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1. INDLEDNING 

Indtil 1. januar 2011 har Danmark benyttet en undtagelsesregel fra Momssystemsdirektivets artikel 

371 jf. bilag X, del B
1
, med adskillige momsfritagelser som konsekvens. Efter forslag fra 

Skattekommissionen har Folketinget imidlertid besluttet, at Danmark skal ophæve denne generelle 

undtagelsesbestemmelse og i stedet implementere momsdirektivets regler om moms ved visse salg 

af fast ejendom.
2
 Ved indførelsen af lov nr. 520 af 12. juni 2009 er visse momsfritagelse for 

levering af fast ejendom ophævet og det ville derfor umiddelbart virke til, at dansk lovgivning er 

implementeret i momsdirektivet. En udførlig kritik af, at dette ikke er tilfælde har dog set dagens lys 

med argumentet at dansk retspraksis ikke lader til at være i overensstemmelse med EU – 

Domstolens fortolkning af momsdirektivets artikler
3
. 

EF – Domstolens afgørelse i sagerne C-180/10 og C-181/10 indikerer, at den danske retspraksis, der 

blev udviklet efter lovens vedtagelse, tilsidesætter momsdirektivets regler i forhold til fastsættelsen 

af en afgiftspligtig person samt afgrænsningen af afgiftspligten ved salg af byggegrunde
4
.  Som 

konsekvens blev Skatteministeriet underlagt at ændre dansk retspraksis, således at denne er i 

overensstemmelse med EU- Domstolens fortolkning samt momssystemsdirektivet.  

Det nye regelsæt vedrørende ophævelsen af visse momsfritagelser ved levering af fast ejendom er et 

yderst aktuelt og relevant område for byggebranchen, samt øvrige virksomheder og private 

personer, da momspligten nu bør integreres i planlægningsfasen ved levering af fast ejendom for 

derved at opnå den mest optimale økonomiske situation. Alt efter hensigten med byggeriet kan der 

planlægges i forhold til momsen og i enkelte tilfælde kan momsen være en så betydelig faktor, at 

den kommer til at bestemme hensigten.
5
 Derfor er det velkommende at analysere, hvornår 

momspligten indtræder ved salg af fast ejendom. Der har desuden været en del diskussion omkring 

hvornår en fysisk og juridisk person bliver omfattet af afgiftspligt. Det er en meget relevant 

problemstilling for interessenterne og det er derfor valgt som hovedfokus i dette speciale. Desuden 

er væsentlig at analysere, hvilke bygninger og byggegrunde er omfattet er denne lov. Formålet med 

                                                           
1
 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006   

2
 TfS. 2009,837 

3
 PWC nyheder 2011 oktober 

4
 PWC nyheder 2011 oktober 

5
 Moms ved salg af fast ejendom – DBOdebat  
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opgaven er derfor også at øge kendskabet til afgrænsningen af de nye momsregler, da et sådant 

kendskab er fundamentalt for ovenstående interessenter og revisorer. 

1.2. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående overvejelser er hovedformålet med denne opgave at undersøge og 

analysere de momsmæssige konsekvenser og muligheder ved levering af fast ejendom med virkning 

fra den 1. januar 2011 som følger vedtagelsen af lov 520 af 12. juni 2009 om ændring af 

merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift. For at nå et dybdegående analytisk niveau, vil 

denne opgave afgrænse sig ved at fokusere på, hvornår momspligten indtræder ved levering af fast 

ejendom og hvem der er omfattet af denne lov, samt analysere, om privatpersoners salg af fast 

ejendom kan være momspligtig.  

Opgaven vil ydermere analysere afledte konsekvenser af denne lov, som er diverse rettigheder, der 

giver eksklusiv brugsret til en ejendom. Det vil blive redegjort, hvornår ejendomsaktier og - andele, 

tinglige rettigheder etc. bliver betragtet og behandlet som fast ejendom. 

Specialet har til formål at redegøre om dansk lovgivning er implementeret korrekt i forhold til 

Momsdirektiv. EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10 deler dansk retspraksis 

vedrørende privates salg af byggegrunde op i to forskellige perspektiver: dansk restpraksis før 

Skatteministeriet har offentliggjort SKM2012.297.SKAT og dansk retspraksis efter 

SKM2012.297.SKAT var offentliggjort. Disse vil begge blive redegjort for i opgaven. Desuden har 

de tidligere nævnte afgørelser fået indflydelse på Skatteministeriets vurdering af, hvornår der er tale 

om en afgiftspligtig person, selv om det er et selskab, der sælger en byggegrund eller en ny 

bygning. Dette er også et fokusområde i opgaven. 

Ovenstående hovedformål vil forsøges besvaret med følgende underspørgsmål: 

 Hvilke relationer og hvilken betydning har indførelsen af denne lov for momsdirektivet? 

 Hvornår og hvordan vil en privatperson kunne blive omfattet af momsreglerne ved levering 

ny bygninger og byggegrunde? (Dansk retspraksis inde til EU- Domstolens afgørelser i C-

180/10 og C-181/10) 

 Hvilke konsekvenser har EU – Domstolens afgørelse af sagerne C-180/10 og C-181/10 for 

danske lovgivning?(ændringer i dansk retspraksis vedrørende privates salg af byggegrunde) 

 Hvad indebærer indførelsen af lov 520 af 12.juni 2009?  

• Hvornår er en bygning betragtet som ny bygning? 
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• Hvad forstås ved byggegrund? Gammelt hus nedrives, er det en byggegrund? 

• Er dansk lovgivning i overensstemmelse med momsdirektivet? 

• Ændringer i dansk retspraksis vedrørende selskabers salg af fast ejendom. 

 Hvornår er salg af ejendomsaktier samt andre rettigheder over fast ejendom blevet omfattet 

af momspligten? 

 

1.3. Afgrænsning 

Afhandlingen sætter fokus på ophævelsen af momsfritagelse ved levering af fast ejendom, som 

konsekvens af vedtagelsen af lov 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven og lov 

om afgift af lønsum. For at nå et tilstrækkeligt dybdegående analytisk niveau, vil opgaven 

udelukkende beskæftige sig med den momsmæssige behandling ved levering af nye bygninger med 

eller uden tilhørende jord samt byggegrunde og særligt skilt levering af en bebygget grund. Til – og 

ombygningsarbejde i væsentlig omfang, som medfører, at en bygning anses for at være ny, bliver 

også behandlet i opgaven. Ligeledes vil analysen udelukkende omhandle levering af fast ejendom, 

der foretages her i landet.  

Fradragsret for moms vil således ikke blive inddraget i opgaven. Ligeledes bliver der ikke redegjort 

for reglerne om frivillig momsregistrering i forbindelse med levering af nye bygninger m.v. og 

byggegrunde til momsregistrerede virksomheder. 

Derfor bliver overgangsreglerne omhandlende momsneutralitet i forhold til moms og fradrag efter 

indførelsen af lov 520 af 12. juni 2009, hellere ej behandlet.   

Overordnet set vil dette speciale altså primært behandle de større problemstillinger i den gældende 

lov. Derfor kan opgaven naturligvis ikke læses med forventning om, at alle problemstillinger 

vedrørende de nye regler er behandlet udførligt. 

 

1.4. Metodeafsnit 

Den analytiske tilgang til problemformuleringen er baseret på baggrund af den traditionelle 

retsdogmatiske metode, da opgavens formål er at udlede aktuelt gældende ret, og behandle 

momsområdet gennem beskrivelse, fortolkning og analyse af relevante retskilder.  Opgavens 
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problemstilling vil blive analyseret gennem dansk lovgivning, momsdirektivet samt domme afsagt 

af EU– Domstolen.  

Da den danske momslov hviler på EU direktiver, og således er båret af de principper og begreber 

der følger heraf, vil EU- Domstolens afgørelser spille en stor rolle i forhold til løsning af opgavens 

problemstilling. Da reglerne vedrørende levering er fast ejendom er relativt nye, er der ikke så 

mange afgørelser fra EU- Domstolen. Som udgangspunkt bruges EU – Domstolens afgørelser i 

sager C-180/10 og C-181/10,der fastsætter hvornår man agerer som afgiftspligtig person ved 

afståelse af omklassificeret landbrugsjord som udstykkers i flere grunde. De afgørelser har desuden 

fastsat, hvordan man generelt definerer en afgiftspligtig person. 

