at der findes eet sted, hvor borgere, 

virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende forskrifter og fra den 1. 

januar 2008 også Lovtidende og Ministerialtidende i elektronisk form.  

Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk og det produktionssystem, som er 

grundlaget for det statslige retsinformationssystem. Det er imidlertid Folketinget og ministerierne, 

der producerer, ejer og er ansvarlige for opdatering af egne forskrifter.  

Dette produktionsfællesskab, som er enestående i forhold til lignende systemer i andre lande, sikrer 

datakvalitet på meget højt niveau, fordi alle forskrifter produceres og opdateres af den myndighed, 

som har det største kendskab til det pågældende regelsæt. Det fælles statslige 

retsinformationssystem adskiller sig også på andre måder fra lignende systemer i andre lande. Den 

vigtigste er måske, at det er et fast element i produktionen af forskrifterne, at de bliver gjort 

tilgængelige på retsinformation.dk, hvor det i de fleste andre lande er en efterfølgende proces.” 

Datamaterialet på retsinformatio.dk er fyldestgørende, men det kræver, at brugerne orienterer sig i 

”senere ændringer til forskriften”, som hverken forekommer brugervenlig eller struktureret.  

                                                 
11 http://www.magnus.dk/sitecore/content/Home/Faguniverser/Forfatterprofiler/Lars%20Biel.aspx  
12 http://www.magnus.dk/da-
DK/sitecore/content/Home/Faguniverser/Forfatterprofiler/Kaare%20Friis%20Petersen.aspx  
13 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0500.aspx  
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2. Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven 

For at skabe et overblik over udviklingen af loven, og hvornår de forskellige regler opstod og blev 

implementeret i loven, er historikken oplistet overordnet. 

14Afståelse af fast ejendom har været omfattet af statsskattelovens regler siden 1903. Her er 

udgangspunktet, at værdistigninger og værditab på ejendomme som hovedregel ikke medregnes jf. 

statsskatteloven § 5, stk 1, litra a, dog hvis næring eller spekulation, statsskatteloven § 4. Ved salg 

inden for 2 år var der en vis formodning for spekulation i den faste ejendom med henblik på 

videresalg, der gav problemer ved salg af ejerbolig.  

Derefter blev der ved lov nr. 280 af 7. juli 1960 loven om særlig indkomstskat, hvor avancer blev 

skattepligtige, men tab ikke var fradragsberettigede.  

15Selvom det var tre forskellige ejendomme, der blev afstået på samme tid, kunne de ikke 

modregnes i hinanden.  

Med virkning fra 1. januar 1964 blev en- og tofamiliehuse samt sommerhuse fritaget for beskatning.  

Loven var dog ikke hensigtsmæssigt indrettet, og der opstod tit tvivl om, hvorvidt man var 

skattepligtig eller ej.  

Da loven om særlig indkomstskat var for uoverskuelig og uhensigtsmæssig, blev ejendomsavance-

beskatningsloven til 16ved lov nr. 247 af 9/6 1982 om beskatning af fortjeneste ved,  

171) afståelse af fast ejendom, loven forenklede reglerne på området omkring afståelsessummer og 

anskaffelsessum, som nu skal kontantomregnes.  

2) Afståelsessummen kunne pristalsreguleres.  

3) Det årlige DKK 10.000 tillæg til anskaffelsessummen opstod, hvor der gives tillæg for 

forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter, uanset om udgiften er afholdt i året. Hvis udgifterne bliver 

afholdt, og de overstiger de DKK 10.000, kunne dette beløb tillægges. 

                                                 
14 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz side 27 af 504 
15 SR-SKAT Statsskattelovens 100 års Jubilæum   
16 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 7 af 416  
17 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz side 28-29 af 504 
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4) Fortjeneste beskattedes som særlig indkomst. 

5) Fuld beskatning, hvis afstået inden for 3 år og nedsættes i de efterfølgende år med 20 % pr. 

påbegyndt kalenderår, og derfor kunne den faste ejendom sælges skattefrit efter 7 års ejertid. 

6) Ved afståelse af blandet fast ejendom blev givet et fradrag for den private del af den faste 

ejendom ud fra en forholdsmæssig del, dog var der et max beløb. 

7) Bundfradraget på DKK 6.000 fra loven om særlig indkomstskat mv. blev ikke modregnet i 

fortjenesten, hvis salget var omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. 

8) Ejendomme, der var blevet pålagt frigørelsesafgift, blev fritaget, ved at de kunne modregne 

beløbet i fortjenesten. En del af reglerne og principperne fra loven om særlig indkomst blev bevaret, 

og derfor kan afgørelser stadig være relevante.  

Ved lov nr. 427 af 25. juni 1993 gennemførtes som led i 1993-skattereformen en række ændringer 

af ejendomsavancebeskatningsloven.  

1) Reglen om fuld beskatning hvis afstået inden for 3 år og nedsættes i de efterfølgende år blev 

ændret til nedsættelse med 5 % pr. påbegyndt kalenderår, og det maksimale nedsalg udgjorde 30 %. 

2) Der indføres adgang til at fradrage tab ved salg af fast ejendom i anden ejendomsavance, dog 

formindskes tabet løbende år for år og fortabes efter 5 år. 

3) Pristalsreguleringen blev ophævet. 

4) Der blev indført mulighed for succession. 

5) Der blev indført regler for mælkekvoter. 

6) Reglerne omkring tilslutningsafgift blev ophævet. 

7) Muligheden for at overføre avancen til en anden fast ejendom opstod. 

8) Ejendomsavance, der tidligere blev beskattet som særlig indkomst med 50 % for personer, blev 

ændret til kapitalindkomst.  
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Anvendes virksomhedsordning indgår den i virksomhedens overskud.  

Der blev indført regler om indgangsværdier pr. 19. maj 1993, da en række ejendomsavancer blev 

gjort skattepligtige nu, når der var mulighed for fradrag for tab.  

Ved lov nr. 434 af 26. juni 1998 som følge af pinsepakken og samtidige vedtagelse af den nye 

afskrivningslov, lov nr. 433 af 16. juni 1998 blev loven ændret omkring avanceopgørelsen med 

fradrag for ikke-genvundne afskrivninger med den hensigt, at skatteyderen ikke kunne opnå fradrag 

efter afskrivningsloven, og uden at den modsvarende gevinst efter ejendomsavance-

beskatningsloven blev beskattet.  

Ved lov nr. 958 af 20. december 1999 opstod reglen om fordeling af afståelsessummer mellem 

grund, bygninger, ejerbolig mv.  

Ved lov nr. 459 af 31. maj 2000 indførtes reglerne om værdien af fribolig samt ejendomme, der 

stilles til rådighed for hovedaktionæren, som tilføjes i ligningsloven §§ 16 og 16A.  

Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 ændredes reglerne om tab på salg af fast ejendom, der blev gjort 

ubegrænset, mod tidligere 5 år og værdien formindskes ikke længere.  

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 blev der justeret på reglerne omkring genanbringelse på baggrund 

af nogle EU-retsstridige betingelser, og nye regler blev tilføjet til § 6 B om fraflytningsbeskatning. 

Ved lov nr. 458 af 9. juni 2004 blev den særlige lov om beskatning ved førstegangsafståelse af 

ejerlejligheder samt loven om frigørelsesafgift ophævet.  

Herudover indførtes en ny bestemmelse om delafståelse i § 3 A. Derudover opstod der nogle 

begrænsninger i carry-back af tabet i § 6.  

Ved lov nr. 370 af 24. maj 2005 indførtes regler om kontrakt på afståelse, tilbygning, ombygning 

mv. af fast ejendom.  

Ved lov nr. 308 af 19. april 2006 indsattes der ny bestemmelse omkring genanbringelse af avancen 

ved afståelse af fast ejendom.  

Ved lov nr. 407 af 8. maj 2006 vedtoges loven omkring afståelse af beskadiget fast ejendom.  
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Ved lov nr. 335 af 7. maj 2008 indførtes nogle stramninger i forbindelse med genanbringelse i en 

fremmed stat omkring de implicerede ejendomme, herunder et driftsbudget for den erhvervede 

ejendom.  

Ved lov nr. 462, 521 og 525 af 12. juni 2009 regler om at genanbringelse opstrammedes til kun at 

gælde EU, Færøerne, Grønland eller en stat, der udveksler oplysninger med de danske 

myndigheder. Derudover tilføjedes reglen omkring udlejningsejendom, der ikke anses som 

erhvervsvirksomhed.  

Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 tilføjedes § 6 A, stk. 5 omkring genanbringelse i ejendom, der 

udlejes til ejerens eller ægtefælles selskab, hvor der er bestemmende indflydelse.  

Ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 ændredes vedligeholdelsesudgifter til: Vedligeholdelses- og 

forbedringsudgifter, da man ønsker at skelne mellem vedligeholdelse og forbedring.  

For yderligere læsning omkring ændringer fra 1903 til 2006 henvises til bogen 

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz side 27 til 40 af 504. For 

nærmere overblik over ændringer fra 9. juni 1982 se ”8.2. Bilag 2 Lovnøgle”, som er udarbejdet på 

baggrund af SKAT ”den juridiske vejledning” samt retsinformation.dk.  

2.2. Delkonklusion (1) Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven  

Loven har været under udvikling siden 1903 og videreudvikles stadig. Som nævnt i indledningen 

har SKAT bebudet, at de ønsker at modernisere loven omkring udlejningsejendomme herunder 

forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter, da disse reguleres på en anden måde end andre 

ejendomme, og der vil sikkert komme ændringer til dette område i en nær fremtid. 
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3. Grundprincipper 

Som tidligere nævnt skal gevinst og tab på ejendomme ikke medregnes jf. statsskatteloven § 5, stk 

1, litra a. Ejendomsavancebeskatningsloven er en undtagelse til hovedreglen, der gør, at fortjeneste 

og tab medregnes, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 1.  

Fortjeneste medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 

1, dog kan fortjenesten være fritaget efter stk. 2 til 7. 

3.2. Definition af fast ejendom 

18Fast ejendom er 19ikke defineret i ejendomsavancebeskatningsloven, men suppleres af andre love 

eksempelvis udstykningsloven, ejerlejlighedsloven og tinglysningsloven mv. som minimum en 

grund eller en bygning. Det kan være en grund med eller uden en bygning eller en bygning med 

eller uden grund, da bygningen kan være bygget på en lejet grund. 20I tinglysningsloven tages der 

udgangspunkt i matrikelnummeret, hvor fast ejendom kan bestå af flere matrikler, men 

ejerlejligheder indgår ikke i tinglysningsloven som selvstændig fast ejendom. Det står i 

ejerlejlighedsloven, hvor ejerlejligheder er selvstændige faste ejendomme jf. ejerlejlighedsloven § 

4.  

21”Ejendomsavancebeskatningsloven sondrer mellem forskellige typer af ejendomme, og der er 

forskel på de beskatningsregler, der gælder for de enkelte typer af ejendomme: 

- Parcelhuse og ejerlejligheder mv. samt sommerhuse 
- Afståelse af anpart af fast ejendom, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed 
- Afståelse af aktier, andelsbeviser mv. og lignende værdipapirer, der er forbundet med en 

brugsret til en beboelseslejlighed 
- Landbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme 
- Erhvervsejendomme, bortset fra udlejningsejendomme 
- Udlejningsejendomme 
- Udenlandske ejendomme 
- Kontrakter om afståelse eller opgivelse af retten i henhold til kontrakt mv.” 

22Begrebet fast ejendom omfatter ikke besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel.  

                                                 
18 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 29 af 416 
19 Den juridiske vejledning 2012-1  C.H.2.1.1 Lovens baggrund, formål og historik 
20 Den juridiske vejledning 2012-1  C.H.2.1.2 Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven 
21 Den juridiske vejledning 2011-2 C.H.2.1.2 Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven 
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Løsøre defineres i afskrivningsloven og vurderingsloven, dog udgør afgrænsningen mellem inventar 

og installationer jf. afskrivningsloven § 15 et problem, hvor der skelnes mellem sædvanlige tilbehør 

og installationer. Sædvanlige tilbehør er installationer, som er indlagt i ejendommen til brug for 

dens anvendelse, f.eks. elevator, elkabler, hårde hvidevarer mv. og centralvarmeanlæg samt 

dertilhørende rørføring. Disse sædvanlige installationer medregnes ved ejendomsvurderingen og 

bliver en del af bygningen. Installationer, der anvendes til brug for ejendommens særlige formål, 

medregnes ikke i ejendomsvurderingen. Derfor anses f. eks: hårde hvidevarer i forbindelse med en 

restauration som særligt inventar, hvorimod hvidevarer installeret i personalekantinen er til brug for 

bygningen (sædvanligt tilbehør).  

Tinglysningsloven opdeler desuden i disse to kategorier, hvor § 37 er til brug for driften af 

virksomheden i bygningen, og § 38 er sædvanligt tilbehør til brug for driften af bygning. 

Overstående kan opdeles i følgende 3 kategorier: bygningsbestanddele, sædvanlige installationer og 

særligt inventar eller driftsmidler. 

Bygningsbestanddele omfatter bygningsværker på eller i jorden, som er beregnet til at forblive på 

stedet, herunder anses vægge, gulve, loft mv. 

Sædvanlige installationer er bygningstilbehør, der nævnt ovenfor indlagt til drift for bygningens 

varmecentral og anden rørføring. 

Særligt inventar eller driftsmidler er beregnet til at drive den erhvervsmæssige virksomhed, som 

bygningen huser og kan udskiftes eller flyttes, såfremt man ønsker dette. 

                                                                                                                                                                  
22 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 29 af 416 
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3.3. Afståelse af fast ejendom 

Overdragelse eller afståelse af fast ejendom er ens for afskrivningsloven og ejendomsavance-

beskatningsloven, og det omfatter enhver form for afståelse, frivillig som ufrivillig. Derudover 

anvendes afståelse som et realisationsprincip. Derudover skal sælger og køber skriftligt foretage en 

fordeling af den samlede kontantomregnede afståelsessum på grund og bygninger jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk 5, da der ikke kan afskrives på grund jf. 

afskrivningsloven § 14, stk 3. yderligere i afskrivningsloven § 45 stk. 2. er det et krav, at der 

foretages en fordeling af alle aktiver, materielle som immaterielle, der er omfattet af overdragelsen.  

Overdragelsestidspunktet er ikke reguleret i ejendomsavancebeskatningsloven, men reguleres via de 

almindelige aftaleretlige regler og sker via en bindende aftaler mellem parterne uden hensyn til 

overdragelsestidspunkt. Det skal ske skriftligt, og det præcise retslige tidspunkt for anskaffelses-

tidspunktet og afståelsestidspunkt skal fremgå af aftalen. Hvis køber udnytter sin fortrydelsesret 

efter loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og der ikke sker overdragelse, 

er den godtgørelse, som skal betales, skattefri, dog ikke hvis næring, da næringsdrivende har fradrag 

for sine omkostninger ved mislykket salg, jf. TfS 1997.635.   

Salg afhænger af andre forhold 

23Hvis et salg afhænger af visse betingelser som er af en sådan karakter, at der hersker reel 

usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført, indtræder beskatning først, når betingelsen er 

opfyldt. Sådanne betingelser, der udskyder beskatningstidspunktet, betegnes som suspensive.  

Suspensive betingelser er en udskydelse af retserhvervelsestidspunktet til betingelserne er opfyldte, 

f.eks. tilladelse til afgravning af grus, afhænger af byrådets godkendelse af lokalplan, jf.  

SKM 2008, 933 SR. Eller et salg af en anden ejendom til en given pris inden for en given periode. 
24”Hvis betingelsen nærmest har karakter af en formsag, f.eks. tinglysning af et skøde i forbindelse 

med en ejendomshandel, og der i realiteten ikke er tvivl om, at betingelsen vil blive opfyldt, 

indtræder beskatning allerede på aftaletidspunktet. Betingelser, der ikke udskyder 

beskatningstidspunktet, betegnes som resolutive”. Resolutive betingelser udskyder ikke tidspunktet 

såsom advokatens godkendelse, betaling af overdragelsessum mv.. 

                                                 
23 http://www.tax.dk/lv/lve/E_A_3_1_2.htm  
24 http://www.tax.dk/lv/lve/E_A_3_1_2.htm 
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Kunstnerisk udsmykning 

Ved afståelse af en bygning, hvor der er kunstnerisk udsmykning, som er omfattet af 

afskrivningslovens § 44 A, er kunsten ikke en del af afståelsen, og værdien medregnes ikke i 

anskaffelsessummen eller afståelsessummen, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 8 

Uddybning af afskrivningslovens § 44 A:  

Bygningen skal benyttes erhvervsmæssigt og hvis bygningen ophører med at være erhvervsmæssigt 

benyttet, stopper afskrivningen. 

- Der kan ikke afskrives på kunsten, hvis den er placeret på en- eller tofamiliehuse. 

- Der afskrives med 4 % årligt af anskaffelsessummen  

- Den skal indføres i bygningen eller dens nære omgivelser.  

- Køberne må ikke være nærtstående til kunstneren eller dens selskab. 

- Hvis udsmykningen kan afskrives efter en anden lov, er denne lov ikke gældende.  

- Der skal være førstegangskøb af original billedkunst.   

- I tilfælde af tvivl, om hvorvidt den kunstneriske udsmykning kan kvalificeres som kunst, 

indhenter told- og skatteforvaltningen en vurdering af den kunstneriske udsmykning fra 

Akademiraadet. 

- Hvis kunsten fjernes, sidestilles det med afgang, og der kan ikke afskrives på kunsten i det 

år.  
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3.4. Erstatnings- og forsikringssummer 

Afståelse i forbindelse med erstatnings- og forsikringssummer anses som salg jf. ejendomsavance-

beskatningsloven § 2. Der er dog nogle særregler vedrørende forsikring, som beskrives under 

ejendomsavancebeskatningsloven § 10 og afskrivningsloven § 24.  

Erstatning i forbindelse med ekspropriation er skattefri, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 11.  

Ejendomsavancebeskatningsloven § 10 

Ejeren er fritaget for beskatning, hvis skaden genoprettes, og den skattepligtige skal efter 

genopførelse indgive meddelelse herom sammen med indkomstårets selvangivelse.  

Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af en fast ejendom, kan ejeren 

begære reglen anvendt, dog senest 3 måneder efter at meddelelsen om ansættelsesændringen er 

modtaget, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 10, stk. 6. 

Se ”4.10. Skade med erstatningsdækning” for nærmere forklaring af reglerne. 

En brand eller anden skade på fast ejendom anses som delafståelse, dog kan der fortages 

genanbringelse af erstatningen i resten af den faste ejendom. Se eventuelt ”5.7.3. Delafståelse” for 

nærmere beskrivelse af delafståelse og ”5.6.2. Nedsættelse med genanbragt ejendomsavance” for 

beskrivelse af genanbringelsesreglerne.  
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3.4.2. Ekspropriationserstatninger  

Ekspropriation er, hvor myndighederne overtager fast ejendom ved magt, for eksempelvis at bygge 

motorveje eller lignende. 

Fast ejendom er sikret via grundlovens § 73, hvor ejendomsretten er ukrænkelig, med mindre 

følgende tre betingelser er opfyldt. 

- Afståelsen skal være nødvendig og tilgodese almenvellets krav 

- Der skal være lovhjemmel 

- Der skal ydes fuldstændig erstatning 

Undtagelserne er indsat, for at sikre at ejeren af fast ejendom ikke hæmmer udviklingen og kræver 

en væsentlig overpris for sin faste ejendom. 

En fortjeneste, der opnås ved ekspropriationserstatning, er skattefri jf. ejendomsavancebeskatnings-

loven § 11. 

Hvis ejendommen frivilligt overdrages til kommunen, inden den eksproprieres, er den skattefri, jf. 

SKM2007.652.SR – TfS 2007.xx.  

Dog er det ikke altid skattefrit at sælge til kommunen eller staten, jf. SKM2007.427.LSR – TfS 

2007.xx, da der ikke på aftaletidspunktet var en vedtaget kommuneplan eller lokalplan, hvoraf 

ejendommen var omfattet.  

Der kan ikke anmodes om bindende svar på, om den faste ejendom vil blive eksproprieret, jf. 

SKM2007.188.LSR – TfS 2007.453, da skatterådet ikke kan besvare spørgsmålet med fornøden 

sikkerhed. Samt denne dom SKM2007.181.LSR – TfS 2007.455.  

Hvis byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen for området og købsaftalen er indgået i 

stedet for ekspropriation, kan der gives bindende svar om skattefritagelsen, jf. SKM2007.67.SR – 

TfS 2007.326. 

Derudover er et salg til en erhverver, som eksproprierer ejendommen også skattefrit, jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt. Dog skal den eksproprieres, og det er ikke nok med 

vilje eller hensigt. jf. SKM2011.792.LSR. 
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Undtagelse til ekspropriationserstatning kan i forbindelse med indskrænkning i en ejerbeføjelse føre 

til beskatning, hvis begrænset over tid jf. LSR af 03/03 1980, 1980-4-23, hvor ejeren modtog en 

erstatning for at miste sin jagtret over en 10-årig periode og blev anset som lejeindtægt. 

Dette gælder ligeledes for vindmøller jf. SKM2005.93.LSR – TfS 2005.280: ”Vindmølle – 

engangsbeløb – erstatning – lejeindtægt. Et engangsbeløb, som blev modtaget som erstatning for 

placering af vindmøller på en landbrugsejendom, var skattepligtig som lejeindtægt efter 

statsskattelovens § 4 litra b, og skulle fordeles over den aftalte lejeperiode.” 

Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter jordforureningsloven § 34 medregnes heller ikke. jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 3. pkt. 

Der kan være tilfælde, hvor jorden er så forurenet, at myndighederne fremsætter et tilbud om at 

overtage den faste ejendom, hvor oprydningen forventes at være uforholdsmæssig dyr.  

Hvis ejeren ikke gør indsigelser inden for en frist på minimum 3 måneder, overgår den faste 

ejendom til myndighederne. 

3.5. Bindene svar fra SKAT 

Bindene svar: fra SKAT er gældende i makimalt 5 år jf. skatteforvaltningsloven § 25. Dog skal 

begge parter anmode om bindende svar jf. skatteforvaltningsloven § 22. dog ikke gældende hvis 

loven ændres jf. Skatteforvaltningsloven § 22, stk. 2.: ”Et svar er ikke bindende, i det omfang der er 

sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder 

ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret. Det samme gælder, i det 

omfang svaret viser sig at være i strid med EU-retten”. 
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3.6. Delkonklusion (2) Grundprincipper 

 
Det fremgår ikke af loven, at et mislykket salg er fritaget for beskatning. Skattefritagelsen 

omhandler den erstatning som køber skal betale sælger, hvis handlen skal gå tilbage. Dette 

forekommer rimeligt, da sælger har udgifter til ejendomsmægler mv., som der ikke altid er fradrag 

for. Skattefritagelsen fremgår af en afsagt dom ”TfS 1997.635.”, som ikke er offentlig tilgængelig, 

og det kræver særlig adgang og viden, som det ikke kan forventes, at en skatteborger har. 

Det fremgår ikke af ejendomsavancebeskatningsloven, at en tidsbegrænset ekspropriation af fast 

ejendom fører til beskatning. Dette kan føre til misforståelser, da skattefritagelse er gældende ved 

almindelig ekspropriation, som står beskrevet i ejendomsavancebeskatningsloven § 11. De særlige 

regler for midlertidig ekspropriation fremgår imidlertid ikke af lovgivningen, men af retspraksis og 

er derfor ikke let tilgængelige for skatteborger. 

Man skal være særlig påpasselig ved afståelse af fast ejendom til myndighederne, og skatteborgeren 

bør anmode om skriftligt svar fra kommunen, om ejendommen vil blive udsat for fremtidig 

ekspropriation, da den ellers ikke er fritaget for beskatning. Det fremgår ligeledes af loven, at det 

skal være ekspropriation. 

Bindene svar fra SKAT er gældende i makimalt 5 år. Dette bevirker, at man aldrig kan være sikker i 

sin sag i forbindelse med afståelse af fast ejendom. Det kan derfor anbefales, at salgskontrakten får 

tilføjet et forbehold omkring ændringer i loven eller bekendtgørelser, så salget eventuelt kan 

omgøres. 
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4. Afskrivninger 

Det følgende afsnit om afskrivningsloven beskrives kun grundlæggende, da området har mange 

overgangsbestemmelser mv.  

Der kan afskrives på bygninger og installationer, som anvendes til erhvervsmæssige formål og 

betingelsen for at foretage skattemæssige afskrivninger er jf. afskrivningsloven § 16: 

1) aktivet er erhvervet eller opført fuldt færdigt til brug, og  

2) aktivet anvendes til erhvervsmæssigt formål.  

Afskrivninger foretages primært lineært i forbindelse med fast ejendom, og dermed afskrives der 

med lige store årlige beløb over aktivets levetid, såfremt der ikke er tilgang og afgang i året. 

Afskrivningerne foretages ultimo i året, og der skal derfor ikke skelnes, hvornår i året de er 

anskaffet. Dette bevirker ligeledes, at der ikke kan afskrives på aktivet i afgangsåret, hvor aktivet 

fragår saldoen.  

Hvis bygningen eller installationen er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal 

vedligeholdelse vil have mistet sin værdi efter 25 år, kan aktivet afskrives med mere end 5 %, og 

dette gøres, ved at afskrivningssatsen divideres med levetiden og + 3 procentpoint, jf. 

afskrivningsloven § 17.  

Eksempel: En installation til DKK 100.000 med en levetid på 10 år.  

DKK 100.000 / 10 år = 10 % + 3% = 13% => DKK 13.000 pr. år. 

Se eventuelt ”Den Juridiske Vejledning E.C.4.4.2.1 Forhøjede satser” hvor afskrivningssatser 

fremgår for forskellige installationer mv. 
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4.2. Afgrænsning mellem bygning og andet 

Forskellen mellem bygning og andet er, at bygninger er beregnet til at forblive på stedet.  

Se eventuelt ”3.2. Definition af fast ejendom”, hvor beskrivelse af definitionen fremgår. 

4.3. Bygningen (fast ejendom) 

Afskrivningsberettigede bygninger er negativt afgrænset i afskrivningsloven § 14, og det er derfor 

de bygninger, som ikke er afskrivningsberettigede, der oplistes i loven: 

1) Kontor. (Eks.: revisor, advokat, ejendomsmægler, rejsebureau (liberale erhverv)). 

2) Pengeinstitut, realkreditinstitut, forsikring, og lign. (Finansielle sektor) 

3) Postvirksomhed. (Bortset fra industriel postsortering (Intern postcentral)) 

4) Beboelse. (Bortset fra hoteller, campinghytter, døgninstitutioner og bygninger omfattet af lov om 

social service). 

5) Hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder 

6) Hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker, tandlægeklinikker samt anden virksomhed med 

sygdomsbehandling 

Undtagelse fra hovedreglen er, at selvom bygningen er på negativlisten som følge af anvendelses-

formålet, kan der alligevel afskrives, hvis:  

- bygningen er beliggende i tilknytning til en afskrivningsberettiget bygning og betegnes som 

”accessorisk bygning”, der skal tjene driften i den virksomhed, som drives i den 

afskrivningsberettigede bygning.  

Eksempel:  Kontorbygning i tilknytning til fabriksbygningen. Parkeringsplads, kantine, garage er 

en accessoriske bygning. 

Der kan afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret, men ikke i afståelsesåret. Der er indført en fælles 

afskrivningsprocent for bygninger og installationer på 4 % fra 2008, dog var afskrivnings procenten 

fra 1999 til 2007 på 5 %. 
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4.4. Installationer 

25Installationer i afskrivningsberettigede bygninger behandles og afskrives på tilsvarende måde som 

bygninger. 

Installationer i ikke-afskrivningsberettigede bygninger kan alligevel afskrives særskilt. Hvis en 

installation bruges både erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt, skal der foretages en fordeling 

ud fra den samlede anskaffelsessum, jf. afskrivningsloven § 15. 

4.5. Vedligeholdes og forbedring 

Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring er ikke beskrevet i loven, men bygger på mange 

års retspraksis  

Eksempel: Vedligeholdelse kontra forbedringer: I en ejendom, som er købt for 7 år siden med 

enkelt lags glas og skiftes til nye termoruder, vil noget af udgiften være forbedring og noget 

vedligeholdelse, da termoruder er en forbedring i forhold til enkelt lags glas. Vinduerne bringes i 

bedre stand, end da bygningen blev købt.  

Omkostninger til ombygning, forbedring og vedligeholdelse skal som hovedregel afskrives særskilt 

jf. afskrivningsloven § 18, stk. 1. Der henviser til afskrivningsloven § 17, dog er der en undtagelse i 

afskrivningsloven § 18, stk. 2, hvor udgiften kan straksfradrages i skatteåret, såfremt årets udgift til 

at ombygge, forbedre og vedligeholde bygningen eller installationen ikke overstiger 5 % af 26det 

forrige års afskrivningsgrundlag.  

De 5 % opgøres derfor som forrige års afskrivningsgrundlag af den ombyggede bygning, og derfor 

skal bygningerne opgøres for sig, da man ikke kan bruge det totale afskrivningsgrundlag af alle 

bygninger, som vedrører den faste ejendom. 

Når årets samlede udgift ikke er over de 5 %, er der ikke behov for at tage stilling til, om udgiften 

vedrører vedligeholdelse eller har karakter af ombygningsudgifter og forbedringsudgifter.  

                                                 
25 Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 60 af 315 
26 Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 99 af 315 
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27Hvis den samlede udgift overstiger 5 % grænsen, skal der sondres mellem vedligeholdelses-

udgifter på den ene side og ombygningsudgifter og forbedringsudgifter på den anden side, da årets 

vedligeholdelsesudgifter skal være en del af de 5 %, og derefter kan ombygningsudgifter og 

forbedringsudgifter op til de 5 % af straksfradragets ramme fradrages i året.  

28Grunden til dette er, at man ønsker at undgå visse problemer med sondringen mellem udgifter til 

forbedring og udgifter til vedligeholdelse.  

Udgifterne til vedligeholdelse fradrages efter statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e. samt stk. 2. Da 

udgiften er straksfradraget i den skattepligtige indkomst, anses den ikke som en afskrivning og 

indgår derfor ikke i afskrivningsgrundlaget for bygningen og installationer.  

Dette medfører, at udgiften ikke genbeskattes som genvundne afskrivninger jf. afskrivningsloven § 

21.    

4.5.2. Straksfradrag 

29Straksfradrag er et af de områder, hvor der er sket en opstramning, hvilket mange bygninger 

bekræfter i forbindelse med ”afskrivningsbroer”, hvor det tidligere var nok med en fysisk 

forbindelse mellem bygningerne og er ændret med Pinsepakken.  

30Der er ikke straksfradrag for tilbygningen eller ombygningen af accessoriske anlæg eks. veje, 

gårdspladsanlæg, parkeringspladser, hegn eller lignede jf. afskrivningsloven § 14, stk. 3. 

Ifølge afskrivningsloven § 18, stk. 2, 3. pkt. kan udgifter til tilbygning kun betegnes som 

ombygningsudgifter eller forbedringsudgifter, når tilbygningen udgør en naturlig del af den 

eksisterende bygning, og hvis konklusionen er, at det er en særskilt bygning, er der ikke 

straksfradrag.  

Det er ikke et krav, at bygningen skal være taget i brug, men skal være færdigbygget jf. 

afskrivningsloven § 18, stk. 3, hvilket er en undtagelse til hovedreglen i afskrivningsloven § 16, 

hvor ombygningen eller tilbygningen skal anvendes erhvervsmæssigt.  

                                                 
27 Magnus Informatik Kapitel 40 Afskrivninger side 188 af 296 
28 Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 99 af 315 
29 SR-SKAT 3| 08. Juli  2008 - 20. årgang. Afskrivningsloven i 10 år – en status af Lektor, ph.d. Inge Langhave 
Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Side 194 af 204. 
30 Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 94 af 315 
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Hvis straksfradrag ikke udnyttes, kan det ikke overføres til næste år jf. afskrivningsloven § 18, stk. 

2.   

Det er derfor en fordel at planlægge vedligeholdelse og forbedring af det afskrivningsberettigede 

aktiv. Hvis der er afholdt udgifter til vedligeholdelse af aktivet, bør forbedringen udskydes til det 

efterfølgende år, og det optimale skattefradrag opnås.  

Straksfradraget er en udskydning af skatten, da den del, som straksfradrages ikke tillægges 

anskaffelsessum, som bliver det mindre ved opgørelse af ejendomsavancen. Dette skaber en bedre 

likviditet for skatteyderen, dog påvirker inflation beløbet, der gør det meget fordelagtigt for 

skatteborgeren. 

Der skal skelnes mellem, om tilbygningen eller ombygningen kan fungere selvstændigt, og om den 

er væsentlig i forhold til den oprindelige bygning. En fysisk forbindelse til det nye aktiv gør det 

ikke til en tilbygning eller ombygning. Dette er ændret, så en tilbygning kun kan opnå straksfradrag, 

såfremt den udgør en naturlig del af den eksisterende bygning. 

Der lægges vægt på ”naturlig del”, hvilket specificeres som, ”der skal være en fysisk sammenhæng, 

og at bygningen skal fungere som en helhed.  

Hvis tilbygningen derimod er meget væsentlig og kan fungere selvstændigt, må den behandles som 

en selvstændig ny bygning, der ikke berettiger til straksfradrag”. 

Der lægges vægt på, at tilbygningen er væsentlig og kan fungere selvstændigt i forhold til den 

naturlige del af den eksisterende bygning, og det skal være en kombination af begge dele væsentligt 

og fungere selvstændig, for at der er tale om en ny bygning, hvor der ikke er fradrag.  

1) Tilbygningen er meget væsentlig. 

Her skal den ikke afvige visuelt fra den eksisterende bygning og skal fungere som 

helhed. Det er derfor ikke det væsentlige i forbindelse med arealet.  

2) Tilbygningen kan fungere selvstændigt. 

Her er det en eventuelt ny produktion, som opstartes. 
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Disse to faktorer er gældende for retspraksis på området, hvilket nu vil blive belyst. 

31I TfS 2002.1044LSR (SKM 2002.589LSR) som vedrører en landmand, der har opført en 

svinestald parallelt, dog med en mellembygning, med den eksisterende bygning på 690 m2. 

Tilbygningen er på 1.823 m2.  

Her er de to bygninger ikke naturligt sammenhængende, da tilbygningen er 3 gange så stor, samt at 

de kunne fungere uafhængigt af hinanden. Her afviger tilbygningen (1) væsentligt fra den naturlige 

bygning, og den fremstår ikke visuelt sammenhængende. Derudover kan den (2) fungere 

selvstændigt. Som ny svinestald. Så er begge faktorer overholdt, og det er en tilbygning. 