Derudover anvendes momsloven, domme afsagt af danske domstole, bindende svar fra SKAT samt 

SKATs vejledninger til at analysere de gældende regler vedrørende levering af fast ejendom. 

Specialet vil også inddrage relevante artikler, der vil blive anvendt til at analysere 

lovbestemmelserne. Denne litteratur anvendes med henblik på at finde løsning til 

problemformuleringen i forhold til fortolkningen og implementeringen af de nye lovbestemmelser. 

 

1.5. Specialets opbygning og systematik 

Afhandlingen er struktureret således at spørgsmålene fra problemformuleringen besvares i 

kronologisk rækkefølge i særskilte kapitler med underopdelte afsnit. 

I indeværende kapitel er der redegjort for afhandlingens problemformulering og formål, 

afgrænsning, metode, opbygning og systematik, begreber og terminologi og momssystemet. 

 

Kapitel 2  

For at opnå en bedre forståelse af de nugældende regler er det nødvendigt at kende konteksten for 

den bagvedliggende EU regulering og de nye regler, vedrørende ophævelsen af momsfritagelser ved 

levering af fast ejendom. Andet kapitel vil beskrive momsens historie og redegøre for hvordan 

danske ret er påvirket af EU reguleringen. Det vil give en forståelse af hvordan man skal forholde 

sig til afgørelser og lovgivning fra europæisk og dansk side. Qua samspillet mellem EU regulering 

og dansk regulering, vil det blive afklaret, hvilke mulige konsekvenser det kan have, når dansk 
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lovgivning og dens fortolkning ikke er i overensstemmelse med EU regler. Det er nødvendigt, da 

der i opgaven bliver brugt afgørelser fra EU-domstolen som er ikke ens med dansk lovgivning og 

fortolkning. 

Opgavens opbygning kan illustreres på følgende måde: 
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Tredje kapitel redegør for de vigtigste begreber brugt gennem opgaven. Definitionen af en 

afgiftspligtig person er afgørende ved fastsættelsen af momspligten ved levering af nye bygninger, 

byggegrunde samt særskilt levering af bebyggede grund. Derfor er det væsentlige for resten af 

opgaven at få defineret.   

Ud over det bliver begreberne afgiftspligtig levering, byggegrund og bygning behandlet, da disses 

relation til resten af opgaven også er stor. 

Kapitel 4 

Dette kapitel beskriver, hvad lovbestemmelserne vedrørende salg af fast ejendom og byggegrunde 

indebærer. Det redegør desuden for overgangsordningen for levering af byggegrunde, og særskilt 

levering af bebyggede grunde. 

Kapitel 5 

Femte kapitel analyserer privates salg af fast ejendom. Dansk restpraksis og regler for privates salg 

af den omtalte faste ejendom kan fordeles i to etaper. Først bliver den udviklede praksis på området, 

inde C-180/10 og C-181/10 blev offentliggjort og SKAT har udstedet meddelelse 

SKM2012.297.SKAT, analyseret. Selv om loven siger, at private personer ikke er momspligtige 

ved salg af nye bygninger og byggegrunde, var der situationer, hvor en privatperson kunne blive 

omfattet af momspligten. Herefter vil sagerne C-180/10 og C-181/10 blive analyseret, og der vil 

live redegjort for hvilke konsekvenser disse har fået for danske lovgivning og retspraksis.  

Kapitel 6 

Dette kapitel analyserer de nye regler (af lov 520 af 12.juni 2009) for erhvervsmæssig levering af 

fast ejendom. Kapitlet vil primært gennemgå hovedprincipperne af denne lov. Det indebærer 

nødvendigvis en analyse af hvem og hvilke transaktioner der er blevet momspligtige.  Endvidere vil 

der blive redegjort for konsekvenserne af EU afgørelserne i sagerne C-180/10 og C-181/10, som 

vedrører virksomheders salg af nye bygninger og byggegrunde.   

Kapitel 7 

Afledte konsekvenser af denne lov er tinglige rettigheder, ejendomsaktier samt optioner, der kan 

bliver omfattet som levering af fast ejendom og dermed momspligtig. Syvende kapitel vil analysere, 
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hvornår overdragelse af diverse rettigheder betragtes som levering af fast ejendom samt redegøre 

for om der er grundlag for dette i momsdirektivet. 

Kapitel 8 

Konklusion - opsummering samt afsluttende besvarelse af opgavens hovedspørgsmål. 

Kapitel 9  

English summary – kort sammenfatning af opgaven på engelsk. 

 

1.6. Begreber og terminologi 

 

Afhandlingen anvender synonyme begreber som afgiftspligtig og momspligtig, afgiftsfritaget og 

momsfritaget samt afgift og moms. Det er valgt på baggrund af, at den juridiske litteratur også 

anvender forskellige ord til at betegne de samme begreber. 

Den 1. december 2009 gennem Lissabon – traktaten ændrede EF – Domstolen navn til Den 

Europæiske Unions Domstol eller EU – Domstolen.
6
  Retspraksis fra EF- domstolen er stadigvæk 

gældende og der bliver også brugt nogle afgørelser i opgaven. For at ikke skabe forvirring, vil 

nærværende speciale anvende EU – Domstolen som betegnelse for begge instanser, uanset fra 

hvilke årstal en dom er. 

Den 1. januar 2007 trådte det nye momssystemdirektiv 2006/112/EU, som vil bliver forkortet til 

Momsdirektivet eller Direktivet.  Endvidere vil vejledning ”Moms på salg er nye bygninger og 

byggegrunde” blive forkortet vejledningen. 

 

1.7. Momssystemet 

 

                                                           
6
 http://www.euo.dk/spsv/off/alle/117_50/ 

http://www.euo.dk/dokumenter/retsakter/direktiv/2006/32006L0112/
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Momsen er indirekte forbrugsskat, som beskatter private personers forbrug af varer og 

tjenesteydelser.
7
 At momsen er en indirekte skat vil sige, at skatten opkræves hos leverandøren, 

men leverandøren, der leverer varer og ydelser til den endelige forbruger, overvælter skatten til den 

endelige forbruger gennem højere pris på varer eller ydelser.
8
 

Momssystemet medfører, at der skal betales moms af salgsprisen ved ethvert erhvervsmæssigt salg 

af varer eller ydelser. Momsen udgør 25 % af afgiftsgrundlaget jf. momsloven § 33. Desuden kan 

virksomhederne fradrage den moms, som de har betalt ved anskaffelsen eller produktionen, men 

virksomheder skal betale moms af den værditilvækst, der sker i virksomheden.  

Momssystemet er bygget på neutralitetsprincipper. Neutraliteten skal sikre, at momsen ikke på 

nogen måde må påvirke erhvervets eller forbrugerens dispositioner. Momsen skal derfor være 

procentvis den samme gennem alle handelsled.  

Momsen er kendetegnet med at:
9
 

- Moms anvendes generelt på transaktioner vedrørende goder eller tjenesteydelser. 

- Den er proportionel med den pris, den afgiftspligtige modtager som modydelse for de goder og 

tjenesteydelser, han leverer.  

- Den opkræves i hvert led af produktions- og distributionskæden, herunder i detailhandelsleddet, 

uanset antallet af tidligere transaktioner. 

- En afgiftspligtig kan fra den afgift, der betales, fradrage de beløb, der er betalt i foregående led, 

således at afgiften i et givet led kun pålægges merværdien i dette led, og således at afgiften i 

sidste instans bæres af forbrugeren. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Momsvejledning 2012-1 – A.2 - Teori 

8
 Momsvejledning 2012-1 – A.3 - Momssystemet - generelt 

9
 Momsvejledningen 2012-01 - A.3.3 Momsens væsentligste kendetegn 

javascript:treeIndexCall('3326063',95832,205107,'3','DA%20');
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2. MERVÆRDIAFGIFTS KILDER OG DERES RANGORDEN 

 

Momsområdet er i høj grad harmoniseret indenfor EU af hensyn til det indre marked, og derfor har 

dansk lovgivning sin baggrund i EU - retlig regulering i form af direktiver, som gør at der er et tæt 

samspil mellem de to
10

. Derudover spiller EU - retlig regulering en stor rolle for den danske 

lovgivning, da den har forrang for national ret
11

. Derfor vil opgaven både inddrage nationale 

retskilder og EU-retskilder ved fremstillingen af gældende ret.  