I TfS 2004.885LSR (SKM 2004.448LSR) vedrører en landmand, der har opført en svinestald i 

forlængelse af begge ender af den eksisterende bygning på 880 m2, og tilbygningen er på 1.184 m2. 

Her afviger tilbygningen ikke (1) væsentligt fra den naturlige bygning, fordi den visuelt fremstår 

som en hel bygning, da den er en forlængelse af den oprindelige bygning og den kan ikke (2) 

fungere selvstændigt, da produktionen er forlænget i begge ender. Her er ingen af faktorerne 

gældende. 

I TfS 2002.154LSR (SKM 2002.47LSR) udvides en lagerhal med en administrationsbygning og 

afviger ikke væsentligt fra den oprindelige bygning og kan fremstå som en naturlig del af den 

eksisterende bygning. Her vurderes det, at bygningen fungerer selvstændigt. Men begge kriterier, 

skal være opfyldt, for at der ikke kan tages straksfradrag, og da det kun er faktor (2) fungerer 

selvstændig, som er opfyldt, er det ikke en tilbygning. 

Hvis der tilbygges på en bygning, der består af flere bygninger, som er forbundet med 

afskrivningsbroer, skal de 5 % beregnes af den bygning, som udvides jf. TfS 2004.885LSR (SKM 

2004.448 LSR). 

Der kan ikke opnås straksfradrag for en bygning, hvis den ikke er færdig, men er taget i 

erhvervsmæssig brug, jf. afskrivningsloven § 18, stk. 3. samt denne afgørelse TfS 2006.668.ØLR 

(SKM 2006.421.ØLR).   

                                                 
31 Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold  
af Søren Bech m.fl. Side 96 af 315. 
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En bygning købes i 1999, og der sker forbedringer i året, og disse bliver udgiftsført som 

straksfradrag, selv om der ikke var et afskrivningsgrundlag ultimo 2008. Så selvom loven siger, at 

det skal være grundlaget for året før, gives der fradrag, jf. SKM2004.59.LSR. Der burde ikke være 

givet fradrag, men landsretten valgte at se lempeligt på reglerne og benytte primo saldoen, der i 

denne konkrete sag er købssummen. 

Se desuden ”5.6.5. Vedligeholdelses- og forbedringstillæg over DKK 10.000 pr. kalenderår”, hvor 

restbeløbet tillægges anskaffelsessummen.   
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4.6. Bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse m.v. 

Fra og med 1999 kan ejere af fast ejendom på lejet grund og med hjemfaldspligt eller anden 

forpligtelse, hvor ejendommen mistes, afskrive på den faste ejendom, såfremt den ikke benyttes til 

beboelse eller ikke-erhvervsmæssige formål.  

Dette betyder, at bygninger, som er negativt afgrænset i afskrivningsloven § 14, kan afskrives, jf. 

afskrivningsloven § 25. Se de omfattende bygninger under ”4.3. Bygningen (fast ejendom)” for 

nærmere overblik.  

Hvis det er en blandet benyttet fast ejendom, skal afskrivningen foretages forholdsmæssigt. 

Bygninger, som er anskaffet før indkomståret 1999, kan fortsætte i den gamle ordning, hvor det var 

muligt at afskrive på ikke erhvervsmæssige bygninger. 

32Der kan ikke afskrives på den faste ejendom, såfremt der ydes erstatning efter vurdering af 

bygningen, der afstås. Et på forhånd fastsat erstatningsbeløb fragår i afskrivningsgrundlaget.    

Der er ikke mulighed for at afskrive i afståelsesåret eller nedrivningsåret. Dog kan det uafskrevne 

beløb fratrækkes i den skattepligtige indkomst, dog intet fradrag hvis salg til lejer, jf. 

afskrivningsloven § 26. 

Afskrivningen foretages som en progressiv stigende skala, som fastsættes af SKAT.  

Hvis det bliver muligt at frikøbe den faste ejendom, frafalder afskrivningsgrundlaget. Hvis den faste 

ejendom er omfattet af afskrivningslovens normale bestemmelser, kan disse dog benyttes, og der 

skal fortages en forholdsmæssig fordeling på grund og bygning, da frikøbsafgiften kan tillægges 

den faste ejendom, som derefter kan afskrives.  

Hvis hjemfaldspligten udskydes mod at betale et beløb, skal beløbet tillægges afskrivnings-

grundlaget, jf. TfS 1997, 916 LSR.    

Der kan ikke afskrives efter ovenstående principper, på den faste ejendom, hvis en nærstående part 

har bestemmende indflydelse, om ejendommen mistes jf. afskrivningsloven § 25, stk. 7. 

                                                 
32 SKAT  E.C.4.8.1 Bygninger på lejet grund 
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4.7. Blandet benyttet 

En bygning, der anvendes både til afskrivnings- og ikke-afskrivningsformål, kategoriseres som en 

blandet benyttet bygning, og minimum 25 % af bygningen skal anvendes til afskrivningsberettiget 

formål for at der kan afskrives på bygningen 33fra og med 1999, hvor grænsen før var 30 %. Hvis 

minimum 300 kvadratmeter anvendes til afskrivningsberettigede formål, kan der dog afskrives på 

den del, jf. afskrivningsloven § 19.  

Herunder ses et eksempel på fast ejendom, som har blandet benyttelse. Det totale antal kvadratmeter 

er 1.800 hvoraf de 400 bruges til afskrivningsberettiget formål og derfor er under grænsen på 25 %. 

Men undtagelsen er, at hvis minimum 300 kvadratmeter bruges til afskrivnings-berettiget formål, 

kan der afskrives på den del herunder, 4 % af DKK 480 mio. = DKK 19,2 mio. 

 

Hvis en fast ejendom benyttes privat og erhvervsmæssigt, skal der ske en fordeling af den faste 

ejendom, og dette sker via en vurderingsfordeling, jf. vurderingsloven § 33. 

- Landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. vurderingsloven § 33, stk. 4. 

- Skovbrug, jf. vurderingsloven § 33, stk. 4. 

- En eller to selvstændige lejligheder, som både tjener til bolig for ejeren og benyttes 

erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, jf. vurderingsloven § 33, stk. 5.  

Ejendommen er erhvervsmæssigt anvendt i væsentligt omfang, når den erhvervsmæssige 

anvendelse udgør mindst 25 %, jf. afskrivningsloven § 19, stk. 4.  

                                                 
33 Skattemæssige afskrivninger - tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 75 af 315. 
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4.8. Udlejningsejendom  

Hvis en ejendom ikke opfylder kravet 25 % af bygning, skal anvendes til afskrivningsberettiget 

formål, og er under minimumsgrænsen på 300 kvadratmeter jf. ”4.7. Blandet benyttet” og bruges til 

udlejning, betegnes den som en udlejningsejendom og reguleres via lejeloven i forbindelse med 

vedligeholdelse og forbedringer af den faste ejendom. 

Dette område vil ikke blive beskrevet nærmere, dog har SKAT i deres indsatsplan for 2012 nævnt, 

at de arbejder på et nyt pilotprojekt for udlejningsejendomme med det formål at 34”modernisere 

fradragsreglerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, således at reglerne fortolkes 

objektivt, og der derved opnås gennemsigtighed for, hvornår der kan anerkendes fradrag for 

vedligeholdelse”.  

4.9. Nedrivningsfradrag 

Ved en afskrivningsberettiget bygning hvor der sker nedrivning af et aktiv, som afskrives særskilt, 

kan den uafskrevne saldo fradrages i nedrivningsåret, såfremt aktivet har været ejet i mindst 5 år 

som skal være præcis 60 mdr. Derudover skal det være benyttet til afskrivningsberettiget formål, jf. 

afskrivningsloven § 22. Hvis overstående betingelse ikke er opfyldt, sker fradraget i salgsåret, jf. 

afskrivningslovens § 22. stk. 2. 

Derudover kan udgifter i forbindelse med nedrivningen tillægges ejendommens anskaffelsessum, jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 2. samt denne afgørelse SKM 2005.355.LR – TfS 

2005.703. 

Se eventuelt ”5.6.6. Ikke genvundne afskrivninger”. 

                                                 
34 Skatteudvalget – Indsats- og inddrivelsesplan for 2012   



HD (R) Afgangsprojekt om ejendomsavancebeskatningsloven af Jan Dyhr 

 36 af 92

4.10. Skade med erstatningsdækning 

35I afskrivningsloven § 24 beskrives, hvordan udbedringer af skader skal behandles skattemæssigt. 

Hvis betingelserne er opfyldt, skal reglerne anvendes, og det er derfor en tvungen ordning jf. SKM 

2005, 82 HRD. Men erstatningen skal ikke beskattes når: 

– Genopførelse på samme ejendom, dog med undtagelse af stk. 6. 

Hvor en offentlig myndigheds bestemmelse hindrer, at genopførelsen sker på ejendommen, eller 

skaden har ramt en eller flere erhvervsejendomme, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, 

og ejeren ønsker at foretage genopførelse på en anden af disse ejendomme end den skaderamte. 

– Genopførelse i skadesåret eller senest året efter det år, hvor erstatning er endeligt 

opgjort stk. 1. 

Der er dog mulighed for, at tidsfristerne forlænges, hvis man modtager tilladelse fra told- og 

skatteforvaltningen jf. afskrivningsloven § 24. stk. 2. Hvis fristen overskrides, skal beløbet aktiveres 

og tolkes som en forbedring. 

Ovenstående omkring tidsfristerne bekræftes af SKM2006.300.LSR – TfS 2006.626, hvor 

anmodning om udsættelse af tidsfristen ikke var overholdt, og der kunne derfor ikke gives 

dispensation.  

– Erstatning svarer til genopførelsesudgifter 

Hvis erstatningen er mindre end genopførelsesudgiften, skal det tidligere afskrivningsgrundlag 

fortsætte, og det overskydende beløb udgør et nyt afskrivningsgrundlag.  

Der er ikke mulighed for straksfradrag. Se eventuelt ”4.5.2. Straksfradrag”  

Når erstatningen er større end genopførelsesudgiften, nedsættes afskrivningsgrundlaget med det 

overskydende beløb, og ved senere salg anses det overskydende beløb for en afskrivning og indgår i 

opgørelsen af genvundne afskrivninger. Hvis beløbet overstiger den nedskrevne værdi, skal beløbet 

beskattes i året efter skadesåret. Ejendomsavancebeskatningsloven § 10 skal anvendes.  

Se ”3.4. Erstatnings- og forsikringssummer”.  

                                                 
35 Magnus Informatik kapitel 40 Afskrivninger side 213 af 296 
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4.11. Skade uden erstatningsdækning 

Afskrivningsloven § 23 vedrører skader uden erstatningsdækning, og afskrivningsgrundlaget 

nedsættes fra og med skadesåret, og der er fradrag for tab på den beskadigede del af bygningen. 

Udbedring af skaden anses for forbedring, og der er ingen straksfradrag for udgiften, jf. 

afskrivningsloven § 18, stk. 5. 

4.12. Avance ved salg af aktiver 

Tab og gevinster på salg af aktiver indgår i den personlige indkomst for fysiske personer. Hvis en 

person sælger en bygning eller en installation med tab til sit eget selskab, hvor der er bestemmende 

indflydelse, er der dog ikke fradrag for tabet jf. afskrivningsloven § 21. stk. 5. 

For selskaber indgår fortjeneste og tab i opgørelsen af den almindelige indkomst uden 

begrænsninger. 

Se eventuelt ”5.8. Skattepligtig fortjeneste eller tab” 
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4.13. Delkonklusion (3) Afskrivninger 

Straksfradrag volder tit et problem for skatteborgeren med at skelne, om en tilbygning udgør en 

naturlig del af den eksisterende bygning, og om den kan fungere selvstændigt.  

Bygningen skal fremstå som en helhed, og her menes, at den visuelt skal have samme konstruktion 

som den eksisterende bygning, for at der kan gives et straksfradrag.  

I de tilfælde, hvor bygningen ikke har den samme konstruktion, bliver der lagt vægt på, om 

bygningerne fremtræder som en naturlig funktionel helhed for bygningen og dens drift. Hvis dette 

er tilfældet, kan der gives straksfradrag, da den ikke kan fungere alene.     

Hvis bygningen ikke fremtræder som en helhed i forbindelse med det visuelle og kan fungere 

selvstændigt gives der ikke straksfradrag, og bygningen betegnes som en selvstændig bygning, som 

skal aktivers. 

Et udnyttet straksfradrag kan ikke overføres til næste år, og derfor er det en fordel at planlægge 

vedligeholdelse og forbedring af det afskrivningsberettigede aktiv. Hvis der er afholdt udgifter til 

vedligeholdelse af aktivet, bør forbedringen udskydes til det efterfølgende år, og det optimale 

skattefradrag opnås.  

Det er problematisk, at område udlejningsejendom ikke beskrives i loven, eller at der ikke henviser 

til lejeloven. Disse ejendomme er stadig omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven ved afståelse 

af fast ejendom. Det tyder dog på, at myndighederne er opmærksomme på området jf. indledningen, 

hvor SKAT har bebudet, at de ønsker at ændre reglerne. 
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5. Beregningsmetode for afståelse af fast ejendom 

Problemet med ejendomsavancebeskatningsloven er alle de særtilfælde, som kan opstå ved afståelse 

af fast ejendom. For at skabe et overblik over områderne vil afgangsprojektet tage udgangspunkt i 

nedenstående opstillingsmetode. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen 

og afståelsessummen. 36 & 37  

  

                                                 
36 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 227 af 416 
37 Ejendomsavanceopgørelse – helsalg – almindelige regler - Udarbejdet af lektor Ole Aagesen 
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5.2. Afståelsessum 

38Prisen vil fremgå af salgsaftalen, og skal ske skriftligt jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, 

stk. 5. Parterne forhandler den kontantomregnede overdragelsessum og fordeler den på grund, 

bygninger og ejerbolig. SKAT vil som udgangspunkt acceptere denne fordeling, med mindre den er 

åbenlys forkert, eller der er tale om nærtstående parter.  

Derudover har skatteministeren indskærpet over for SKAT, at de skal være påpasselige med at 

ændre ved fordelingen. ”Ved brev af 3/9 2003 (99/03-7010-00118) har Skatteministeren bedt Told- og 

Skattestyrelsen indskærpe over for ligningsmyndighederne, at man er ekstra påpasselige med at ændre den 

aftalte fordeling mellem uafhængige aftaleparter, således at aftalte fordelinger kun tilsidesættes, hvis det er 

åbenbart, at de ikke svarer til de faktiske værdier.” 

Hvis SKAT ikke er enig i fordelingen af salgssummen, anmoder de vurderingsnævnet, som fortager 

en vurdering af prisen på den faste ejendom og fordeler summen på eventuelt, grund, bygninger og 

ejerbolig. Da SKAT har lov til at efterprøve fordelingen af salgssummen, og hvis de ikke er enige, 

ændres den og er bindende for både sælger og køber, og fordelingen påvirker sælger og køber jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 6-7. 

Afskrivningsloven kræver, at salgssummen fordeles pr. aktiv, se ”3.3. Afståelse af fast ejendom”. 

                                                 
38 SKAT.dk -  Den juridiske vejledning 2012-1 - C.H.2.1.9.3 Kontantomregning af anskaffelses- og afståelsessummen 
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5.3. Fast ejendom med ejerbolig 

Hvis en del af den faste ejendom er ejerbolig, som har været anvendt af ejeren som bolig i den faste 

ejendom, skal der korrigeres herfor, og den del skal holdes ude af beregningen, forudsat at den er 

omfattet af vurderingsloven § 33, stk. 1(landbrug mv.), stk. 5 (erhvervsmæssigt) eller stk. 7 

(skovbrugsejendomme), Jf. ejendomsbeskatningsloven § 9 og forudsat at betingelserne i 

ejendomsbeskatningsloven § 8. stk. 1 er opfyldt. Det skal nævne, at der ikke er fradrag for tab, hvis 

salget er omfattet af skattefrit salg jf. statsskatteloven § 5 a, hvor gevinster og tab på formuegoder 

ikke medregnes den skattepligtige indkomst. 

Se eventuelt ”5.8. Skattepligtig fortjeneste eller tab”  

Ejerboligen kan sælges skattefrit når: Ejendommen har tjent som (reel) bolig for ejeren eller hans 

husstand og betegnes som parcelhusreglen. 

1) Grunden højst 1.400 m2, dog alligevel skattefri, hvis  

2) Den ikke kan udstykkes, eller  

3) Udstykning medfører væsentlig forringelse af restareal/bestående bebyggelse. 

Gælder også for sommerhuse, ejerlejligheder og aktielejligheder jf. ejendomsbeskatningsloven § 8, 

stk. 2 og 3. Der er mange domme på området, hvorvidt en bolig reelt har tjent til bolig for ejeren. 

Mange har forsøgt med proformaflytning, men her kan dog nævnes, at hvis man har forsøgt at omgå 

reglerne for at sælge skattefrit, vil den måske blive omfattet af ejendomsbeskatningsloven, en 

avance skal opgøres, og ejeren vil blive beskattet af fortjenesten eller opnå mulighed for at fremføre 

tabet. Se ”5.8. Skattepligtig fortjeneste eller tab”. 