 

2.1. Nationale retskilder 

Den øverst rangerende nationale retskilde er Grundloven
12

, hvor det af § 43 fremgår, at »… ingen 

skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov …«, hvilket også gælder indirekte skatter 

såsom moms. Det betyder, at myndighederne ikke kan indføre nogen regler uden at de har en 

hjemmel i loven.  

Det nationale retskildegrundlag udgøres af merværdiafgiftsloven (senere momsloven), som er 

udtryk for implementering af merværdiafgiftsdirektiverne
13

. Momslovens uddybes nærmere i 

bekendtgørelser. Bekendtgørelser følger loven og har samme funktion som en lov. Dermed gælder 

de samme som love både for myndigheder og borgere. Hvis ministeren udsteder en bekendtgørelse, 

                                                           
10

 Dennis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 16 
11

 Dennis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 20 
12

 Jf. Danmarks Riges Grundlov LOV nr. 169 af 05/06/1953 
13

 Dennis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 26 
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der strider mod loven, vil bekendtgørelsen være ugyldig
14

.  Endvidere må bekendtgørelsen ligeledes 

ikke stride mod EU-retten. 

Det er også ofte tilfældet, at den danske domspraksis anvender forarbejderne til loven, og især, når 

forarbejderne fører til en rimelig og fornuftig forklaring eller løsning
15

. I EU- retten anvendes 

forarbejderne ikke som en retskilde, men mere som en objektiv formålsfortolkning. 

Det øvrige nationale retskildemateriale udgøres af retspraksis fra Højesteret, landsretterne og 

byretterne, administrativ praksis fra Landsskatteretten og det tidligere Momsnævnet samt 

administrative forskrifter, der bl.a. omfatter momsvejledninger og bindende svar. 

En stor og vægtig betydning som retskilde er Højesterets og landsrettens præjudikater, som er 

bindende for administrative myndigheder. Den administrative praksis fra landsretterne kan også 

tillægges en vis retskildemæssig betydning, da klageinstansen har en domstolslignende karakter og 

er uafhængig af det administrative hierarki
16

.    

Told og Skat udgiver to gange årligt en momsvejledning, der er samling og fortolkning af de 

gældende momsregler
17

. Momsvejledningen adskiller sig fra de førnævnte retskilder ved kun at 

være bindende for de underordnede myndigheder og dermed ikke forpligter borgerne.  

Borgerne vil dog kunne påberåbe sig at blive indrømmet en retsstilling svarende til den i 

momsvejledningen beskrevne, for så vidt indholdet ikke er i direkte strid med højere rangerende 

retskilder, da SKAT er bundet heraf ifølge den forvaltningsmæssige lighedsgrundsætning og 

retssikkerhedsprincippet. 

 

2.2. EU-retskilder 

EU restkilder er opdelt i primær EU – ret og sekundær EU – ret samt præjudicielle afgørelser fra 

EU – domstolen
18

. 

Primær EU ret er EU’s traktatgrundlag, grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper. 

Dette anses i EU- Domstolens praksis, som EU’s fortolkningsgrundlag
19

. EF traktaten indeholder de 

                                                           
14

 JF. Grundlovens § 43 
15

 MortenWegener ”Juridisk metode”, side 88 
16

 Denis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 27 
17

 Momsvejledningen 2012-1 
18

 Ulla Neergaard & Ruth Nielsen ”EU – ret”, s.24, 101 
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fiskale bestemmelser (art 90-93), hvor art 93 har til formål at fremme harmonisering af de indirekte 

skatter gennem udstedelse af retsakter
20

. Den sekundære EU ret, som er grundlaget for fælles 

merværdiafgiftssystem, udtrykkes i form af direktiver.  

Den 1. januar 2007 trådte det nye momssystemdirektiv  2006/112/EU i kraft og erstattede hermed 

det tidligere  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF.  

Den tidligere retspraksis efter det sjette momsdirektiv er stadig relevant, da man med det nye 

momsdirektiv ikke har tilsigtet at ændre på indholdet af bestemmelserne i forhold til det tidligere 

sjette momsdirektiv, der er alene tale om en præcisering af disse
21

. Dermed bliver retspraksis fra det 

tidligere sjette momsdirektiv således anvendt analogt på det nye momssystemdirektiv igennem hele 

opgaven, uden yderligere henvisning. 

I medfør af TEUF artikel 267 er EU- Domstolen den øverste autoritative fortolker af EU-retten, 

hvorfor praksis herfra spiller en central rolle ved specialets påvisning og analyse af gældende ret.  

Præjudikater fra EU- Domstolen stammer dels fra traktatbrudssager anlagt af Kommissionen efter 

TEUF artikel 258, dels fra præjudicielle afgørelser efter TEUF artikel 267. Ved en dom afgjort af 

EF – Domstolen, anviser man til den rette fortolkning, men den endelige afgørelse træffes af 

nationale retsinstanser på baggrund af dette. 

De nationale retsinstanser kan forelægge EU- Domstolen spørgsmål i form af en præjudiciel 

anmodning, hvis der er tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af EU-retten. Hvis der ikke er 

appelmulighed for den nationale rets afgørelse, har den nationale ret imidlertid pligt til at forelægge 

spørgsmålet for EU- Domstolen til præjudiciel afgørelse, såfremt der er tvivl om fortolkningen af 

EU-retten. Det er alene EU- Domstolens opgave at give bindende juridisk rådgivning til de 

nationale retsinstanser, hvorefter det tilkommer dem at træffe den endelige afgørelse på baggrund af 

EU- Domstolens fortolkning
22

. 

 

2.3. Sammenspillet mellem national ret og EU-ret 

                                                                                                                                                                                                 
19

 Ulla Neergaard & Ruth Nielsen ”EU – ret”, s.26 
20

 Dennis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 19 
21

 Jf. Momssystemdirektivets (Rådets direktiv 2006/112/EF), præambelen, punkt 3 
22

 Ulla Neergaard & Ruth Nielsen ”EU – ret”, s.86 

http://www.euo.dk/dokumenter/retsakter/direktiv/2006/32006L0112/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:DA:HTML
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Direkte anvendelig EU-ret har forrang for al national ret.
23

  Momssystemsdirektivet er 

implementeret i dansk ret i den danske merværdiafgiftslovgivning, og spiller som udgangspunkt 

kun en rolle i fortolknings - henseende. Hvis momsdirektivet ikke er implementeret korrekt, kan en 

borger vælge at påberåbe sig direktivbestemmelserne frem for merværdiafgiftsloven
24

. Der kan 

være tilfælde, hvor en borger er stillet bedre i direktivets bestemmelser end ift. 

merværdiafgiftsloven. 

Ifølge EU- Domstolens praksis, kan momsdirektivet således ikke pålægge virksomheden 

forpligtelser, der går ud over dem, der kan udledes af den nationale implementeringslovgivning. I 

situationer hvor et direktiv ikke er implementeret korrekt, og virksomheden er stillet bedre ifølge 

implementeringslovgivningen end direktivet, kan virksomheden lægge sig op ad 

implementeringslovgivningen
25

 - eksempelvis hvis momsloven fritager afgiftspligtige transaktioner 

fra beskatning i et større omfang end momssystemdirektivet. 

Alle medlemsstaterne er forpligtet til at overholde direktivkonform fortolkning. Det betyder, at de 

nationale administrative myndigheder og domstole skal fortolke de i national ret inkorporerede 

bestemmelser i overensstemmelse med direktivets bestemmelser
26

. Dette har betydning hvor 

momsdirektivet kan anses implementeret korrekt, men hvor ordlyden i momsloven giver anledning 

til flere fortolknings muligheder
27

. I dette tilfælde vælges den fortolkningsmåde, der er bedst i 

overensstemmelse med momsdirektivet.  

På baggrund af dette kan det konkluderes, at EU-retten har en gyldighed i henhold til princippet om 

forrang, der står over medlemsstaternes nationale ret
28

. Derfor skal anvendelse af momslovens 

bestemmelser være i direktivkonform fortolkning og det medfølger, at rets anvendende 

myndigheder skal være opmærksomme på EU- Domstolens praksis, da den fastlægger den korrekte 

fortolkning af momssystemdirektivet og dermed også momsloven. 

 

2.4. Konsekvenser af fejlagtig implementering eller praksis 

                                                           
23

 Ulla Neergaard & Ruth Nielsen ”EU – ret”, ps.240 
24

 Denis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, ps. 30 
25

 Denis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 31 
26

 Ruth Nielsen,” EU – ret”, 2002, s. 230 - 239 
27

Denis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 31 
28

 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_da.htm - EU- 

rettens forrang 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_da.htm
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Eftersom national ret skal være i overensstemmelse med momssystemsdirektivet og samt med EU – 

Domstolens fortolkning af reglerne, følger der følgende konsekvenser af fejlagtig implementering 

eller praksis:  

 Såfremt nationale virksomheder har økonomisk underskud af den fejlagtige implementering 

eller praksis, kan de kræve erstatning fra staten
29

. 

 Kommissionen kan anlægge en traktatbrudsag mod den danske stat, hvis direktivet ikke er 

implementeret korrekt jf. art. 226 

 De andre stater kan anlægge en traktatbrudsag mod den danske stat, jf. art. 227 

 Hvis Kommissionen finder, at en af medlemsstaterne ikke handler i overensstemmelsen med 

en dom fra EU – Domstolen, kan Kommissionen anlægge sag mod denne, med angivelse af 

det faste beløb eller det tvangsbeløb staten skal betale, jf. art. 228  

 Såfremt den fejlagtige implementering eller praksis har medført, at beskatningsgrundlaget 

har været mindre end det burde, kan den danske stat blive pålagt at betale differencen i 

forhold til det beløb, den burde havde betalt til EU
30

. 

Såfremt den danske stat ikke har implementeret momsdirektivet korrekt, kan det medføre en af de 

ovenfor nævnte konsekvenser. Det er især relevant at vide, når EU – domstolens afgørelser i 

sagerne C-180/10 og C-181/10 tyder på, at dansk lovgivning vedrørende salg af fast ejendom ikke 

var i overensstemmelse med momsdirektivet. Dette bliver redegjort for senere i opgaven. 

  

                                                           
29

 Ruth Nielsen, ”EU – ret”, 2002, s. 188 
30

Denis Ramsdahl Jensen ”Merværdiafgiftspligten”, s. 33, 34 
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3. DEFINITIONER 

 

I det følgende kapitel har fremføres de centrale begreber, som bruges løbende gennem opgaven til at 

svare på problemformuleringen. En kort redegørelse af disse vil give en bedre forståelse af 

konteksten omkring levering af fast ejendom og indtrædelsen af afgiftspligten. Derfor er det vigtigt 

at redegøre, hvornår forligger der en afgiftspligtig levering. Der er visse betingelser, som skal være 

opfyldte for at levering af afgiftspligtig, derfor vil der også blive redegjort, hvem er afgiftspligtig 

person.  

Ifølge loven er nye bygninger og byggegrunde momspligtig levering, og dette kapitel vil også 

definere, hvordan en bygning og byggegrund forstås. 

 

3.1. Afgiftspligtig levering 

Afgørende for de nye regler om momspligt for levering af fast ejendom er leveringsbegrebet
31

. For 

at transaktionen bliver momspligtig er det afgørende, at der foretages en levering mod vederlag af 

en afgiftspligtig person. Endvidere er man nød til at fastsætte, om levering af omtalte ejendom er 

levering af varer eller ydelser, der disse behandles forskelligt. Det har ikke været relevant tidligere, 

idet levering af fast ejendom var fritaget for moms
32

, dermed var det ikke nødvendigt at definere 

leveringsbegrebet. 

Til fast ejendom hører ud over selve grundstykket og bygningerne også bygningstilbehør, som er 

anbragt på grunden eller bygningen, træer, avl på roden, hegn, brønde og andre anlæg på grunden 

eller bygningen
33

. Derved er fast ejendom kategoriseret som en vare, og derfor må 

leverancebegrebet for salg af varer gælde fremadrettet for levering af fast ejendom
34

. Ifølge 

Momsloven § 4 stk. 1 skal der betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i 

landet. Både i Momsloven og i Momssystemdirektivet anvendes begrebet levering, som er mere 

omfattende end begrebet salg. Der fast ejendom hører til vare, defineres leveringen af vare i 

Momsloven § 4, stk. 1 og ligeledes i Momsdirektivet artikel 14 stk. 1 som ”overdragelse af retten til 

som ejer at råde over et materielt”. Begrebet ”levering af varer” er et fællesskabsretlig begreb, som 

                                                           
31

 TfS 2010, 451 
32

 Jf. Tfs 2010, 451 
33

 Jf. momsvejledningen ”Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde”, afsnit 1.2   
34

 Jf. TfS2010, 451 
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kan ikke udfyldes i henhold til national ret. Dermed skal der anvendes et fællesskabsretligt begreb, 

når der ske levering af fast ejendom. 

Definitionerne er ens, men for at sikre en ensartet fortolkning af begrebet, har EU – Domstolen 

fastslået, at begrebet ”levering af varer” ikke henviser til overdragelse af ejendomsretten efter 

gældende nationale regler, men at begrebet omfatter enhver form for overdragelse af et materielt 

gode foretaget af en person, som bemyndiger en anden person til som ejer at råde over varer, jf. C-

185/01, Auto Lease, præmis 31. I C – 320/88, Shipping og Forwarding, havde køberen overdraget 

samtlige rettigheder til en bygning, så som afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter fra 

ejendommen, og sælgeren havde forpligtet sig til at overdrage den formelle ejendomsret på et 

senere tidspunkt. EU – Domstolen fastslog at leveringen var sket den dag, hvor overdragelsen af 

rettighederne til den faste ejendom havde fundet sted
35

.  

Det vil sige, at det ikke kun er det formelle salg, der er omfattet af leveringsbegrebet. 

Leveringsbegrebet omfatter snarere alle situationer, hvor den faktiske råderet over en materiel gode 

som ejer overdrages. Ud over den sædvanlige levering af fast ejendom, bliver også optioners aftale, 

forkøbsret omfattet af begrebet levering. Eksempelvis vil levering af fast ejendom ske, selvom den 

formelle ejendomsret i form af tinglysning ikke er overdraget. Det er tilstrækkeligt for levering af 

fast ejendom, at retten til at disponere over den faste ejendom er overdraget, hvilket indebærer, at 

køberen har brugsret til ejendommen samt rettighederne forbundet dertil.
36

 Det vil blive behandlet 

senere i kapitel 7. 

Udlejning af en bygning i henhold til en kontrakt, betragtes også som levering af fast ejendom, jf. 

Momslovens § 4, stk. 3, nr. 2, hvis ejendomsretten tilfalder lejeren eller køberen enten efter sidste 

lejebetaling eller afdrag. Leveringen sker på det tidspunkt, hvor lejer eller køber ifølge kontrakten 

får overdraget rettighederne eller retten til at disponere over den faste ejendom. Desuden sidestilles 

også langvarige eller ubegrænsede lejekontakter som levering af fast ejendom, når rettighederne er 

givet på vilkår, som svarer til levering af fast ejendom. Dette kan være tilfældet, såfremt betalingen 

af brugsretten svarer til værdien af den faste ejendom.  

Hvad er afgiftspligtig levering, fremgår af momsdirektivets artikel 2, stk. 1, a) levering af varer, 

som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i 

                                                           
35

 jf. sag C – 320/88, Shipping og Forwarding, præmis 7 og 8  
36

 Vejledningen ”Moms på salg af nye bygninger og grunde”, afsnit 3 
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denne egenskab. Derfor ifølge momsdirektivet skal visse betingelse være opfyldte for at der 

foreligge afgiftspligtig levering
37

: 

1. Transaktionen sker mod vederlag 

2. Transaktionen gennemføres af en afgiftspligtig person, der optræder i denne 

egenskab (bliver redegjort i kapitel 3.2) 

3. Transaktionen foretages på en medlemsstats område. 

Af opgavens afgrænsning fremgår, at opgaven vil behandle leveringer, som foretages her i 

landet, vil der betingelsen om, at transaktionen skal foretages på en medlemsstats område 

ikke blive omtalt yderligere. 