5.3.2. Reel bolig 

Med reel bolig menes, at den faste ejendom har 39”tjent som bolig for ejeren”. Dog kan en 

supplerende helårsbolig (ejerbolig nr. 2) sælges skattefrit, såfremt den har været anvendt til bolig 

for ejeren af arbejdsmæssige årsager, jf. SKM 2007.147, og det er en administrativ praksis. 

Derudover er der afsagt en dom om, at en supplerende bolig, som anvendes på grund af 

helbredsmæssige årsager, kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen, jf. SKM 2012.232. 

                                                 
39 SR-SKAT 1| 10 marts 2010 – 22. årgang  Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven af Senior Tax 
Manager Jens Pedersen og Tax Partner Arne Larsen Side 21 af 74 
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Hvis en bolig har tjent til reel bolig og har været beboet i en måned, kan den sælges skattefrit, jf. 

SKM2003.285.LSR – TfS 2003.583. 

Hvis ejeren flytter tilbage til sin gamle bolig, og den nye bolig ikke reelt har tjent til bolig, er ejeren 

ikke fritaget for avancen ved salg af boligen, da den så har karakter af et midlertidigt ophold, jf. 

SKM2006.380.ØLR – TfS 2006.619, ”Skatteyderen havde erhvervet en ejendom fra moderen i 

1995. Moderen blev herefter boende i ejendommen, og den blev efter hendes fraflytning udlejet. 

Skatteyderen havde fra den 1. august 1997 til den 15. januar 1998 været tilmeldt folkeregisteret på 

adressen. Ejendommen blev solgt den 1. september 1999. Skatteyderens ægtefælle blev i hele 

perioden på skatteyderens oprindelige bopæl, hvortil skatteyderen flyttede tilbage efter den 15. 

januar 1998. Landsretten lagde til grund, at skatteyderen i et vist omfang havde opholdt sig på 

ejendommen i perioden frem til den 15. januar 1998, men at det på baggrund af oplysningerne om 

bopælsforholdene for sagsøgerens hustru, udlejnings- og salgsbestræbelserne på ejendommen og 

den fornyede tilmelding på den oprindelige adresse, ikke kunne anses for godtgjort, at opholdet 

havde haft en karakter af reel beboelse med henblik på varigt ophold. Avancen ved salget af 

ejendommen var herefter skattepligtig.” Overstående bekræftes af SKM 2002.625.ØLR – TfS 

2002.1081, hvor ejeren flytter tilbage til sin gamle bolig. 

5.3.3. Udlejning til nærtstående  

Familiemedlemmer er ikke en del af husstanden, da de overgår til deres egen husstand, når de flytter 

i egen bolig, og udlejningen bliver omfattet af lejeloven. 40Boligen skifter ikke klassifikation, da 

den stadig er en beboelsesejendom, og den vil derfor stadig kunne sælges skattefrit, såfremt ejeren 

selv har benyttet ejendommen som reel bolig.  

Hvis bolig købes og udlejes til ejerens børn, er salget ikke skattefrit, jf. SKM2004.102.ØLR – TfS 

2004.274 – SKATM-2004-02-03. 

Hvis bolig købes og udlejes til ejerens forældre, er salget ikke skattefrit, jf. SKM2001.584.LSR – 

TfS 2002.5. 

                                                 
40 SR-SKAT 6| 11. december 2011 – 23. årgang Udviklingen inden for ejendomsavancebeskatningsloven § 8 af Lektor, 
cand.jur. John Engsig, Aalborg Universitet side 291 af 336 
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5.3.4. Reel sommerbolig 

Hvis en bolig erhverves som sommerbolig og anvendes sådan, kan den sælges skattefrit, jf. 

SKM2007.484.SR – TfS 2007.xx.  

Hvis en bolig erhverves som helårsbolig, men anvendes som sommerbolig, kan den ikke sælges 

skattefrit jf. SKM 2007.209 HDR. Dog jf. TfS 2000.371 (LR) kunne boligen sælges skattefrit, 

selvom det var en helårsbolig, da den var blevet benyttet som sommerbolig i 10 år. Denne dom er 

fra år 2000, men er stadig praksis, da SKM2009.343.BR, henviser til denne dom, og derfor antages 

det at være gældende. 

Et sommerhus blev opført, og to måneder efter færdiggørelsen blev det sat til salg. Det var derfor 

ikke skattefrit, da ejeren ikke kunne dokumentere, at sommerhuset var anvendt til sommerbolig selv 

om ejeren kunne fremvise udaterede billeder fra weekender mv. Dog mente byretten, at disse 

billeder kunne stamme fra perioden efter salg, men inden køber overtog huset, jf.  

SKM 2009.206 BR. En ejer havde opført et træhus på 12 m2, hvor der ikke var vand, varme, el, 

toilet i bygningen og solgt den som sommerhusgrund, selv om den endnu ikke var byggemodnet. 

Landsretten fandt ikke, at bygningen var egnet til anvendelse til fritidsbolig og derfor ikke omfattet 

af ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2 jf. SKM 2008.369 ØLD.  

En ferielejlighed, som benyttes sådan og i en årrække udlejes til ejerens niece eller andre, er ikke 

fritaget for beskatningen, da den ikke længere bruges til fritidsformål, jf. SKM2010.166.HR, og 

SKM2010.265.ØLR, som også handler om en bolig, der benyttes som fritidsbolig og udlejes i en 

kort årrække. Det er derfor meget væsentligt, at boligen benyttes til det formål, som oprindeligt var 

hensigten fra starten.    

Det er derfor formålet med erhvervelsen, som er gældende, og ikke den faktiske anvendelse for 

fritagelse af beskatning Hvis en helårsbolig er blevet benyttet i en årrække som sommerbolig, kan 

den dog sælges skattefrit. Se mere under ”5.3.5. Klassifikation af fast ejendom”. 
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5.3.5. Klassifikation af fast ejendom 

Klassifikationen af en fast ejendom kan ses på www.BBR.dk, hvor de forskellige typer fremgår, og 

vil ikke beskrevet nærmere. 

En bolig, som har været benyttet som reel bolig, og derefter udlejes til erhvervsmæssig benyttelse, 

og som ikke har været benyttet som reel bolig efter ophør af erhverv, kan ikke afstås skattefrit, da 

boligen har skiftet klassifikation, jf. SKM2002.566.LR – TfS 2002.999. En landbrugsejendom, der 

skifter klassifikation til en beboelsesejendom, og der ikke udøves landbrug, kan sælges skattefrit, jf. 

SKM2003.11.DEP – TfS 2003.148 og TfS 2003.137 (ØLR), samt Skatteministeriets kommentar i 

TFS 2003.148.  

Som nævnt ovenfor i reel sommerbolig: En bolig var erhvervet som sommerbolig og benyttet som 

sådan, men efterfølgende udlejedes den som helårsbolig og blev derfor klassificeret som 

beboelsesejendom. Det havde ejeren ikke benyttet den som, og derfor var salget ikke skattefrit, jf. 

SKM2010.265.ØLR. 

Hvis en bolig skifter klassifikation fra det oprindelige formål, og ikke benyttes af ejeren 

efterfølgende til reel bolig, kan den ikke sælges skattefrit. Derudover er formålet med bolig også 

relevant, da en bolig kun er fritaget for beskatning såfremt formålet med anskaffelsen er overholdt 

og den stadig benyttes efter formålet. 41Avancen skal opgøres fra købstidspunktet, og der er ikke 

fradrag for den periode, hvor den blev benyttet som reel bolig for ejeren. Det kan derfor anbefales at 

boligen sælges end i et selskab når den skal overgår til et andet formål for på den måde at opnå 

skattefrihed for avancen efter parcelhusreglen.    

5.3.6. Boligen fjernes fra grunden 

Hvis bygningen fjernes fra grunden og ikke opføres igen, er den fritaget for beskatning jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 6. Dog skal hele ejendommen afstås senest 1 år efter 

skaden, jf. stk. 7, idet der dog kan gives særlig dispensation. Ved lov nr. 407 af den 8. maj 2006 

opstod bestemmelserne omkring væsentlig beskadiget fast ejendom. Den kan sælges skattefrit, hvor 

den tidligere var skattepligtig.  

                                                 
41 SR-SKAT 6| 11. december 2011 – 23. årgang Udviklingen inden for ejendomsavancebeskatningsloven § 8 af Lektor, 
cand.jur. John Engsig, Aalborg Universitet side 292 af 336 
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5.3.7. Afståelse af byggeret  

Hvis en boligejer afstår sin byggeret til opførelse af nye tagboliger, er fortjenesten skattefri, såfremt 

ejeren kun modtager en del af salgsprovenuet svarende til fordelingstallet jf. SKM2004.91.LR – 

TfS 2004.226. Dette bekræftes af SKM2003.357.LR – TfS 2003.737, som derudover nævner, at 

ejeren vil blive beskattet af den del, der overstiger fordelingstallet. 

5.3.8. Afståelse af fast ejendom over 1.400 m2  

Det var muligt at sælge et stykke af grunden skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven § 8, 

stk. 1, hvis der ikke kunne opnås tilladelse til udstykning til selvstændig bebyggelse i henhold til 

landzonebestemmelserne. Landbrugsejendomme under 5,5 ha anses normalt som beboelses-

ejendomme, og denne grund var på ca. 4 ha, jf. SKM2006.173.LSR. 

Dette er i overensstemmelse med ejendomsavancebeskatningsloven § 8, og der er ikke noget nyt i 

dette, da grunden ikke kunne udstykkes til selvstændig bebyggelse. 

42Hvis grunden er over 1.400 m2 og kan udstykkes: forudsat at den overholder de andre formelle 

krav, jf. parcelhusreglen, kan en løsning være at sælge noget af arealet fra, så boligen kommer 

under de 1.400 m2, og derved kan resten sælges skattefrit. 

Dog skal frasalget ske før resten af boligen sættes til salg, jf. SKM 2009.38, hvor der var indgået 

endelig bindende aftale om salget, førend udstykning var endelig godkendt i Kort- og 

Matrikelstyrelsen. Derudover skal boligen benyttes til reel bolig efter frasalget, da der eller har 

været ændringer på den faste ejendom, og den har derfor ikke været benyttet som reel bolig. 

                                                 
42 SR-SKAT 1| 10 marts 2010 – 22. årgang  Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven af Senior Tax 
Manager Jens Pedersen og Tax Partner Arne Larsen Side 21 af 74 
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5.3.9. Delkonklusion (4) Reel bolig 

Et salg er skattefrit, hvis boligen har tjent til reel bolig for ejeren og dens husstand. Det nævnes 

ikke, hvor mange dage den reelt skal have tjent til bolig, dog er der sket en fritagelse efter 1 måned. 

Hvor grænsen går vides ikke, men hvis der sker uforudsete hændelser, og ejeren er nødsaget til at 

flytte fra sin reelle bolig tidligere en 1 måned, burde den være fritaget for beskatning, da der var tale 

om reel bolig og ikke blot en midlertidig bolig. Dog er der en vis formodning om, at boligen ikke 

har tjent til reel bolig, hvis ejeren flytter tilbage til sin gamle bolig. Det kan derfor anbefales, at man 

ikke flytter tilbage til sin gamle bolig, med mindre den har været udlejet i en længere periode. Dog 

kan en supplerende helårsbolig sælges skattefrit, såfremt den har været anvendt til bolig for ejeren 

af arbejdsmæssige årsager eller af helbredsmæssige årsager. 

Hvis en bolig skifter klassifikation fra det oprindelige formål, og ikke benyttes af ejeren 

efterfølgende til reel bolig, kan den ikke sælges skattefrit. Derudover er formålet med bolig også 

relevant, da en bolig kun er fritaget for beskatning, såfremt formålet med anskaffelsen er overholdt, 

og den stadig benyttes efter formålet.  

Avancen skal opgøres fra købstidspunktet, og der er ikke fradrag for den periode, hvor den blev 

benyttet som reel bolig for ejeren. Det kan derfor anbefales at boligen sælges ind i et selskab når 

den skal overgår til et andet formål for på den måde at opnå skattefrihed for avancen. Dette område 

kunne godt beskrives nærmere, da boligen er skattefri, såfremt den har tjent til bolig for ejeren. 

Dette er hovedreglen, og er en undtagelse til reglen, som ikke beskrives, men er praksis. Da loven 

siger, at den er fritaget for beskatning, såfremt den har tjent til bolig for ejeren, kan det diskuteres, 

om praksis på området er korrekt.  

Hvis grunden er over 1.400 m2 og ikke er fritaget af undtagelserne, er det en fordel at sælge jord 

fra, så arealet kommer under de 1.400 m2, og resten kan sælges skattefrit. Hvis den har tjent til reel 

bolig efter frasalget.  
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5.4. Kontantomregnet afståelsessum 

Afståelsessummen skal omregnes til kontantværdien, som gøres ved, at den kontante udbetaling og 

kursen på gælden omregnes til en sum. Kursen på konventerbare obligationslån, der kan indløses til 

kurs pari, kan højest sættes til kurs 100 + renten frem til nærmeste indfrielsesperiode. Efter 

ejendomsavancebeskatningsloven sondres der ikke mellem konverterbare og inkonverterbare 

obligationslån. Jf. SKM2008.583.DEP, jf. SKM2008.492.BR. 

Der tages udgangspunkt i 43TSS-cirkulærer 1998-32, hvor den kontante værdi lægges sammen 

med kursværdien af den faste ejendomsgæld på afståelsestidspunktet, og der er følgende 

retningslinjer: 

Kontantomregning af obligationsbaseret lån, pkt. 4 i cirkulæret. 

- Børsnoterede obligationer, ansættes til børskursen. 

- ”Kontantlån, der er optaget i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, og som 

modsvares af børsnoterede obligationer, ansættes til lånets pålydende. Er kontantlånet ikke 

optaget i forbindelse med overdragelsen, ansættes kursværdien til børskursen på de 

underliggende obligationer”.  

- ”Anslået realkreditlån, der senere udbetales kontant, ansættes til den børskurs, der er 

gældende den dag, de underliggende obligationer sælges. Anslået realkreditlån, der senere 

overføres til låntagerens konto i Værdipapircentralen, ansættes til den kurs, der gælder den 

dag, obligationerne overføres”. 

Kontantomregning af andre lån, pkt. 5 i cirkulæret. 

- ”Kontantværdien for fordringer og gæld, der ikke er omfattet af overstående punkter, 

værdiansættes efter et skøn under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder.  

Ved udøvelsen af skønnet skal der henses til fordringens forrentning, løbetid og sikkerhed, 

herunder eventuel pantesikkerhed og kaution samt skyldnerens formodede betalingsevne.  

Efter omstændighederne vil indhentede erklæringer fra sagkyndige kunne tillægges 

betydning”. 

44Ved skøn skal der tages hensyn til renter, løbetid, sikkerhed og betalingsevne jf. pkt. 5 i 

cirkulæret. 

                                                 
43 Cirkulære nr. 224 af 19. november 1998 
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Hvor der er tale om uafhængige parter, vil SKAT som udgangspunkt acceptere kursen. SKAT 

udgav tidligere kvartalsvis et tabelmateriale, men dette er ophørt fra og med 1. april 2010 jf.  

Den juridiske vejledning 2012-1. SKAT er ophørt med at udarbejde den, fordi pengeinstitutterne 

er stoppet med at offentliggøre pantebrevsstatistikerne, og SKAT er derfor ikke i besiddelse af de 

nødvendige data til at udarbejde tabellen. 

Der er derfor udarbejdet et styringssignal fra SKAT 45SKM2010.251.SKAT. Der skal fortages en 

konkret vurdering fra en sagkyndig herunder et pengeinstitut eller realkreditinstitut, men der kan 

også fortages en beregning fra skatteyderen. 

Beregningen skal tage udgangspunkt i følgende faktorer: 

- Løbetiden. 

- Rentesatsen. 

- Afdragsprofilen. 

- Nutidsværdien. 

- Prioritetsstillingen. 

- Aktivets prisfølsomhed. 

- Skyldnerens betalingsevne. 

- Sikkerhedsstillelse. 

- Eventuelle andre eksterne vurderinger. 

Ved interesseforbundne parter, har 46”Højesteret i to domme godkendt, at skattemyndighederne 

ansatte to gældsbreve, der var udstedt ved virksomhedsomdannelse, til kurs 80. Se TfS 1984, 582 

HRD og TfS 1984, 586 HRD”. Derfor er den laveste kurs, der kan bruges af interesseforbundne 

parter 80, og gældsbrevet er ikke bestemt til omsætning jf. SKAT, den Juridiske Vejledning og er 

derfor stadig aktuel. Det skal dog siges, at renten på statsobligationer var på 13,09 % i 471985, og en 

kurs 80 må antages at være meget fordelagtig i vores tid med en rente på ca. 1 % jf. 

Danmarksstatistik.dk. Overstående reguleres via ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 4. 

                                                                                                                                                                  
44 SKAT. DK C.C.2.4.1.3.1 Kontantomregning 
45 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1895935 
46 SKAT. DK C.C.2.4.1.3.1 Kontantomregning 
47 Oversigten går kun tilbage til 1985. 
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5.4.2. Handelsomkostninger 

Omkostninger, der direkte kan henføres til salget så som ejendomsmægler, advokat og revisor samt 

omkostninger forbundet med optagelse af lån, er fradragsberettiget. jf. TfS 2000.499 LSR. 

Stempelafgiften kan ikke tillægges salgssummen eller købssummen, jf. SKM2007.365.SR, jf. 

tinglysningsloven § 5, stk. 2., da den afvikles løbende. 