 

3.2. Afgiftspligtig person 

Ifølge Momslovens § 3 stk.1, er afgiftspligtige personer, juridiske eller fysiske personer, der driver 

selvstændig økonomisk virksomhed
38

. Ud over det betragter man også offentlige 

forsyningsvirksomheder og andre statslige, regionale og kommunale institutioner som 

afgiftspligtige personer så længe de leverer varer og ydelser i konkurrence med andre 

erhvervsvirksomheder
39

. Danmark har implementeret Momsdirektivets artikel 9, stk. 1, som lyder: 

Ved ”afgiftspligtig person” forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk 

virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. 

Ved selvstændig økonomisk virksomhed forstås alle former for virksomhed som producent, 

handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og 

dermed sidestillede erhverv
40

. Det vil sige, at uanset om der er et økonomisk formål med 

virksomheden eller ej, kan denne betragtes som afgiftspligtig person. For eksempel vil en hobby- 

virksomhed der drives uden formål for gevinst stadig anses for at være en afgiftspligtig person. 

Endvidere kan økonomisk virksomhed kun udøves selvstændigt. Det betyder, at lønmodtagere og 

andre personer ikke er omfattet af momsreglerne, så længe de er forpligtede over for deres 

                                                           
37

 Jf. Momsdirektivets artikel 2 
38

 Momsloven § 3, stk.1 og momsdirektivets artikel 9, stk. 1. 
39

 Momsloven § 3, stk.2 
40

 Jf. Momsdirektivet artikel 9 
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arbejdsgiver ved en arbejdskontrakt eller ved et andet retligt forhold, som skaber et arbejdstager-

arbejdsgiverforhold med hensyn til arbejds- og aflønningsvilkår og arbejdsgiverens ansvar jf. artikel 

9, stk. 1 og artikel 10.
41

 Det betyder nødvendigvis at arbejdsgiveren bærer hele ansvaret, og 

arbejdstager har dermed ikke nogen økonomisk risiko ved at være involveret. SKATs vurdering af 

en selvstændig virksomhed understøttes af EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-202/90, 

Ayuntamiento de Sevilla og C-355/06, J.A. van der Steen. Dermed lægges der vægt om personen: 

 selv har ansvaret for det personale og materiel, som kræves til virksomhedens udøvelse; 

 selv bærer den økonomiske risiko ved virksomheden; 

 handler i eget navn;  

 handler for egen regning eller på eget ansvar (eller om personen derimod handler for 

hvervgivers regning og dennes ansvar).  

Ifølge momsdirektivets artikel 9, stk. 1 ” Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af 

materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter”.  

Den juridiske vejledning henviser nemlig til momsdirektivets artikel 9, stk. 1 i definitionen af 

afgiftspligtig person. Der lægges dermed vægt på, at formålet med økonomisk selvstændig 

virksomhed er opnåelse af indtægter af vis varig karakter. 

Momsdirektivets artikel 12, stk. 1 giver mulighed for medlemsstaterne anse enhver som 

afgiftspligtig person, ved lejlighedsvise og enkeltstående transaktioner:  

”Medlemsstaterne kan som afgiftspligtig person anse enhver, der lejlighedsvis udfører 

 en transaktion henhørende under de i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for 

virksomhed og især en enkelt af følgende transaktioner: 

a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning 

b)levering af en byggegrund
42

. 

Den danske stat havde derfor en mulighed for at fastsætte kriterier, der medfører momspligt ved 

disse transaktioner. Det er dog kun definitioner af begreberne ”byggegrunde” og ” ny bygning” fra 

                                                           
41

 Den Juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.3 
42

 Randi Christiansen, KPMG ”Er privatpersoners salg af fast ejendom momspligtigt?”  
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artikel 12, stk. 2 og 3, der er anvendt i danske lovgivning. Da bemyndigelsen i momsdirektivet 

artikel 12, stk. 1, ikke er udnyttet i momsloven, er det en betingelse for momspligten, at sælgeren er 

en afgiftspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed
43

. Det vil sige, at en person 

ikke kan blive anset for at handle som afgiftspligtig ved lejlighedsvis salg af fast ejendom
44

. 

Endvidere er det en forudsætning, at en afgiftspligtig person ikke handler i egenskab af den 

pågældendes udøvelse af sin ejendomsret
45

. Det understøttes i EU- Domstolens afgørelse i sagerne 

C – 180/10 og C – 181/10, som bliver redegjort for i kapitel 5.2.1. 

Vurderingen af hvorvidt man er afgiftspligtig eller ej ved salg af fast ejendom, afhænger altså i høj 

grad af en vurdering af om man handler i egenskab af afgiftspligtig person. Sag C-291/92, Dieter 

Amber, fremlægger hvordan man skelner mellem om personen handler i privat eller erhvervsregi. 

Ifølge sagen kan en afgiftspligtig person vælge at bevare en del af et gode i sin privatformue og 

udelukke det fra momssystemet.
46

 Derved anses man ved salg af private aktiver ikke for at handle i 

egenskab af afgiftspligtig person. 

Hvis de samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders 

periode, skal der ikke ske registrering eller betales moms, jf. § 48, stk. 1. For at denne bestemmelse 

er gældende, er det nødvendigt at fremhæve, at det kun er afgiftspligtige personer, som ikke er 

momsfritaget efter momslovens § 13, der skal registreres, når momspligtig leverance overstiger de 

50.000 kr. om året. 
47

. Der findes dog nogen undtagelse i Momslovens § 48, stk. 2 for blindes salg 

af varer og ydelser samt kunstnerens førstegangssalg af egen kunstgenstande. Selvom en person har 

en omsætning der ikke overstiger bundgrænsen for registrering, kan vedkommende vælge at lade 

sig registrere. Det er en frivillige registrering, men har den samme virkning som en almindelig 

registrering. 

Momspligtige personer, der ikke har fast forretningssted her i landet, men er registreringspligtige 

efter momslovens § 47, stk. 1, skal registreres her i landet, jf. momslovens § 47, stk. 2
48

. 

Udenlandske virksomheder skal altid registreres og betale moms, uanset størrelsen af omsætning. 
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 Jf. SKM2012.297. SKAT 
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Dermed gælder 50.000kr. grænsen ikke for disse virksomheder, der er registreringspligtige efter 

momslovens § 47, stk. 1 og 2
49

.   

 

3.3. Byggegrunde 

Byggegrunde er ubebyggede arealer som efter planloven mv. er udlagt til formål, som muliggør 

opførelse af bygninger, som er defineret i momsbekendtgørelsen § 39. c. stk. 1. Endvidere fremgår 

af momsvejledningen, at det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning, 

og/eller senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne sætter begrænsninger på udnyttelsen 

heraf, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri. I 

momsdirektivets artikel 12, stk. 3 er det bestemt, at der ved en byggegrund forstås grunde, hvad 

enten de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne. Det tyder på, 

at definitionen af byggegrunde er i overensstemmelse med momsdirektivets bestemmelser. 

Denne definition af en byggegrund medfører, at arealer med status i kommuneplanen som såkaldt 

"perspektivareal" eller "rammebelagt areal", der ikke muliggør opførelse af bygninger, ikke som 

udgangspunkt er omfattet af begrebet byggegrund. Hvor salg af arealer i landzone, hvortil der gives 

landzonetilladelse med henblik på udstykning, som muliggør opførelse af bygninger, således er 

omfattet af momspligten
50

. 

Det medfører, at definitionen på byggegrund i momsloven er afhængig af Planlovens definition
51

, 

og et ændring af Planlovens definition derfor vil medføre ændring af byggegrundsdefinitionen i 

momsloven.  