5.4.3 Delkonklusion (5) Kontantomregnet afståelsessum 

Det kan klart anbefales at anmode ens pengeinstitut om at foretage en omregning af gælden, da de 

har stor erfaring på dette område. Dog kan man følge cirkulæret og anmode om et bindende svar fra 

SKAT på opgørelsen. Afgangsprojektet vil ikke foretage en nærmere analyse af dette område, da 

der ikke så ofte bruges private pantebreve. Muligvis vil det fremover blive brugt mere, da 

pengeinstitutterne er tilbageholdne med at udstede nye lån. Det er ikke relevant for afståelse her og 

nu, men kan blive det med tiden. 
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5.5. Anskaffelsessum for fast ejendom  

Der skal skelnes mellem om den faste ejendom er erhvervet før eller efter 19. maj 1993. Denne 

skæringsdato bevirker, at gevinster før denne dato ikke er skattepligtige, og tab ikke er 

fradragsberettiget jf. lov nr. 427 af 25. juni 1993.  

Se eventuelt ”5.4. Kontantomregnet afståelsessum” for opgørelse efter 19. maj 1993. 

5.5.2. Anskaffelsessum for fast ejendom erhvervet før 19. maj 1993 

Der er mulighed for at vælge den højeste af de nedenstående værdier af 4 muligheder jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3., der uddybes i de efterfølgende afsnit. Nummer 2 til 4 

betegnes som syntetiske værdier. 48Derudover kan handelsomkostninger mv. ikke tillægges, hvis 

disse syntetiske værdier anvendes.    

1)Den faktiske anskaffelsessum med tillæg af pristalsreguleringen fra og med 1975 til og med 1992.  

2)Vurdering fra 1993 med tillæg af 10 %.  

3)Vurdering fra 1993 med tillæg af 10 % og med tillæg af halvdelen af stigningen fra denne værdi 

til ejendomsværdien pr. 1996.  

4)Ejendomsværdien fra 1993 ved gennemført § 4B-vurdering.  

I figur 3 på næste side ville valget være mulighed 3, da den har den højeste værdi DKK 2.255.000. 

Derfor skal alle tre muligheder beregnes, for at man kan træffe det mest hensigtsmæssige valg. 

                                                 
48 SKAT.dk Den Juridiske Vejledning - C.H.2.1.8.4 Købsomkostninger og andre tillæg til anskaffelsessummen, bortset 
fra forbedringer 
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Det beregnede tillæg skal fordeles på ejerbolig, grund og driftsbygning. I dette eksempel er det 

mulighed 3, der er mest fordelagtig, da mulighed 2’s værdi uden ejerbolig er DKK 1.430.000, og 

mulighed 3 værdi uden ejerbolig er DKK1.542.895. 

Det fremgår ikke klart af loven, at det er fordelingen for 19. maj 1993, der skal anvendes.  

Ved 1996’s indgangsværdi skal fordelingen ske med udgangspunkt i forholdene pr. 1. januar 1993, 

også selvom 1996 vurderingen er anderledes jf. SKM2008.930.BR, samt SKM 2009.504 VLR: 
49”Sagen vedrørte fortolkning af ejendomsavancebeskatningslovens § 9 sammenholdt med samme 

lovs § 4. Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at bestemmelserne skal fortolkes således, al 

der ved avanceopgørelsen for en blandet benyttet ejendom skal opgøres en samlet anskaffelsessum 

for hele ejendommen, at dette i det konkrete tilfælde ikke kunne ske ved anvendelse af 

"halvdelsreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, 1. pkt., nr. 2, og at den samlede 

opgjorte anskaffelsessum for hele ejendommen - i overensstemmelse med fast administrativ praksis 

- må fordeles forholdsmæssigt mellem beboelses- og erhvervsdelen på grundlag af 

ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1993”. 

                                                 
49 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1826062&vId=0 
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Det fremgår heller ikke tydeligt af Den Juridiske Vejledning fra SKAT, dog er der nogle domme i 

vejledningen, hvori det fremgår. Det er problematisk, at det ikke fremgår klart, selvom dette er 

blevet påpeget over for skatteministeren: ”L 126 – Bilag 43 – Folketingsåret 2003/2004 – 

Spørgsmål til Skatteministeren 

Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 9. stk. 2, at den del af fortjenesten, der ikke skal 

medregnes, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem den del af den samlede kontante afståelsessum, 

der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, og den del af den samlede 

anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2 eller 3, der vedrører stuehuset med tilhørende grund eller 

have eller ejerboligen, men det fremgår ikke af loven, hvordan indgangsværdien efter 

”halvdelsreglen” skal fordeles på den skattepligtige og den skattefrie del af ejendommen. Hvorfor 

indeholder ejendomsavancebeskatningsloven ikke rimelige og klare regler til brug ved opgørelse af 

den erhvervsmæssige andel af indgangsværdien for ejendomme omfattet af lovens § 9 ved 

anvendelse af indgangsværdien for ejendomme anskaffet før 19/5 1993, når ”halvdelsreglen” i 

lovens § 4, stk. 3, nr. 2 anvendes?  

 

Svar: 

Da halvdelsreglen blev gennemført af den tidligere regering fandtes der ikke behov for at foretage 

en detailregulering i lovgivningen om fordelingen mellem den erhvervsmæssige andel af 

indgangsværdien og stuehusandelen. Ifølge praksis skal der ved anvendelse af reglerne foretages en 

forholdsmæssig fordeling mellem den erhvervsmæssige del og stuehusdelen ved anvendelse af 

”halvdelsreglen”. Der er også i Ligningsvejledningen indsat et eksempel, der illustrerer 

anvendelsen af halvdelsreglen i de nævnte situationer. Jeg finder derfor, at de gældende regler for 

opgørelse af den erhvervsmæssige andel af indgangsværdier ved anvendelse af ”halvdelsreglen” er 

tilstrækkeligt klare. Der er derfor ikke behov for at ændre lovgivningen på dette område. Jeg vil dog 

bede Told- og Skattestyrelsen om at udbygge Ligningsvejledningens tekst herom. L 126 indeholder i 

øvrigt ikke forslag om ændring af reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 9.” 

Det er problematisk, at området i forbindelse med opgørelse af indgangsværdierne ikke fremgår af 

loven eller ”Den Juridiske Vejledning” fra SKAT. Selv om Skatteministrene er blevet bekendt 

med, at der er et problem omkring valg af indgangsværdien for fast ejendom før 19. maj 1993. 
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Man bør gøre den siddende Skatteminister opmærksom på, at der stadig er et problem på området, 

og at loven og vejledningen bør præcisere dette. 

5.5.3. Baseret på den offentlige vurdering for 1993 

Den offentlige vurdering for 1993 + 10 % kan anvendes, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, 

stk. 3, 11 pkt., nr. 1. Hvis der er fortaget en omvurdering af den faste ejendom efter 

vurderingsloven, § 4 B skal den nye vurdering anvendes.   

Den kan ses på www.ois.dk under Økonomi – tidliger vurderinger og salgspriser. 

Hvis driftsbygningerne ikke anvendes erhvervsmæssigt, kan hele vurderingen af den faste ejendom 

henføres til grunde: ”Da driftsbygningerne ikke havde været anvendt til et afskrivningsberettiget 

formål, blev hele forskelsværdien ved vurderingen i 1993 henført til jordens anskaffelsessum”, jf. 

LSR 2-4-1847-0723 af 7/6 2002 – SKATM-2002-02-18. 

5.5.4. Baseret på den offentlige vurdering for 1993 og 1996 

Den ansatte ejendomsværdi pr. 1/1 1993 (handelsværdien) med et tillæg på 10 pct. og med tillæg af 

et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1/1 

1996., jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3, 1 pkt., nr. 2. 

50Dog skal det nævnes, at denne regel ikke kan anvendes, hvis vurderingen for 1996 ikke er mere 

end 10 % højere end vurderingen for 1993 jf. SKM2009.504.VLR.  

Det ville heller ikke være hensigtsmæssigt at bruge den laveste værdi, da dette vil gøre avancen 

større og betyde en større skattebetaling ved salg af fast ejendom. 

                                                 
50 SKAT.DK  C.H.2.1.9.4 Opgørelse af anskaffelsessummen for ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993  
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5.5.5. Baseret på den faktiske anskaffelsessum af den faste ejendom 

Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum med tillæg af vedligeholdelsesudgifter og 

forbedringsudgifter, der er afholdt inden 1/1 1993, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 3, 

3 pkt. Dog hvis der opstår et tab, kan tabet ikke overstige overstående syntetiske metoder såsom 1. 

januar 1993 med tillæg af 10 % eller 1996 reglen. 

5.5.5.2. Kontantomregnet anskaffelsessum/indgangsværdi 

Kontantomregning af anskaffelsessummen beregnes ved, at den kontante del af anskaffelses-

summen lægges sammen med kursværdien af gældsposterne på anskaffelsestidspunktet jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 4.  

 

Se eventuelt ”5.4. Kontantomregnet afståelsessum” da samme metode benyttes. 
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5.5.5.3. Pristalsregulering  

Der er en mulighed for at kontantomregne anskaffelsessummen, hvis man ønsker det. I medfør af 

ejendomsavancebeskatningsloven § 4 A, sker regulering af den faktiske kontantomregnede 

anskaffelsessum, dog før tillæg af købsomkostninger og udgifter til vedligeholdelse og forbedringer 

jf. SKM2004.433.LSR – TfS 2004.866. Se eventuelt Figur 3, hvor en fast ejendom fra 1989, hvor 

12,5 % anvendes. Pristalsreguleringen sker tidligst fra 1975 og til og med 1993. jf. 

SKM2004.277.VLR – TfS 2004.548. Reguleringen foretages med følgende procentsatser: 
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5.5.5.4. Udgifter til forbedringer og vedligeholdelse før 1993 

Kontantværdien af forbedringer og vedligeholdelse, som ikke kan pristalsreguleres, tillægges den 

kontantomregnede anskaffelsessum. For nærmere beskrivelse ”Se 5.6.5. Vedligeholdelses- og 

forbedringstillæg over DKK 10.000 pr. kalenderår”. Det skal dog nævnes, at DKK 10.000 tillægget 

opstod i 1993, og derfor skal de DKK 10.000 ikke fragå beløbet. Dog skal udgifter, som er nævnt i 

ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 2 4.-7. pkt, ikke medregnes og omfatter: 

1) Vedligeholdelsesudgifter, der har kunnet fradrages ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst. 

2) Udgifter, der er straksfradraget eller straksafskrevet, og som ikke er omfattet af 

afskrivningsloven § 21, stk. 2. 

3) Udgifter, der modsvares af tilskud mv., der er skattefri. 

Se eventuelt ”5.6.4. Tillæg på DKK 10.000 pr. ejerår fra og med 1993” 
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5.5.6 Anskaffelsessum for fast ejendom erhvervet efter 19.maj 1993 

Se ” 5.2. Afståelsessum”, da samme princip benyttes som er kontantomregning af anskaffelses-
summen.    
 
Omkostninger i forbindelse med anskaffelse af den faste ejendom kan tillægges anskaffelsesprisen 

eksempelvis omkostninger i forbindelse med afholdt arkitektkonkurrence ”Ligningsrådet har 

afgivet bindende forhåndsbesked om, at udgifter til afholdelse af arkitektkonkurrence og 

udarbejdelse af lokalplan kan tillægges den skattemæssige anskaffelsessum for det pågældende 

grundareal”, jf. SKM2004.114.LR – TfS 2004.264. 

5.5.7. Hovedaktionærbolig mv. 

Ved afståelse af fast ejendom, der er eller har været anvendt som hovedaktionærbolig, skal 

beregningsgrundlaget anvendes efter ligningsloven § 16, stk. 9 eller § 16 A, stk. 6. anvendes som 

anskaffelsessum. Dette gør, at hvis værdien har været for lav, er der ikke fradrag for den. 

Fra og med indkomståret 2001 kan man forhøje anskaffelsessummen med DKK 10.000, hvis 

beboeren bliver beskattet af fribolig, som er tillagt beregningsgrundlaget jf. ligningslovens § 16,  

5.5.8. Delkonklusion (6) Anskaffelsessum for fast ejendom 

Det er problematisk, at det ikke fremgår af loven, at fordelingerne af de syntetiske indgangsværdier 

herunder 1996, sker på baggrund af vurderinger for 1993, selv om Skatteministrene er blevet 

bekendt med, at der er et problem omkring valg af indgangsværdien for fast ejendom før 19. maj 

1993. Man bør gøre den siddende Skatteminister opmærksom på, at der stadig er et problem på 

området, og at loven og vejledningen bør præcisere dette område. 

Det fremgår heller ikke af loven, at 1996 vurderingen skal være højere end 1993 + 10 %, for at den 

kan anvendes. Dog fremgår det af SKAT.dk Den Juridiske Vejledning fra 2012-1. Det ville heller 

ikke være hensigtsmæssigt at bruge en værdi, der er lavere, da dette vil gøre avancen større og 

betyde en større skattebetaling ved salg af fast ejendom.  
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5.6. Reguleringer til anskaffelsessummen 

5.6.2. Nedsættelse med genanbragt ejendomsavance 

Fra og med 19. maj 1993 kan anskaffelsessummen nedsættes med genanbragt ejendomsavancer fra 

tidligere afståelser. jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A. Hvis derfor er sket genanbringelse 

på den faste ejendom, skal det nedbringe anskaffelsessummen.  

Se eventuelt ”5.7.2. Genanbragt fortjeneste” for nærmere forklaring. 

5.6.3. Nedsættelse med ikke anvendt erstatningssum 

Hvis en udbetalt erstatningssum overstiger de faktiske skader på den faste ejendom 

(genopførelsesudgifter m.v. er mindre en erstatningssummen), skal de modregnes i anskaffelses-

summen i det indkomstår, hvor skaden er sket. Dog kan beløbet ikke overstige anskaffelsessummen 

på tidspunktet, hvor skaden skete, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 10, stk. 3, da 

anskaffelsessummen ikke kan blive negativ.   

Et eventuelt overskydende beløb beskattes i det indkomstår, hvor skaden er udbedret, jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 10, Stk. 1, nr. 2, og stk. 2.   

Anskaffelsessummen påvirkes ikke af forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller 

beskattes efter afskrivningsloven § 24, stk. 5.  Dog jf. Stk. 5, for personer medregnes 100 % af den 

overskydende del af forskelsbeløbet. Denne lov er ændret ved forårspakken 2.0 til 100 % fra og 

med 2010.  

Se eventuelt ”3.4. Erstatnings- og forsikringssummer” samt ”5.6.6. Ikke genvundne afskrivninger” 

for nærmere forklaring. 
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5.6.4. Tillæg på DKK 10.000 pr. ejerår fra og med 1993 

Anskaffelsessummen forhøjes med et årligt tillæg på DKK 10.000 pr. kalenderår fra og med 19. maj 

1993 dog ikke i salgsåret, med mindre køb og salg i samme år, jf. ejendomsavance-

beskatningsloven § 5, stk. 1. Hvis delsalg kun delvist tillæg, og hvis flere ejere er der kun tillæg i 

forhold til ejerandel. 

Hvis der er sket en arealoverførsel, gives der kun et årlig tillæg på DKK 10.000 for 

hovedejendommen, dog kan der, når overførslen er sket, gives et tillæg på DKK 10.000 pr. år for 

det nye areal, jf. LSR 2-4-1847-1437 af 20/12 2005 – SKATM-2006-02-04 samt 

SKM2006.81.LSR – TfS 2006.360. 

Tillægget kan ved salg i 2012 makismalt være DKK 190.000 (2011 – 1993 +1), da der ikke er 

fradrag i salgsåret.  

Se eventuelt ”5.7.3. Delafståelse” for forklaring af delsalg mv. 
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5.6.5. Vedligeholdelses- og forbedringstillæg over DKK 10.000 pr. kalenderår 

Anskaffelsessummen forhøjes med vedligeholdelses- og forbedringsudgifter over DKK 10.000 pr. 

kalenderår med afståelse den 19. maj 1993 eller senere. Jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 5, 

stk. 2. Grunden, til at dette beløb er over DKK 10.000, er, at det udgør det faste tillæg på DKK 

10.000 fra ”5.6.4. Tillæg på DKK 10.000 pr. ejerår fra og med 1993” ovenfor. 

Eksempel: DKK 100.000 – DKK 10.000 = DKK 90.000, som tillægges anskaffelsessummen, dog 

skal straksfradraget fragå saldoen først.  

Derudover må følgende udgifter ikke indgå i opgørelsen jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 5, 

stk. 2, 4. pkt. 

- Vedligeholdelsesudgifter, der har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst jf. statsskatteloven § 6, stk 1 litra a. Selvom udgiften ikke er fradraget, er der 

derfor ikke fradrag for den, og den kan ikke aktiveres. 

- udgifter, der er straksfradraget, fordi udgiften i indkomståret ikke overstiger 5 % af 

afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgiften vedrører. Ved 

opgørelsen af, om udgifterne overstiger 5 % af afskrivningsgrundlaget, medregnes først 

udgifter til vedligeholdelse. jf. afskrivningsloven § 18, stk. 2. Se ”4.5.2. Straksfradrag” 

- eller straksafskrevet, som ikke er omfattet af afskrivningslovens § 21, stk. 2, kan ikke 
medregnes. 

 
- Udgifter, der er dækket af skattefrit tilskud, så som Ligningsloven §§ 7 F og 14 G  

o Ligningsloven § 7 F vedrører diverse tilskud fra staten og oplistes i loven. 

o Ligningsloven § 14 G vedrører udlejningsejendomme og Grundejernes 

Investeringsfond, og der henvises til lovteksten. 