Arealer med status i kommuneplanen som såkaldt ”perspektivareal” eller ”rammebelagtareal”, som 

ikke muliggør opførelse af bygninger, er altså ikke omfattet af definitionen af byggegrund. 

Skatterådet har taget stilling til dette område i sag SKM2010.807.SR og har bekræftet, at et mindre 

areal ikke anses som salg af en momspligtig byggegrund, hvis dets størrelse er så lille, at der ikke 

kan blive opført en bygning selvstændigt. Ud over det anses et areal ikke som momspligtig 

byggegrund: 

 når arealet kun indgår i et perspektivområde i kommuneplanen 
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 når arealet i kommuneplanen er udlagt til byudvikling med rammebestemmelser 

 når arealet er udlagt til byudvikling med rammebestemmelser og er omfattet af et forslag til 

en lokalplan
52

. 

Formålet med definitionen af en byggegrund er at fastsætte, hvornår der er tale om en afgiftspligtig 

levering. Levering af en ubebygget grund, som ikke er beregnet til at opføre en bygning på, er ikke 

afgiftspligtig levering.
53

 

Ifølge definitionen af en byggegrund er det uklart, hvordan man skal forholde sig til jord, som 

anvendes til landbrug. Der er den mulighed, at den jord, som anvendes til landbrug, er ifølge 

planloven udlagt til boligformål. Ved overdragelse til forsat dyrkning af landbrug er det tvivlsomt, 

om det skal behandles som salg af byggegrund, der er momspligtigt, eller det skal behandles som 

salg af jord, der er momsfritaget
54

. Dansk Landbrugsrådgivning har stillet spørgsmål ved dette og 

Skatteministeriet har afgivet besvarelse direkte til dem
55

. Det synes dog ikke at være 

hensigtsmæssigt, hvis fastlæggelsen af praksis sker overfor enkelte virksomheder. Det må forventes, 

at der kommer nogle bindende svar, afgørelser eller tilføjelser til momsvejledningen, som afklarer 

hvordan landbrugsjord skal behandles hvis den er udlagt til boligformål. 

 

3.4. Bygninger  

Bygninger er en del af begrebet fast ejendom og betegnes som enhver grundfast konstruktion. Dette 

begreb udvides i momsbekendtgørelsen til at omfatte grundfaste konstruktioner, der er færdiggjort 

til det formål, de er bestemt til jf. § 39 a, stk. 1. Endvidere anses træer og avl på roden, brønde, 

anlæg og bygningstilbehør som fast ejendom, så længe det er grundfaste konstruktioner og de er 

anbragt i eller på bygninger eller på grunden. Derudover vil vindmøller, parkeringspladser, 

transformatorstationer, broer og andre vejanlæg samt havneanlæg ligeledes skulle anses som fast 

ejendom
56

. Det er altså ikke betingelse, at bygningen består af ydermure og/eller 

tagkonstruktioner
57

. 
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Tinglysningsloven § 19 udvider begrebet bygninger yderligere ved at fastslå, at bygninger på lejede 

grunde også er fast ejendom.  

Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning
58

. Dermed anses lejligheder i 

etagebyggeri og række- og klyngehuse som selvstændig fast ejendom, jf. Ejerlejlighedsloven § 4. 

Derimod anses andelslejligheder ikke som fast ejendom for de enkelte andelshavere og er ikke 

omfattet af reglerne for levering af fast ejendom, da disse lejligheder ejes af andelsforeningen og 

den enkelte andelshaver kun har en brugsret til den pågældende lejlighed.   

Definitionen af, hvornår en bygning anses for at være ny eller ny efter til - og ombygningsarbejde, 

analyseres i afsnit 6.1. ”Nye bygninger”.  
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4.  LOVEBESTEMMELSER 

 

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 gældende fra 1. januar 2011 indebærer at følgende varer og ydelser 

fritages for afgift: 

9. Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:  

a) Levering af en ny bygning eller ny bygning med tilhørende jord.  

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget 

grund. 

Momspligten for salg af nye bygninger og byggegrunde opstår, når en fysisk eller juridisk person 

driver selvstændig økonomisk virksomhed
59

  og i den egenskab leverer varer mod vederlag. Det vil 

også være tilfældet, hvis kommunen opfylder begge kriterier samt at leveringen ske i konkurrence 

med erhvervsvirksomheder. I et høringssvar fra blandt andet Dansk Byggeri blev det bekræftet, at 

kommunernes momspligt følger momslovens almindelige regler, når salget sker i konkurrence med 

erhvervsdrivende
60

. 

Private personer skal efter den nye lov forsat ikke betale moms ved enkeltstående salg af 

byggegrunde eller anden fast ejendom. Det følger af momslovens bestemmelser, at der skal betales 

moms, hvis en fysisk eller juridisk person driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. afsnit 3.1. 

Afgiftspligtig person. Danmark havde mulighed for med hjemmel i direktivet at vælge at indføre 

bestemmelser om, at også privatpersoner skulle betale moms ved salg af byggegrunde
61

, men denne 

mulighed blev ikke implementeret i danske lovgivning.
62

 

Ud over det skal alle, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, betale moms ved levering af 

fast ejendom, som er omfattet af momsloven § 13, stk.1, nr. 9 litra a og litra b. Det kan dog ikke 

udelukkes, at der findes et holdingselskab, som ejer en byggegrund uden at drive selvstændig 

økonomisk virksomhed og dermed kan sælge denne uden moms
63

. 
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Ifølge direktivets art. 135 er levering af bygninger eller dele herfra med tilhørende jord og levering 

af ubebygget fast ejendom ikke momspligtigt, bortset fra levering omhandlet i art 12, stk.1 litra a og 

art 12, stk.1 litra b
64

. Direktivets art 12, stk.1 litra a omfatter levering af bygninger eller en del af en 

bygning med tilhørende jord inden den første indflytning, og direktivets art 12, stk. 1 litra b 

omfatter levering af byggegrund. Alle disse leveringer er momspligtige
65

. Hovedreglen er, at et salg 

af byggegrunde og salg af bygninger inden første indflytning, er momspligtigt salg. Salg af anden 

ubebygget fast ejendom (f.eks. landbrugsjord) og salg af en bygning, efter første indflytning, er 

derimod som udgangspunkt et momsfrit salg
66

.  

Danmark har benyttet en undtagelses regel i direktivets art. 371, jf. bilag X, del B, nr.9, som har 

muliggjort momsfrie salg af fast ejendom. Det er en såkaldte ”standstill - bestemmelse”, så 

medlemsstaterne på visse områder har mulighed for at ”trodse” indholdet i direktivet og opretholde 

en given retstilstand.  

Ophævelsen af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde 

samt særskilt levering af bebyggede grunde betyder, at de danske momsregler på dette område 

bringes i overensstemmelse med de almindelige regler i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet). Derfor vil det ikke 

være muligt at genindføre momsfritagelsen på et senere tidspunkt i en national kontekst
67

.  

Indførelse af momspligt på fast ejendom har til formål at skabe værdi, som realiseres i forbindelse 

med salget af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde samt særskilt levering af 

byggegrund
68

. Med formodning om at det vil medføre effektiv allokering af ressourcerne i 

ejendoms – og byggebranchen. 
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5. PRIVATES SALG AF FAST EJENDOM 

 

Som hovedregel er private personer ikke omfattet af momspligten ved salg af fast ejendom. Det 

fremgår også af vejledningen ”Moms på nye bygninger og byggegrunde”. Siden de nye regler om 

moms på salg af fast ejendom trådte i kraft den 1. januar 2011, har der dog udviklet sig en praksis 

for at SKAT i nogen tilfælde har anset privatpersoners salg af nye bygninger og byggegrunde for at 

være momspligtige.  Det har Skatterådet bekræftet i bindende svar i sagerne SKM2010.736.SR, 

SKM2010.806.SR, SKM2010.821.SR  og SKM2011.111.SR, som bliver redegjort for senere i 

opgaven.  

Dansk retspraksis ændrede sig markant efter EU – Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og 

181/10. Dette kapitel starter med at analysere, om tidligere dansk retspraksis var i strid med 

momsdirektivet ved fastlæggelsen, og hvornår der er tale om en afgiftspligtig person ved afståelsen 

af byggegrunde. Efterfølgende redegøres der for gældende regler for private personer ved afståelsen 

af den omtalte fast ejendom. 