Det er en forudsætning for forhøjelse af anskaffelsessummen, at de afholdte forbedrings- og 

vedligeholdelsesudgifter kan dokumenteres eller i hvert fald sandsynliggøres, jf. 

SKM2009.626.BR. Der gives kun fradrag for dokumenterede udgifter, jf. SKM2006.684.LSR – 

TfS 2007.44. 

Udgifterne skal kunne dokumenteres, og det er ikke nok med fotos, da det ville kræve en 

skønsmæssig fastsættelse, og domstolen mv. udøver ikke selv skøn og kan derfor ikke godkende 

udgiften. Dette er retspraksis jf. SKM2010.565.BR. 
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Det er ikke nok med udgiftsbilag. Ejendommen skal ligeledes fremstå som forbedret og de faktiske 

udgifter skal kunne dokumenteres, jf. SKM2005.173.ØLR – TfS 2005.381.  

Det er en betingelse, at udgiften er afholdt af ejeren og ikke af tredjemand, eksempel en lejer, dog 

hvis ejeren bliver skattepligtig af værdiforøgelsen, godkendes fradraget ved opgørelse af 

fortjenesten i forbindelse med afståelse af den faste ejendom jf. TfS 1993, 35 LSR.  
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5.6.6. Ikke genvundne afskrivninger  

Ved afståelse af fast ejendom, som er afskrivningsberettiget, skal der som udgangspunkt både 

foretages opgørelse af genvundne afskrivninger eller tab efter afskrivningsloven § 21 og opgørelse 

af tab eller fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Fra og med 2. juni 1998 skal der ske nedsættelse med ikke genvundne afskrivninger, og 

nedsættelsen skal opgøres særskilt for hver enkelt bygning og installation.  

Dette beskrives i ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 4. nr. 1-5, hvor anskaffelsessummen 

skal nedsættes med beløb, man allerede har fået fradrag for eller foretaget afskrivninger med. 

Denne § er meget omfattende og er derfor opdelt i underafsnit, hvor nr. 1 gennemgås i dette afsnit 

og nr. 2 i ”5.6.6.2 Nedrivningsfradrag på nedrevne bygninger og installationer” og nr. 3  

”5.6.6.3 Tab på ikke nedrevne bygninger og installationer” nr. 4 til 6 gennemgås ikke, da det 

vedrører udnyttelse af (4)jordforekomster, udgifter afskrevet efter afskrivningsloven § 27, som er 

(5)dræningsanlæg og jordfaste dele af markvandingsanlæg, samt (6)mælkekvoter. Derefter kommer 

”5.6.6.4 Eksempel på genvundne afskrivninger” for overblik over metoden. 

De ikke genvundne afskrivninger opstår, når den faste ejendom afstås til en værdi, der er lavere end 

den nedskrevne værdi. Formålet er at sikre, at der ikke gives fradrag to gange for det samme beløb.  

- 1) Foretagende afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger. (nr. 1) 

- 2) Fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt. (overskydende beløb 

vedrørende forsikringssummer mv.) (nr. 1) 

- 3) Forlodsafskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven på 

bygninger og installationer. (nr. 1) 
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 5.6.6.2. Nedrivningsfradrag på nedrevne bygninger og installationer  

Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 4. nr. 2 
 

- Fradrag efter overstående 1 – 3 for nedrevne bygninger og installation. 

-  Værdiforringelser fradrag efter afskrivningsloven § 23. 

- Nedskrivningsfradrag efter afskrivningsloven § 22 opgøres fradraget bygningens nedskrevne 

værdi, nedsat med den eventuelle salgssum. 

Ovenstående sikre at der ikke gives fradrag to gange for samme afskrivning, så der ikke kan opstå 

genvundne afskrivninger på nedrevne bygninger mv., fordi de ikke indgår i salgssummen, sker 

nedsættelsen med de samlede afskrivninger og fradrag.  

Se ”4.9. Nedrivningsfradrag”. 
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5.6.6.3. Tab på ikke nedrevne bygninger og installationer  

Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 4. nr. 3. 

- Anskaffelsessummen skal yderligere reduceres med tab efter afskrivningsloven § 21, da 

disse er fradragsberettigede ved den almindelige indkomstopgørelse, dog ikke salg til 

nærtstående. 

- Anskaffelsessummen skal yderligere reduceres med fradrag for værdiforringelse efter 

afskrivningsloven § 23. 

 

Den nye afskrivnings saldo er nu DKK 2.625.000 og tabet på DKK 875.000 fratrækkes i tabsåret 

efter afskrivningsloven § 23.     
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5.6.6.4 Eksempel på genvundne afskrivninger  

I figur 7 på næste side ses en opgørelse over genvundne afskrivninger i samspil med 

ejendomsavancebeskatningsloven og der er ikke taget hensyn til DKK 10.000 tillægget:  

Eksempel 1: Der er et tabsfradrag på DKK 300 (DKK 200 – DKK 500 = DKK -300) for 

bygningen, da den sælges for DKK 200 og er nedskrevet til DKK 500. De ikke genvundne 

afskrivninger på DKK 300 (DKK 500 – DKK 800 = DKK -300) opstår, da bygningen er afskrevet 

til DKK 500.  

De DKK -300 indgår i den skattepligtige indkomst, og der gives i alt for fradrag DKK 600 i 

opgørelsen af ejendomsavancen. I ejendomsavancen er anskaffelsessummen DKK 1.000 med 

fradrag for DKK 600 hvilket giver en reguleret anskaffelsessum på DKK 400, og salgssummen er 

på DKK 800, Altså en fortjeneste på DKK 400 til beskatning i ejendomsavanceopgørelsen. 

Derudover er der givet DKK -300 i tabsfradrag hvilket giver en i alt skat på DKK 100.    

Eksempel 2: Der er en gevinst på genvundne afskrivninger på DKK 100 (DKK 600 – DKK 500 = 

DKK +100) for bygningen, da den sælges for DKK 600 og er afskrevet til DKK 500. De ikke 

genvundne afskrivninger er på DKK 200 (DKK 800 – DKK 600 = DKK 200), da bygningen sælges 

til DKK 600.  

De DKK 100 indgår i den skattepligtige indkomst, og der gives i alt fradrag for DKK 200 i 

opgørelsen af ejendomsavancen. I ejendomsavancen er anskaffelsessummen DKK 1.000 med 

fradrag for DKK 200 hvilket giver en reguleret anskaffelsessum på DKK 800 og salgssummen er på 

DKK 1.200 Altså en fortjeneste på DKK 400, til beskatning i ejendomsavanceopgørelsen. 

Derudover er der en fortjeneste på DKK 100, hvilket giver en i alt skat på DKK 500.    

Eksempel 3: Der er en gevinst på DKK 500 (DKK 1.000 – DKK 500 = DKK +500) for bygningen, 

da den sælges for DKK 1.000 og er nedskrevet til DKK 500. Da salgssummen er større end 

købsprisen, genvindes alle de foretagende afskrivninger. De DKK 300 indgår i den skattepligtige 

indkomst, og der gives ikke noget fradrag i opgørelsen af ejendomsavancen. 

Hvor ejendomsavancen er anskaffelsessummen DKK 1.000, er der er ingen fradrag, hvilket giver en 

ikke reguleret anskaffelsessum på DKK 1.000, og salgssummen er på DKK 1.600 Altså en 
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fortjeneste på DKK 600, til beskatning i indkomståret. Derudover er der en fortjeneste på DKK 300, 

hvilket giver en i alt skat på DKK 900. 
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For fast ejendom, der er anskaffet før 19. maj 1993, er det kun de ikke genvundne afskrivninger fra 

og med 1993 eller senere, der skal medtages, når man anvender vurderingen fra 1993 eller 1996.  

Anvendes den faktiske anskaffelsessum skal samtlige ikke genvundne afskrivninger nedsætte 

anskaffelsessummen. 

Er den faste ejendom anskaffet før 19. maj 1993, skal gennemsnitsmetoden anvendes, da LIFO og 

FIFO metoden er udgået i forbindelse med pinsepakken 1. januar 2000. De ikke genvundne 

afskrivninger opgøres forholdsmæssigt og omfatter afskrivninger, der har været skattemæssigt 

fradrag for selvom disse ikke er fradraget, jf. SKM2005.255.LSR. 

Gennemsnitsmetoden medfører, at afskrivninger foretaget før 1993 opgøres forholdsmæssigt 

mellem afskrivningerne efter 1993 og de samlede afskrivninger. 
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5.6.7. Pålignet frigørelsesafgift x 2 

Hvis den faste ejendom er blevet pålignet en frigørelsesafgift, som er ophævet fra og med 1/1 2004 

jf. lov nr. 458 af 9/6 2004 og vedrører fast ejendom overgået fra landzone til byzone eller 

sommerhuszone. Var afgiften på 5140 % af max DKK 200.000 og 60 % derudover af 

værdistigningen ved overgangen. Dog er reglen stadig relevant for fast ejendom, hvor der er 

pålignet frigørelsesafgift. 52Fortjenesten nedsættes med det dobbelte beløb af frigørelsesafgiften, 

dog ikke hvis den er tilbagebetalt eller bortfaldet efter frigørelsesafgiftslovens § 8 A, stk. 1, 2 eller 

4. 

                                                 
51 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=15499 
52 SKAT.DK - C.H.2.2.2 Beskatning af ejendomme, der er pålagt frigørelsesafgift 
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5.7. Nedsættelse af fortjenesten  

Der er forskellige elementer, som kan nedsætte avancen f.eks. genanbringelse af fortjenesten, 

delafståelse og bundfradrag, nedenstående forklare disse. 

5.7.2. Genanbragt fortjeneste 

53Der er mulighed for at genanbringe den opgjorte fortjeneste (udskyde beskatningen) ved at 

modregne den i anskaffelsessummen for enten: 

1) En ny ejendom jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A. 

2) Ombygning, nybygning eller tilbygning på fast ejendom jf. ejendomsavancebeskatnings-

loven § 6 C. 

54Det er kun fortjenesten før 55bundfradrag, der skal modregnes i anskaffelsessummen, jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A, stk. 1, 6. pkt, dog er der følgende betingelser: 

1) Ejendommen skal anvendes erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige afståelsesfortjeneste kan 

genanbringes i anskaffelsessum på den faste ejendom, som vedrører den erhvervsmæssige del.  

Overblik over, hvor der ikke kan genanbringes: 

- Ikke i boligdel uanset erhverv. Der skal ske genbeskatning af parcelhus og ejerboliger 

omfattet af lovens § 8 og § 9, stk. 1, hvis tidligere genanbragt i disse, da det tidligere har 

været muligt, eller den faste ejendom har ændret klassifikation jf. lovens§ 8, stk. 5 og § 9, 

stk. 4. Se ”5.3.5. klassifikation af fast ejendom”  

- Ikke hobbyvirksomhed 

- Ikke i vindmøller, jf. SKM 2010.505 SR. 

Det er kun muligt at genanbringe fortjenester, som har været anvendt erhvervsmæssigt, jf. disse to 

afgørelser: ”Et areal på 65 ha, der udgjorde et traditionelt hedelandskab, ansås ikke for at have 

været anvendt erhvervsmæssigt, og avance ved salg af arealet kunne derfor ikke genanbringes efter 

ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.” jf. SKM 2011, 10 LSR af 31/08 2011, 10-01407.  

”Der kunne ikke ske genanbringelse af fortjeneste ved salg af fast ejendom, da der ikke for selskabet 

                                                 
53 C.H.2.1.11.1 Generelt om genanbringelse af fortjeneste og udskydelse af beskatningen 
54 C.H.2.1.11.2 Genanbringelse af fortjeneste ved erhvervelse af ny ejendom 
55 Se ”5.7.5. Bundfradrag” 
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havde været anden erhvervsmæssig anvendelse af den omhandlede ejendom end udlejning heraf til 

det sambeskattede datterselskab.”, jf. SKM2007.297.LSR – TfS 2007.602 – SKATM-2007-02-15. 

Udlejning af fast ejendom anses ikke som erhvervsmæssig, og bortforpagtning er ikke længere 

muligt efter den 21 april 2009 (Forårspakken 2.0). 

2) Genanbringelsen skal ske i indkomståret før(år -1), i indkomståret(år 0) eller i det efterfølgende 

indkomstår(år +1). 

3) Den skattepligtige skal søge om at anvende reglerne om genanbringelse. 

Undtagelse til udlejning af fast ejendom. Det er muligt at genanbringe avancer i en fast ejendom, 

der udlejes til ejerens selskab, hvor der er bestemmende indflydelse, som er ejerskab eller rådighed 

over stemmerettigheder. Således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen 

eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.  

Ophører den bestemmende indflydelse i selskabet, bliver den genanbragte fortjeneste beskattet 

straks fra det tidspunkt, hvor den bestemmende indflydelse ophører.  

”Stk. 5. Uanset stk. 1, 4. pkt., kan fortjeneste dog genanbringes i en fast ejendom, der udlejes til et 

selskab, hvori ejeren af den faste ejendom og dennes ægtefælle direkte eller indirekte har 

bestemmende indflydelse. Det er en betingelse, at selskabet skal anvende ejendommen 

erhvervsmæssigt, jf. stk. 1. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over 

stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 

rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ophører den bestemmende indflydelse i selskabet, sker 

der beskatning af den genanbragte fortjeneste på dette tidspunkt. Beskattes den genanbragte 

fortjeneste efter 4. pkt., bortfalder nedsættelsen af anskaffelsessummen efter stk. 1, 1. pkt.” 

Der er afgivet bindende svar fra skatterådet om genanbringelse af avance i en nyopført ejendom, der 

udlejes til ejerens selskab jf. SKM2011.356.SR, der dog vedrører genanbringelse i nyopført 

ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C. jf. SKAT.dk Den Juridiske 

Vejledning. 
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Genanbringelse af fortjeneste med videre i eksisterende fast ejendom 

56Det er muligt at genanbringe avancen i en ombygning, tilbygning eller nybygning, og kravet er 

ikke, at det skal være færdigt, men påbegyndt inden for tidsfristerne, som nævnt ovenfor. Det er et 

krav, at arbejdet påbegyndes inden for rimelig tid, efter at aftalen er indgået, som skal være inden 

for tidsfristen jf. SKM2008.63.SR.   

Der stilles krav til aftalens formalia om, at den klart beskriver hvilke byggearbejder, der skal 

udføres, og tidsplanen, og uden forbehold. Hvis budgettet bliver overskredet, er det muligt at 

anmode om genoptagelse, hvis hele den tidligere avance ikke er anvendt fuldt ud, dog inden for en 

rimelig tidsfrist jf. SKM2007.808.SR. 

Efterfølgende ændring af den faste ejendoms kvalifikation 

Hvis den faste ejendom ændrer kvalifikation, kommer den genanbragte avance til beskatning jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A, stk. 1. Den faste ejendom kan være omklassificeret til et 

parcelhus, eller det kan skyldes, at den erhvervsmæssige del af den faste ejendom er blevet 

begrænset og ikke længere overholder de 25 % af den faste ejendom. Se ”5.3.5. Klassifikation af 

fast ejendom” 

Beskatningstidspunktet er dog først i afståelsesåret jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 5. 

Der gælder de samme regler for blandet benyttet fast ejendom jf. ejendomsavancebeskatningsloven 

§ 9, stk. 4. Se ”4.7. Blandet benyttet” 

Fast ejendom der eksproprieres eller lignende  

Fast ejendom, hvori der er genanbragt avancer og som eksproprieres er ikke omfattet af 

skattefritagelsen i ejendomsavancebeskatningsloven § 11, stk. 1., jf. ejendomsavance-

beskatningsloven § 11, stk. 2. Genanbragte fortjenester bliver beskattet i afståelsesåret, hvor 

avancen vedrører ejendomsavancebeskatningsloven §§ 6 A- 6 C eller § 10, ikke er fritaget af 

ejendomsavancebeskatningsloven § 11. stk. 1.  

Se ”3.2.3. Ekspropriationserstatninger” for nærmere overblik. 

                                                 
56 SKAT. DK  Den Juridiske Vejledening C.H.2.1.11.3 
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Genanbringelse i udenlandske ejendomme 

57Der kan kun ske genanbringelse af avancer i fast ejendom, som har beliggenhed på Færøerne, i 

Grønland eller en EU/EØS-stat, og der findes en aftale om udveksling af oplysninger mellem de 

danske og udenlandske myndigheder jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A, stk. 4. Det er en 

betingelse for at anvende reglerne, at man anmoder SKAT elektronisk om at benytte reglerne. 

En anmodning om genanbringelse skal indeholde følgende oplysninger: 

”Tilkendegivelse af, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er genanbragt i en fast ejendom, der 
er beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne. 

Identifikationsoplysninger for den faste ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt. 

For faste ejendomme beliggende i en anden EU-stat, Norge, Island, Grønland eller på Færøerne: 
Adresse, postnummer og land. 

Størrelsen af den genanbragte fortjeneste. 

Identifikationsoplysninger for den afståede faste ejendom. 

For faste ejendomme beliggende i Danmark: Det kommunale ejendomsnummer. 

Hvis der senere opstår et tab på ejendommen i udlandet, bliver den tidligere opgjorte fortjeneste 

nedsat med forskellen jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6 B, stk. 3.    

                                                 
57 SKAT C.H.2.1.11.6 Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme i udlandet 



HD (R) Afgangsprojekt om ejendomsavancebeskatningsloven af Jan Dyhr 

 73 af 92

5.7.3. Delafståelse: 

58Ved delafståelse overdrages et areal efter reglerne om arealoverførsel, eller der overdrages en del 

af en fast ejendom, som er betinget af udstykning, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 3 A.   

Ved delsalg opgøres avanceopgørelsen forholdsmæssigt ud fra anskaffelsessummen. Da ejendoms-

avancebeskatningsloven ikke indeholder regler om fordelingen, er det rettens opfattelse, at den 

fordeles forholdsmæssigt, jf. SKM2011.123.LSR. 

Dette gælder ligeledes DKK 10.000’s tillægget. Tillæg for forbedring og vedligeholdelse over DKK 

10.000 skal kun tillægges, såfremt det vedrører den afståede del. 

Se ” 5.6.4. Tillæg på DKK 10.000 pr. ejer år fra og med 1993”. 

59Der er mulighed for at vælge købsprisen ved delafståelse og efterfølgende en af de syntetiske 

indgangsværdier jf. SKM2002.565.LR.  

Se eventuelt ”5.5.2.  Anskaffelsessum for fast ejendom før 19. maj 1993”. 

 

5.7.4. Fortjeneste på ejerboligandel 

Fortjeneste på ejerbolig med afståelse efter 1/1 2000 skal ikke indgå i avanceopgørelsen og er 

derfor skattefri, hvis omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven § 8. jf. ejendomsavance-

beskatningsloven § 9, stk. 1.  

Se ”5.3. Fast ejendomme med ejerbolig” for bekræftelse om den er fritaget.  

Den kontantomregnede afståelsessum, som vedrører ejerboligen, fratrækkes anskaffelsessummen, 

som er opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 2 eller 3. 

Se ” 5.4. kontantomregnet afståelsessum”. 

Handelsomkostninger skal fordeles forholdsmæssigt ud fra ejendomsvurderingen på den 

erhvervsmæssige og den private del af den faste ejendom.  

                                                 
58 Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 212 af 315 
59 SKAT.DK C.H.2.1.9.4 Opgørelse af anskaffelsessummen for ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993 
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5.7.5. Bundfradrag  

Der gives bundfradrag ved afståelse efter 1. januar 1999, hvis: 

1. Landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage efter vurderingsloven § 33, stk. 1.  

2. Ejendomme med blandet benyttelse, som benyttes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang 

minimum 25 %, jf. vurderingsloven § 33, stk. 5.  

3. Skovbrugsejendomme jf. vurderingsloven § 33, stk. 7. 

Der er dog nogle krav udover ovenstående: 

- Fysik person. 

- Ejertid på mindst 5 år. 

- Boligdelen har tjent til bolig for ejeren. 

- Boligdelen sælges sammen med den resterende del af ejendommen. 

Hvis boligen derudover ejes af flere, skal bundfradraget fordeles ud fra ejerandelen. Hvis der 

tidligere er anvendt ejertidsnedslag ved tidligere delafståelser af den faste ejendom, kan der ikke 

gives bundfradrag. Den skattepligtige avance kan nedsættes med DKK 268.600 for 2010-2011 og 

kan ikke blive større end avancen. 

Reglen om ejertidsnedslag er ikke længere gyldig for fast ejendom, der sælges efter 1. januar 2008 

og er derfor ikke med i afgangsprojektet.  
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5.8. Skattepligtig fortjeneste eller tab 

Tabet er kildeartsbegrænsede, og tabet kan kun modregnes i gevinster vedrørende samme type 

aktivitet. Derfor kun fortjenester på andre ejendomme. Dog kan det modregnes i ægtefællens 

ejendomsavancer jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 4. Tab fra og med 2002 fremføres 

uden tidsbegrænsning, hvor før i tiden kun i 605 år. Tab på ejendom, der vedrører parcelhusreglen 

mv., kan ikke anvendes i andre avancer jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 8, og tab ved 

stuehuse omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven § 9 kan ikke modregnes i avancer, da de er 

fritaget for beskatning. 

Der er begrænsning af tab for fast ejendom anskaffet før 19. maj 1993, hvis tabet ved den faktiske 

kontant omregnet anskaffelsessum er større end ved opgørelse af indgangsværdierne fra  

”5.5.2. Anskaffelsessum for fast ejendom erhvervet før 19. maj 1993”. Tabet bliver begrænset til en 

af de syntetiske indgangsværdiger, som er vurderingen fra 1993 eller 1996 jf. ejendomsavance-

beskatningsloven § 6 stk. 5, 2. pkt. 

Tab og gevinst på afståelse af aktiver indgår i den personlige indkomst. Hvis selskaber i den 

almindelige indkomst, dog max de foretagende afskrivninger.   

Fortjenesten skal beskattes forskelligt alt efter ejerforholdet, dvs. om det er personligt eller selskabs 

ejede. Personer beskattes som kapitalindkomst jf. personskatteloven § 4, stk 1, nr. 15. Hvis 

virksomhedsordningen anvendes, indgår fortjenesten dog i virksomhedens resultatopgørelse, som 

beskattes som personlig indkomst. Det kan være en fordel at udtræde af virksomhedsordningen i 

salgsåret. For selskaber indgår avancen i den skattepligtige indkomst.   

Carry-back, eller tilbageførsel af tab ved delsalg, til tidligere indkomstår med fortjeneste.  

Der er mulighed for at tilbageføre et tab i 2 år, hvis der har været en fortjeneste ved et tidligere 

delsalg jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 6 stk. 7. Det skal dog bemærkes, at tabet ikke kan 

tilbageføres, hvis fortjenesten er genanbragt efter ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A eller § 6 

C. Bestemmelsen kan ikke anvendes, hvis den faste ejendom er udstykket i ejerlejligheder jf. 

ejendomsavancebeskatningsloven § 6 stk. 7, sidste pkt. Der skal anmodes om genoptagelse af det 

tidligere indkomstår hos SKAT, og hvis tab kan det fremføres ubegrænset jf. ovenfor. 

                                                 
60 Se 2. Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven  
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6. Kritik af offentlige tilgængelige medier  

Et stort problem i forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet har været, at retsinformation.dk 

ikke er opdateret, og man er nødsaget til at læse ”Senere ændringer til forskriften” i højre side af 

hjemmesiden for at få det fulde overblik over loven. Dette bevirker, at loven ikke formidles 

hensigtsmæssigt og senest er ændret den 28. december 2011.  

Brugerne er nødsaget til at læse tilføjelserne, som består af mange love, hvor man så skal finde den 

del, der gælder for ejendomsavancebeskatning. Dette virker meget uoverskueligt, og der er stor 

risiko for, at man ikke benytter den korrekte lovgivning. Det vurderes at være et generelt problem 

på retsinformation.dk. 

Den manglende brugervenlighed fremgår bl.a. af overskrifterne anvendt i forbindelse med 

ændringer i forskrifterne. Et eksempel herpå er taget fra: 61LOV nr 462 af 12/06/2009: ” Lov om 

ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og 

forskellige andre love” Den manglende brugervenlighed fremgår af overskriften.   

Formålet med retsinformation, jf. www.retsinformation.dk er at sikre, at der findes et sted, hvor 

man kan få adgang til alle forskrifter, som er sikre, og hvor datakvaliteten er på et meget højt 

niveau, som det fremgår af ”1.6.3 Kritik af offentlige tilgængelige kilder”. 

Dette er dog gældende, men skatteborger mv. er ikke klar over, at den lovtekst, som bliver 

præsenteret, ikke er den nyeste lov, og at de seneste forskrifter til loven fremgår i højre side af 

hjemmesiden. Det er et problem, at retsinformation.dk ikke er opdateret på en sådan måde, at loven 

kan læses ud i et. Det kan derfor anbefales, at Civilstyrelsen indarbejder de nyeste ændringer i 

loven, så skatteborgeren har mulighed for at følge loven, da det ikke kan forventes, at en almen 

skatteborger har en opdateret lovsamling. Man kan dog benytte bøger, men disse er statiske medier 

og opdateres derfor ikke løbende, da det naturligvis ikke kan lade sig gøre. Hvis Civilstyrelsen 

indarbejder tilføjelserne i loven, vil det måske sikre, at der ikke sker nær så mange fejl, som 

forekommer jf. SKAT’s complianceundersøgelse.  

                                                 
61 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125385  
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7. Konklusion 

Problemstillingen for dette afgangsprojekt har været, at belyse de skattemæssige konsekvenser ved 

afståelse af fast ejendom i Danmark. 

Herudover har afgangsprojektet undersøgt om reglerne ved afståelse af fast ejendom formidles 

hensigtsmæssigt, med fokus på de særlige uoverensstemmelser i lovgivningen om salg af fast 

ejendom, i form af tilgængelighed, domspraksis mv.   

Afgangsprojektet har endvidere behandlet hvordan skatteborge kan imødegå reglerne og sikre sig, 

at salg af fast ejendom angives til SKAT i overensstemmelse med loven. 

Afgangsprojektet har også ved ovenstående drøftelser belyst de relationer, der er mellem 

afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven i forbindelse med afståelse af fast ejendom i 

Danmark. 

 

Det første område, der skaber problemer for skatteborgeren der afstår fast ejendom er, at loven på 

retsinformation.dk ikke har fået tilføjet de nyeste love. Man skal læse tilføjelser til loven og det 

fremgår ikke tydeligt, at disse tilføjelser ikke er tilføjet i loven. 

Dette skaber problemer for skatteborgerne, da de kan få det indtryk at de bruger loven korrekt, men 

måske ikke er klar over at de ikke bruger de seneste tilføjelser til loven. Da loven har været under 

konstant udvikling siden 2006 og stadig videreudvikles, er det yderst vigtigt, at man giver 

skatteborgeren muligheden for at følge loven. 

Der er områder inden for afståelse af fast ejendom, som ikke er beskrevet i loven, men fremgår af 

praksis i form af domsafsigelser. Hvor det ikke kan forventes, at en skatteborger har indblik i 

domsafsigelser. Dette kan være en af forklaringerne på, at der er så mange fejl i opgørelser af 

avancer, som SKAT’s complianceundersøgelse giver udtryk for.  
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Det fremgår ikke af ejendomsavancebeskatningsloven, at en tidsbegrænset ekspropriation af fast 

ejendom fører til beskatning, men af retspraksis, og dette kan føre til misforståelser, da loven siger 

at den er skattefritaget ved ekspropriation og derfor kan en skatteborger komme i problemer, hvis de 

ikke angiver deres fortjeneste.  

Man skal desuden være særlig påpasselig ved afståelse af fast ejendom til myndighederne, da 

skatteborger kan få indtrykket at myndighederne vil ekspropriere den faste ejendom, men 

fritagelsen er kun gældende i de tilfælde, hvor der er tale om egentlig ekspropriation. 

 

Der opstår til tider problemer for skatteborger med at skelne mellem tilbygninger og nybygninger 

og anvendelsen af straksfradraget i konkretet situationer. Hvis skatteborgeren havde haft indblik i 

hvordan, der skelnes mellem disse principper, kunne de have planlagt byggeriet anderledes. 

Her kan dog nævnes at en tilbygning skal udgøre en naturlig del af den eksisterende bygning, og om 

den kan fungere selvstændigt. Bygningen skal fremstå som en helhed, og her menes, at den visuelt 

skal have samme konstruktion som den eksisterende bygning, for at der kan gives straksfradrag for 

udgiften.  

Det kan derudover anbefales at planlægge vedligeholdelse og forbedring af det 

afskrivningsberettigede aktiv, da et uudnyttet straksfradrag ikke kan overføres til næste år. 

Forbedringer bør derfor udskydes til det efterfølgende år. Hvorved det optimale skattefradrag opnås.  

Det er problematisk, at området udlejningsejendom ikke kan anvende dette regelsæt omkring 

straksfradrag, men skal benytte lejeloven. Dog er myndighederne opmærksomme på området jf. 

indledningen, hvor SKAT har bebudet, at de ønsker at ændre reglerne og gøre dem ens. 
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Salg af private boliger kan give problemer for skatteborgeren, da hovedreglen er at salg er skattefrit, 

hvis boligen har tjent til reel bolig for ejeren og dens husstand og det nævnes ikke, hvor mange dage 

den reelt skal have tjent til bolig. Der er sket en fritagelse efter 1 måned og hvor den reelle grænse 

går, vides ikke præcist, men hvis der sker uforudsete hændelser, og ejeren er nødsaget til at flytte fra 

sin reelle bolig tidligere end 1 måned, burde den være fritaget for beskatning, da der var tale om reel 

bolig og ikke blot en midlertidig bolig. 

Der en vis formodning om, at boligen ikke har tjent til reel bolig, hvis ejeren flytter tilbage til sin 

gamle bolig, da der så er tale om et midlertidigt ophold. 

Det kan derfor anbefales, at man ikke flytter tilbage til sin gamle bolig, medmindre den har været 

udlejet i en længere periode og man ikke har haft råderet over den. Dog kan en supplerende 

helårsbolig sælges skattefrit, såfremt den har været anvendt til bolig for ejeren af arbejdsmæssige 

årsager eller af helbredsmæssige årsager. 

Det fremgår ikke af loven, at en privatbolig kan blive omfattet af avanceopgørelsen, hvis den skifter 

klassifikation eller benyttes til et andet formål end den oprindelige hensigt med anskaffelsen f.eks. 

en sommerbolig, som ejeren i en perioden udlejer til bolig for en person eller en virksomhed, ikke 

er fritaget for beskatning og ejeren vil blive beskattet fra købstidspunktet. 

Dette princip er også gældende for fast ejendom, som skifter klassifikation til en beboelsesbolig og 

derfor bliver fritaget for beskatning fra købstidspunktet. Dvs. hvis en bolig har været benyttet til 

reel bolig og er fritaget efter parcelhusreglen, er det en fordel at sælge boligen til et selskab og på 

den måde opnå den skattefrie avance, hvis der er en. 

Dette område kunne godt beskrives nærmere, da boligen er skattefri, såfremt den har tjent til bolig 

for ejeren. Dette er hovedreglen, og er en undtagelse til reglen, jf. praksis. Da loven siger, at den er 

fritaget for beskatning, såfremt den har tjent til bolig for ejeren, kan det diskuteres, om praksis på 

området er korrekt. 

En reel bolig er ikke fritaget for beskatning hvis den er over 1.400 m2 og ikke er fritaget af 

undtagelserne. Det er derfor en fordel at sælge jord fra, så arealet kommer under de 1.400 m2. 

Hvorefter resten kan sælges skattefrit. Hvis den har tjent til reel bolig efter frasalget. 
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Der kan opstå problemer med opgørelsen af anskaffelsessummen for fast ejendom, som er erhvervet 

før den 19. maj 1993, da det ikke fremgår klart af loven hvordan fordelingen skal ske. Her opstår 

der tvivl med anvendelsen af vurderingen for 1996, og hvordan indgangsværdien skal fordeles på 

henholdsvis grund, bygninger og henholdsvis privat bolig. Dette problem er myndighederne gjort 

opmærksom på, men det fremgår stadig ikke tydeligt af loven eller af ”Den Juridiske Vejleding”, at 

det er fordelingen pr. 1993, som skal anvendes. Dette kan skabe problemer for skatteborgerne i 

Danmark, da de måske vil blive gjort opmærksom på problemet efter de har solgt den faste ejendom 

og måske ikke havde solgt den faste ejendom, hvis de vidste dette. 

 

Der er mange særregler på området for salg af fast ejendom, og man kan komme til at begå fejl i 

opgørelsen af avancen ved afståelse af fast ejendom i Danmark. Dels skal man have indblik i 

ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven samt andre supplerende love såsom 

kursgevinstloven, tinglysningsloven og vurderingsloven mv. Derudover er retsinformation.dk ikke 

opdateret på en sådan måde at loven kan læses ud i et, hvilket skaber problemer for skatteborgeren i 

Danmark. 