 

5.1. Dansk retspraksis inde afgørelser i sagerne C-180/10 og 181/10.    

5.1.1. Privatpersoners salg af nye bygninger 

Momslovens § 3 afgør, hvilke juridiske eller fysiske personer, der er omfattet af momspligten. For 

at være en momspligtig person skal man drive selvstændig økonomisk virksomhed.  

Inden EU- Domstolens afgørelser i sagerne C -180/10 og 181/10 har Skatteministeriet fastslået 

følgende tre situationer, hvor salg af nye bygninger af en privatperson ikke er en momspligtig 

transaktion:
69 70

 

1. Privatpersoners salg af en - og tofamilieshuse og ejerlejligheder som har tjent til bolig for 

ejeren og dennes husstand i en del af eller i hele den periode, som privatpersonen har ejet 

ejendommen. 
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2. Privatpersoners salg af sommerhuse som privatpersonen eller dennes husstand har benyttet 

til private formål i en del af eller i hele den periode, hvor privatpersonen har ejet 

sommerhuset. 

3. Privatpersoners salg af den private bolig selvom den pågældende udøver relateret 

virksomhed vedrørende ejendomssalg, byggeri mv. 

For at kunne sælge en ejendom momsfrit skal ejendommen altså have tjent til bolig for ejer eller 

dennes husstand. Ved husstand forstås i denne forbindelse ejerens ægtefælle, registrerede partner, 

og mindreårige børn. Udeboende børn hører således ikke til husstanden. Denne betingelse 

undersøges gennem en konkret vurdering af de faktiske forhold. Det samme gælder for salg af 

sommerhuse, dvs. at ejeren eller dennes husstand skal have benyttet sommerhuset til privat formål i 

en del af eller helle den periode, hvori denne har ejet sommerhuset
71

. Hvis en person køber endnu et 

sommerhus til brug for gæster eller udeboende børn, er kravet at det nyerhvervede sommerhus er 

blevet benyttet til private formål af ejeren eller dens husstand ikke opfyldt. En helårsbolig kan også 

være omfattet af sommerhusreglen og vil dermed kunne sælges momsfrit. Det er dog en 

forudsætning, at helårsboligen oprindeligt er købt med det formål at anvende den som sommerhus 

og efterfølgende udelukkende har været anvendt som dette. Kriteriet om, anvendelse til private 

formål, er til for at hjælpe Skatteministeriet i vurderingen af, om der kunne være tale om økonomisk 

selvstændig virksomhed. Det ville være tilfælde, hvis en privat person køber en grund og opføre en 

ny hus eller sommerhus på grunden og derefter prøver at sælge det. Hvis den pågældende person 

gentager det flere gang, kan man sige at pågældende har taget skridt mod en økonomisk virksomhed 

ved køb og salg af fast ejendom. Hvis en privatperson anvender den nye bolig eller et ny 

sommerhus til kun sig selv og familien, hersker der ikke tvivl om, at der ikke er taget skridt mod 

økonomisk virksomhed.  

Selv om en privatperson udøver relateret virksomhed vedrørende fast ejendom, kan personen sælge 

sin privatbolig momsfrit
72

.  Hvis personens privatbolig kan henføres til privatsfæren, har det ikke 

nogen betydning for momspligten, hvorvidt pågældende udøver relateret virksomhed vedrørende 

fastejendom. Det afgørende er, at personen ikke anvender pågældende bolig til udøvelse af sin 

virksomhed.  
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I ovenfor nævnte situationer er privatpersoners salg af eget hus, lejlighed eller sommerhus ikke 

momspligtigt. Da momspligten følger begrebet om ’kun for afgiftspligtige personer’, er det igen 

afgørende at vende tilbage til definitionen af en afgiftspligtig person, jf. kapitel 3.1. Det 

understreges dog i vejledningen ”Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde”
73

, at en person 

som foretager en enkeltstående levering af fast ejendom - og uden, at den pågældende i øvrigt 

udøver momspligtig virksomhed - kan blive anset for at handle i egenskab af momspligtig person. 

Det fremgår også af bemærkningerne til L203, at medlemsstaterne kan anse enhver, der 

lejlighedsvis udfører en af disse momspligtige transaktioner vedrørende fast ejendom, som en 

afgiftspligtig person
74

. Skatteministeriet havde ikke nogen forklaring til denne erklæring, men 

brugte det alligevel i sin retspraksis. Det har skabt væsentlig diskussion og kritik omkring disse 

udtalelser, eftersom Skatteministeriet ikke havde noget lovmæssigt grundlag for at bruge disse 

bestemmelser. Dermed var en person, som opførte en ny bygning på sin grund, på hvilken den 

pågældendes eksisterende private bolig var beliggende, og solgte den ny opførte bygning med 

tilhørende grundareal der var frastykket fra hovedejendommen, anset for at handle i egenskab af 

afgiftspligtig person. Selv om momsdirektivets artikel 12 giver medlemsstaterne mulighed for at 

indføre momspligten ved lejlighedsvis salg af fast ejendom, har Danmark ikke implementeret hele 

artikel 12 i momsdirektivet, hvor medlemsstaterne som afgiftspligtige personer kan anse enhver, der 

”lejlighedsvis udfører en transaktion henhørende under de i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, 

omhandlede former for virksomhed og især en enkelt af følgende transaktioner”, jf. kapitel 3.1. 

Derfor var det ikke rimeligt i forhold til momsdirektivet og nugældende lovgivning, at bruge denne 

bestemmelse ved fastsættelse af momspligten ved lejlighedsvis udførte transaktioner vedrørende 

fast ejendom.   

Til fastsættelsen om en privatperson er momspligtig eller ej ved salg af en ny bygning eller et nyt 

sommerhus, har SKAT hentet inspiration i skattelovgivningens regler vedrørende skattepligt ved 

salg af fast ejendom, såkaldte parcelhusregel fra ejendomsavancebeskatningsloven § 8
75

. I denne 

situation har en vurdering efter ejendomsavancebeskatningslovens regler ikke hjemmel i 

momsdirektivet og det kan medføre en række domstolssager og i værste fald en egentlig 

traktatbrudssag
 76

. Derfor bør vejledningens kapitel 5.2 præciseres ud fra en ren momsretlig 
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vurdering, herunder om privatpersonens hensigt med ejendommen på købstidspunktet har betydning 

for den momsmæssige behandling af et eventuelt salg. 

 

5.1.2. Salg af byggegrunde  

Det fremgår af Vejledningen, afsnit 5.2, at en persons frasalg af et areal, der har udgjort en del af 

det grundareal hørende til pågældendes private bolig, som udgangspunkt ikke er omfattet af 

momspligten. Endvidere fremgår det af Vejledningen, at:  

”Salg af et areal, der har udgjort en del af det grundareal, som hører til den pågældendes private 

bolig henholdsvis private sommerhus, er derimod som udgangspunkt omfattet af momspligten, hvis 

sælger foretager udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde, der hver har et areal på mere end 

1.400 m2. Der kan dog foreligge konkrete forhold, som gør, at nævnte udgangspunkt må fraviges. 

Eksempelvis kan der være servitutter, som fastsætter, at arealet, der udstykkes, skal være af en vis 

minimumsstørrelse, hvorfor arealkravet på de 1.400 m2 vil afhænge af de lokale forhold”. 