Man skal derfor i udarbejdelse af avancer i forbindelse med ejendomssalg være særlig påpasselig, 

og det kan derfor kraftigt anbefales, at der til SKAT anmodes om bindende svar, som er gældende i 

makimalt 5 år jf. skatteforvaltningsloven § 25. Dog skal begge parter anmode om bindende svar jf. 

skatteforvaltningsloven § 22. Dette er nødvendigt, da loven er under konstant forandring. Bindene 

svar er ikke gældende hvis loven ændres jf. skatteforvaltningsloven § 22, stk. 2. Dette bevirker, at 

man aldrig kan være sikker i sin sag i forbindelse med afståelse af fast ejendom. Det kan derfor 

anbefales, at salgskontrakten får tilføjet et forbehold omkring ændringer i loven eller 

bekendtgørelser, så salget eventuelt kan omgøres. Det kan derfor klart anbefales, at man anmoder 

om kompetent assistance i forbindelse med salg af fast ejendom i Danmark, da lovgivningen er 

meget kompleks og derved er avanceopgørelsen også kompleks. 
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7. Kilder 

7.2. Hæfter 

Kursus hæfte 
Aktuelt Skat - Januar 2012 
Martin K. Jensen 
Advokatfirmaet Lars N. Vistesen og Direktør cand.jur. Ebbe Melchior. 
Revitax A/S 

SR-SKAT 
Årgang 23. December 2011. Nummer 6 
Udviklingen inden for ejendomsavancebeskatningsloven § 8 
- Nogle bliver rige, men bliver alle lige? 
Af lektor, cand.jur John Engsig, Aalborg Universitet 
Side 290 til 300 

SR-SKAT 
Årgang 22. Marts 2010. Nummer 1 
Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven 
Af Senior Tax Manger Jens Pedersen og Tax Partner Arne Larsen 
Side 18 til 35 

SR-SKAT 
Årgang 20. Juli 2008. Nummer 3 
Afskrivningsloven i 10 år – en status  
Af Lektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet  
Side 189 til 205 

SR-SKAT Statsskattelovens 100 års Jubilæum 
3/2003 – særnummer 
Ejendomsavancebeskatning 
Af lektor, cand.jur John Engsig, Aalborg Universitet 
Side 59 til 74 
 
Ejendomsavancebeskatningsloven 
Lov nr. 247 af 9. juni 1982 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom 
(Ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006 
Lovnøgle 
Paragrafnøgle 
Satser og grænsebeløb 
Udarbejdet af lektor Ole Aagesen 
Danmarks Forvaltningshøjskole 
� 3814 5200 - fax 3814 5349 
E-  oa@dfhnet.dk 
http://www.srf.dk/downl/eblske.doc 
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Beskatning ved afståelse af erhvervsmæssigt benyttede ejendomme 
Kursgevinst/-tab ved ekstraordinær frigørelse for gæld, genvundne bygningsafskrivninger og 
ejendomsavancer. 
Udarbejdet af lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. 
http://www.srf.dk/downl/eblafst.doc 
 
Ejendomsavanceopgørelse – helsalg – almindelige regler 
Ajourført 21/11 2009 
Udarbejdet af lektor Ole Aagesen 
http://www.srf.dk/downl/eblske.doc 
 

7.3. Bøger  

7.3.2. Metode 

Den Skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne 
Ib Andersen 
4. Udgave 2008 
ISBN-13: 978-87-593-1380-0x 
 
Samfundsvidenskabelige metoder 
En Introduktion af Erik S. Rasmussen og Per Østergaard 
2. Udgave, 1. Oplag 2005 
ISBN 87-7674-052-8 
 
Skattemæssig metode 
Ulrik Gorm Møller 
1. Udgave 2000 
ISBN: 978-87-593-0851-6 

7.3.3. Faglitteratur  

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af 
Henrik Peytz 
Udgivet 26.06.2006 af DJØF Forlag 
ISBN: 9788757411478 
 
Skattemæssige afskrivninger - skemadel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold 
Søren Bech m.fl. 
3. udgave 2009 
ISBN: 978-87-593-1413-5 
 
Skattemæssige afskrivninger – tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold 
Søren Bech m.fl. 
4. udgave 2009 
ISBN: 978-87-593-1411-1 
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7.3.4. Internet adresser 

Den juridiske vejledning 2011-2 

C.H.2 Afståelse af fast ejendom 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=124#1948520 
www.SKAT.dk  
 
Magnus Informatik, af Wolters Kluwer business. 
Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. 
Marts 2009 
skt.magnus.dk/~/media/SKT/kap63.aspx 
http://skt.magnus.dk/ 
 
Magnus Informatik, af Wolters Kluwer business  
Skattekartoteket, Kapitel 40 Afskrivninger af Lars Biel og Kaare Friis Petersen. 
Maj 2010 
skt.magnus.dk/~/media/SKT/kap40.aspx 
http://skt.magnus.dk/ 
 
Folketinget 
Beskrivelse af landsskatteretten den 17. januar 2012 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Delegationer_og_kommissioner/L
andsskatteretten/Arbejde.aspx 
 
Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi 
Gratis online-leksikon den 18. januar 2012 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Almindelig_retsl%C3%A6re,_retsfil
osofi_og_terminologi/lex_specialis 
 
 
Retsinformation.dk 
Giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. 
www.retsinformation.dk 
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8. Bilag 

8.1. Bilag 1 SKAT tjekker salg af fast ejendom  

62 

 

 

 

 

                                                 
62 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1943782&vId=0&newwindow=true 
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8.2. Bilag 2 Lovnøgle 

Lovnr. § Dato Betegnelse LF.nr. Folketingsår Hvor i 
ejendomsavance-
beskatningsloven?

891 17. august 
2006 

Lovbekendtgørelse 
  

1382   28. 
december 
2011 

 Vedligeholdelsesudgifter ændres til: 
Vedligeholdelses- og 
forbedringsudgifter. 

    

§ 5, stk. 2 

Præcisering af genanbringelsesreglerne 
og udlejning af fast ejendom til 
hovedaktionærens selskab. 
Erhvervsmæssig virksomhed 

254   30. marts 
2011 

  

  2010/2011 

§§ 11 og 13 

Fortjeneste, der er genanbragt i en 
ejendom, der eksproprieres eller lignende 
er ikke længere skattefri. Fastsættelse af 
beskatningstidspunkt for modtagelse af 
yderligere vederlag 

1560   21. 
december 
2010 

  

  2009/2010 

§ 5 A 

725   25. juni 
2010 

Ændring af reguleringsbestemmelser. 
 
Ingen regulering af beløbsgrænser for 
2011-2013 

    

§§ 4, 5, 6, 6 A og 8 

525   12. juni 
2009 

Fredede bygninger, genanbringelse og 
udlejning af fast ejendom, 
genanbringelse i EU-lande, 
parcelhusreglen og fraflytning til 
beskyttet bolig mv. 

    

§ 5 A 

521   12. juni 
2009 

Ændring af reguleringsbestemmelser. 
 
Ingen regulering af beløbsgrænser for 
2010 

    

§§ 6 og 6 A 

Regler om indgivelse af begæring om 
genanbringelse mv. 

462   12. juni 
2009 

  

    

§ 6 A 

Begæring om genanbringelse i 
udenlandsk ejendom 

335   7. maj 
2008 

  

  2007/2008 

  

Lov om ændring af 
ejendomsavancebeskatningsloven 

407 1 8. maj 
2006 

Afståelse af væsentligt beskadiget fast 
ejendom 

123 B 2005/2006 

§§ 8 og 9 

406 3 8. maj 
2006 

Lov om ændring af selskabsskatteloven 
og andre skattelove 

123 A 2005/2006 
§§ 8 og 9 
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Udjævningsreserver i kredit- og 
kautionsforsikringsselskaber m.v. 

Lov om ændring af ligningsloven, 
selskabsskatteloven og andre skattelove  

308 3 19. april 
2006 

Justering af erhvervsbeskatningen 

116 2005/2006 

  

911 27. 
september 
2005 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om jordfordeling og offentligt køb 
og salg af fast ejendom til 
jordbrugsmæssige formål m.m.  

2004/2005 535 34 24. juni 
2005 

Jordfordelingsloven 

5

2. samling   

Lov om ændring af en række love som 
følge af skatteforvaltningsloven 

2004/2005 428 16 6. juni 
2005 

Konsekvensændringer som følge af 
kommunalreformen m.v. 

111

2. samling 

  

Lov om ændring af afskrivningsloven, 
ejendomsavanceskatteloven og 
tonnageskatteloven 

2004/2005 

Beskatning ved afståelse af kontrakter 
om levering af skibe og andre 
driftsmidler samt entreprisekontrakter. 
Beskatning ved afståelse af skibe og 
andre driftsmidler, der endnu ikke er 
færdige til at indgå i driften af en 
virksomhed 
  

370 2 24. maj 
2005 

  

125

2. samling 

§ 1 A 

Lov om ændring af afskrivningsloven, 
ligningsloven og andre skattelove 

1386 2 20. 
december 
2004 Kvoter og betalingsrettigheder 

28 2004/2005 

§ 5 

975 21. 
september 
2004 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om ændring af lov om 
ejerlejligheder, lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger m.v. 
og forskellige andre love 

488 4 9. juni 
2004 

Etablering af tagboliger og omdannelse 
af ledige erhvervslokaler til boliger 

190 2003/2004 

  

Lov om ændring af forskellige skatte- og 
afgiftslove og af lov om planlægning 
samt ophævelse af 
ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og 
frigørelsesafgiftsloven. 

458 5 9. juni 
2004 

Forenklinger m.v. 

126 2003/2004 

§§ 1, 3 A, 4 A, 5, 5 
A, 6 og 12 

221 3 31. marts Lov om ændring af forskellige skattelove 119 2003/2004 §§ 6 A, 6 B og 6 C 
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Rentebeskatningsdirektivet, 
rente/royaltydirektivet, koncerninterne 
lån, fraflytterbeskatning,  

2004 

omregning til helårsindkomst, 
bruttobeskattede personer 

693 20. august 
2002 

Lovbekendtgørelse 
  

Lov om ændring af afskrivningsloven, 
aktieavancebeskatningsloven, 
ligningsloven, personskatteloven, 
selskabsskatteloven, 
virksomhedsskatteloven og andre 
skattelove 

2001/2002 313 3 21. maj 
2002 

Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af 
tabs- og underskudsregler 

99

2. samling 
§ 6 

822 18. 
september 
2001 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om ændring af vurderingsloven og 
andre skattelove 

483 2 7. juni 
2001 

Justering af vurderingsorganisationen 
m.v. 

183 2000/2001 

  

Lov om ændring af afskrivningsloven og 
ejendomsavancebeskatningsloven 

1287 2 20. 
december 
2000 Kunstnerisk udsmykning i forbindelse 

med opførelse, ombygning og tilbygning 
til erhvervsmæssigt benyttede 
ejendomme 

38 2000/2001 

§ § 1, 4 og 6 

855 11. 
september 
2000 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om ændring af forskellige 
skattelove, lov om en 
arbejdsmarkedsfond og lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension 

459 3 31. maj 
2000 

Hovedaktionærer med fleres 
personalegoder og udbytter 

237 1999/2000 

§§ 4, 5, 6, 6 A, 6 C, 
7, 8, 9 og 10 

Lov om ændring af forskellige skattelove   958 4 20. 
december 
1999 

Justering af pinsepakken m.m. 
85 1999/2000 

  
656 12. august 

1999 
Lovbekendtgørelse 

  
370 92 2. juni 

1999 
Lov om forurenet jord 183 1998/99 

  
166 5 24. marts 

1999 
Lov om ændring af forskellige skatte- og 
afgiftslove, toldloven, lov om fonde og 
visse foreninger samt lov om visse 
selskabers aflæggelse af årsregnskab 
m.v. 

87 1998/99 

§§ 5, 6 og 7 
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Objektiviseringer, justering af reglerne 
for beskatning ved død samt afgrænsning 
af told- og afgiftsområdet m.m. 

631 17. august 
1998 

Lovbekendtgørelse 
  

Lov om ændring af forskellige skattelove 1997/98 434 2 26. juni 
1998 

Konsekvensændringer som følge af 
afskrivningsloven samt ændringer af 
ejendomsavancebeskatningsloven m.m. 

103

2. samling 

§§ 1, 4, 5, 6, 6 A, 6 
B, 6 C, 7, 9 og 10 

640 2. august 
1997 

Lovbekendtgørelse 
  

Lov om ændring af forskellige skattelove440 3 10. juni 
1997 Konsekvensændringer m.v. i anledning af 

lovrevision af kursgevinstloven 

195 1996/97 

§§ 4 og 10 

Lov om ændring af forskellige skatte- og 
afgiftslove og konkursloven 

1223 7 27. 
december 
1996 Ændringer som følge af 

dødsboskifteloven og dødsboskatteloven 
m.v. 

92 1996/97 

§§ 14 og 14 A 

596 10. juni 
1995 

Lovbekendtgørelse 
  

Lov om ophævelse af lov om særlig 
indkomstskat m.v. og ændring af 
forskellige skattelove og konkursloven 

313 5 17. maj 
1995 

Ophævelse af lov om særlig indkomstskat 
m.v. samt konsekvensændringer m.v. 

137 1994/95 

§§ 1 og 8 

538 20. juni 
1994 

Lovbekendtgørelse 
  

Lov om ændring af vurderingsloven og 
af forskellige skatte- og afgiftslove   

378 3 18. maj 
1994 

Ny vurderingsorganisation og årlige 
vurderinger 

139 1993/94 

  
Lov om ændring af forskellige skattelove1117 3 22. 

december 
1993 

Justering af skatteomlægningen 
80 1993/94 

(§§ 5, 7 og 10) 

754 15. 
september 
1993 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om ændring af lov om beskatning af 
fortjeneste ved afståelse af fast ejendom 
(ejendomsavancebeskatningsloven) og 
forskellige andre skattelove 

§§ 1, 4, 5, 5 A, 6, 6 
A, 6 B, 6 C, 7, 9, 
10,14, 14 A og 15 

427 1 25. juni 
1993 

Ændret beskatning af 
erhvervsejendomme m.v. 

295 1992/93 

(Andelsbeviser) § 8 



HD (R) Afgangsprojekt om ejendomsavancebeskatningsloven af Jan Dyhr 

 89 af 92

Lov om ændring af lov om beskatning af 
fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. 
(aktieavancebeskatningsloven) og 
forskellige andre skattelove 

421 10 25. juni 
1993 

Ensartet udbytte- og 
aktieavancebeskatning m.v. 

289 1992/93 

  
214 26 28. april 

1993 
Lov om en værditabsordning for 
boligejere m.v. 

99 1992/93 
  

866 22. 
oktober 
1992 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om ændring af forskellige 
lovbestemmelser om reguleringer af 
overførsler m.v. 

386 20 13. juni 
1990 

Ændrede reguleringsbestemmelser 

224 1989/90 

  

Lov om ændring af forskellige skatte- og 
afgiftslove m.v. 

59 6 7. februar 
1990 

Klageafkortning 

41 1989/90 

  

Lov om ændring af forskellige skattelove888 7 29. 
december 
1989 

Forenkling af dispensationsbestemmelser 
m.v. 

2 1989/90 

§§ 8, 9 og 14 

Lov om ændring af forskellige skattelove385   7. juni 
1989 Restanceinddrivelse m.v. 

    

  

558 16. 
september 
1988 

Lovbekendtgørelse 

  
Lov om ændring af forskellige skatte- og 
afgiftslove 

227 1 22. april 
1987 

Ændring af reguleringsbestemmelser 

137 1986/87 

§ 9 

Lov om beskatning af fortjeneste ved 
førstegangsafståelse af visse 
ejerlejligheder m.v. 

193 11 9. april 
1986 

Ejerlejlighedsavancebeskatningsloven 

180 1985/86 

  

Lov om ændring af forskellige skattelove192 1 9. april 
1986 Ændringer som følge af forhøjelse af 

selskabsskatteprocenten og 
dødsboskatteprocenten 

  1985/86 

  

Lov om ændring af forskellige skattelove 
(frigørelsesafgiftsloven, ligningsloven, 
ejendomsavancebeskatningsloven, lov 
om grundskyld til staten af 
landbrugsejendomme 

244 3 6. juni 
1985 

Godtgørelse af frigørelsesafgift m.v. ved 
tilbageførsel af arealer til landzone 

222 1984/85 

§ 63 

504 26. 
september 
1984 

Lovbekendtgørelse 
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Lov om ændring af lov om beskatning af 
fortjeneste  ved afståelse af fast ejendom 
(ejendomsavancebeskatningsloven) 

88 1 14. marts 
1984 

Ændring af reglerne for opgørelse af den 
skattepligtige fortjeneste 

12 1983/84 

(kursstigninger) § 4 

              
247 

2. samling 
9. juni 
1982 

Lov om beskatning af fortjeneste ved 
afståelse af fast ejendom 
Ejendomsavancebeskatningsloven 

188 1981/82 
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8.3. Bilag 3 Opgørelsesmetode fra Magnus Informatik  

 

 



HD (R) Afgangsprojekt om ejendomsavancebeskatningsloven af Jan Dyhr 

 92 af 92

8.4. Bilag 4 Opgørelsesmetode af lektor Ole Aagesen  

 
 
Ejendomsavanceopgørelse – helsalg – almindelige regler 
Ajourført 21/11 2009 
 
 
Afståelsessum 
 
Kontantomregnet afståelsessum (note 1)   
Handelsomkostninger (note 2)   
Afståelsessum, netto kontant  = 
 
Anskaffelsessum 
 
Kontantomregnet anskaffelsessum/ 
indgangsværdi (note 3) 

  

Nedsættelse med genanbragt ejendomsavance 
(note 4) 

  

Nedsættelse med ikke anvendt erstatningssum 
(note 5) 

  

Anskaffelsessum/indgangsværdi herefter =  
Fast tillæg på 10.000 kr. pr. ejerår (note 6)   
Vedligeholdelses- og forbedringstillæg over 10.000 kr. 
pr. kalenderår (note 7) 

  

Tillæg for mælkekvoter (note 8)   
Ikke genvundne afskrivninger på bygninger og/eller 
installationer (note 9) 

  

Ikke genvundne afskrivninger og nedrivningsfradrag på 
nedrevne bygninger og/eller installationer (note 10) 

  

Tab (restafskrivning) på ikke nedrevne bygninger 
og/eller installationer (note 11) 

  

Substansforbrug (note 12)   
Afskrivninger på dræningsanlæg og jordfaste dele på 
markvandingsanlæg (note 13) 

  

Fradrag for mælkekvoter (note 8)   
Anskaffelsessum beregnet =  
Fortjeneste/tab  = 
Genanbragt fortjeneste (note 14)  
Ejertidsnedslag (note 18)  
Pålignet frigørelsesafgift x 2 (note 15)    
Overført/fremført tab efter EBL (note 16)   
Bundfradrag (note 18)  
Skattepligtig fortjeneste/tab (note 19)  = 
 