SKAT har anført i sin vejledning af 2. december 2010, at det ikke i almindelighed ville volde 

problemer at afgøre, om privatpersoners salg af en byggegrund er momspligtigt eller ej. I en 

pressemeddelelse har SKAT ydermere udtalt, at privatpersoners frasalg af en byggegrund, som 

enten har været en del af den pågældendes private bolig, eller hvis en privatperson har købt en 

byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre 

bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, heller ikke vil være omfattet af 

momspligt
77

. Derfor har SKAT forsøgt at opstille et praktisk enkelt og administrerbart kriterium 

som siger, at en persons frasalg ved udstykning af et areal, der har udgjort en del af det grundareal 

som hører til den pågældendes private bolig (eller sommerhus/hus), som udgangspunkt ikke er 

omfattet af momspligten
78

. Dette var dog ikke gældende, hvis sælger havde foretaget udstykning og 

solgt flere end 3 byggegrunde, der enhver havde et areal på mere end 1.400 m2. I sådan situation 

mente SKAT, at bestræbelserne i forbindelse med udstykning bevirkede, at der var tale om 

økonomisk virksomhed i momslovens forstand, da den pågældende person afholdte udgifter til 

udstykning og salg, herunder udgifter til honorar til landinspektør, matrikelkort, statsafgifter, 

skelpæle m.m. og udgifter til ejendomsmægler, advokat, med henblik på opnåelse af indtægter af en 
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vis varig karakter.
 79

 Med denne begrundelse var en privat person anset for at handle som 

afgiftspligtig ved salg af udstykkede grundarealer, som ikke udgjorde en del af det grundareal, som 

hørte til den private bolig. 

I denne forbindelse har Skatterådet anvendt disse kriterier i en række bindende svar. 

SKM2011.50.SR – understreger at salg af privates hus/bolig med tilstødende grund ikke vil være 

omfattet af momspligt ved salg efter 1. januar 2011. Selv om personen opfører et ny hus på den 

tilstødende grund, vil dette ikke medføre momspligt, så længe huset har været beboet i en periode. 

Det afgørende i dette tilfælde er, at personen har beboet huset og sælger det efter en periode, 

eksempelvis 1 år. Dette begrundes med planlægning af salg af et areal, som har været anset som en 

del af dennes private bolig, ikke kan karakteriseres som økonomisk virksomhed i momsmæssig 

forstand.  

Da Skatterådets afgørelser er direkte reguleret af EU – regler og EU – Domstolens fortolkning af 

disse, er sagen SKM2011.50.SR også begrundet med EU- domstolens fortolkning af økonomisk 

virksomhed i sagen C – 230/94, Renate Enkler, der omhandler en person, som ønskede at være 

momspligtig med udlejning af en campingbil. Derfor går vurderingen på, hvornår der er tale om 

økonomisk virksomhed, som også var anvendt i den pågældende sag. Det fremgår af sagen C – 

230/94’s præmisser, at det beror på en selvstændig momsretlig vurdering, om der er tale om 

økonomisk virksomhed. Endvidere er formål og resultat uden betydning for fastlæggelsen af, om 

der er tale om økonomisk virksomhed, hvilket understreges i Renate Enkler – sagen og henvises til i 

momsdirektivets artikel 9, stk. 1, pkt.1. Derfor skal det vurderes, om en afgiftspligtig person har 

erhvervet goder til brug for sin økonomiske virksomhed
80

. Hvis et gode udelukkende er ejet til 

økonomisk udnyttelse, er det i almindelighed tilstrækkeligt til at bestemme, at dens ejer udnytter det 

til brug for økonomisk virksomhed med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig 

karakter. Hvor et gode derimod, på grund af sin karakter, kan anvendes såvel til erhvervsmæssig 

som privat brug, skal der foretages en vurdering af de eksisterende omstændigheder for at afgøre, 

om det anvendes med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter
81

. Det er dog vigtigt 

ikke kun at anse resultater af virksomheden som udtryk for tilvejebringelse af indtægter af en vis 
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karakter
82

. Det fremgår af momsdirektivets artikel 9, stk.1,1.pkt. og Renate Enkler – sagens præmis 

25, at indtægtens størrelse ikke har betydning. 

Afgørelsen i sag C 230/94, Renate Enkler, er også brugt i andre sager vedrørende privat personers 

salg af den omtalte fast ejendom, fx SKM 2010.840. SR. I forbindelse med afgørelsen i SKM 

2010.840. SR har Skatterådet udtalt, at ved udstykning af flere grunde, kan en privatperson blive 

anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, og derved vil aktivere momspligten ved salg 

af flere end 3 byggegrunde. Begrebet økonomisk virksomhed er analyseret i kapitel 3.1 og antyder 

ikke, at en person, som sælger flere end 3 byggegrunde nødvendigvis kan betragtes som drivende af 

selvstændig økonomisk virksomhed. Ifølge EU- Domstolens praksis, bestemmes momspligten af 

hvorvidt udnyttelsen af et gode tilvejebringer indtægter af en vis varig karakter.  Det har betydet, at 

lejlighedsvise salg af nye bygninger og byggegrunde har været anset for afgiftspligtige transaktioner 

og i strid med momsdirektivet, da Danmark ikke har implementeret hele artikel 12.  Dette bindende 

svar synes ikke at være i strid med momsdirektivet, men dog i strid med Skatterådets udtalelse 

angående salg af flere end 3 byggegrunde. Hvis Skatterådet vil behandle en sådan sag i dag, vil 

disse blive afgjort på en anden måde som følge af de forenede sager C-180/10 og 181/10. 

I SKM2011.134. SR gentager Skatterådet igen betegnelsen ”flere end tre byggegrunde”, i en sag 

hvor en privatperson har tænkt sig at sælge 2 storparceller, som han har beboet de seneste 17 år. Et 

salg af to storparceller til et af ejeren 100 % ejet anpartsselskab vil derfor ikke være omfattet af 

momspligt ifølge de nye bestemmelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Hvis man derimod selv 

foretager udstykning af grundstykkerne med henblik på salg af flere end 3 byggegrunde, vil 

aktiviteten udgøre økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Det er blot endnu et eksempel 

på, at SKAT altid har understreget at salg af flere end 3 byggegrunde, ville blive pålagt moms. 

Ifølge FSR er det underordnet, om der frastykkes 2,3,4 eller 5 grunde. Dette var også misvisende, 

idet daværende Skatteminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse af 12. oktober 2010 

udtalte, at såfremt en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med 

henblik på salg, vil momspligten bero på en konkret vurdering. Derfor var anvendelsen af kriteriet 

”flere end tre byggegrunde” ved bedømmelse af momspligten ikke hensigtsmæssig. Det gav sælger 

en mulighed for selv at bestemme, hvorvidt han ville blive omfattet af momspligten eller ej, 

eftersom sælger kunne vælge at udstykke kun 3 grunde og dermed sælge grundene momsfrit.  

                                                           
82

 C – 230/94, Renate Enkler, præmis 29 



33 
 

Som nævnt før, var der udover antallet af grundarealer, også krav om størrelsen. En byggegrund 

skulle være mere end 1400m
2
 ved udstykning, for at en privatperson kunne være omfattet af 

momspligten. Men i SKM2010.821.SR og SKM2010.840.SR havde Skatterådet den holdning, at 

udstykning af ethvert areal skulle være højst 1.400 m2, for at blive omfattet af momspligten. 

Endvidere fremgår af disse bindende svar, at der kan foreligge konkrete forhold, som betyder, at 

nævnte udgangspunkt må fraviges. Det var således vanskeligt at forholde sig til hvornår 

momspligten indtrådte ved salg af frastykket grund, når skattemyndighederne i de to bindende svar 

brugte et kriterium på højst 1400m
2 

og der samtidigt i Vejledningen udtrykkeligt stod mere end 

1400m
2
. Da momsvejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten 

henvises til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven
83

, kunne man konkludere, 

at vejledningen ”Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde” tillægges betydelig vægt i 

forhold til fortolkning af reglerne. Derfor måtte det antages, at momspligten indtrådte, når der var 

udstykket flere end tre grunde med et areal på mere end 1.400 m
2
.  

Arealkravet har også fået kritik af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der mente, at arealet 

skulle være mindre end 1400m
2 84

. Dette var begrundet med, at de fleste parcelhusgrunde er under 

1400 m
2 

og at arealkravet derfor burde være på mindre end 1.400m
2
. Endvidere var de af den 

holdning, at arealkravet og antallet ikke havde været hensigtsmæssige i tidligere dansk retspraksis. 

Det var således umuligt at forstå hvorfor en sælger, som udstykker 50 grunde, med et areal på 

maksimalt 1.350m
2
 hver, ikke skulle pålægges moms, mens en sælger der udstykker 50 grunde, 

som enhver har areal på maksimalt 1.450m
2
 skulle betales moms ved levering af disse. Et areal på 

1.350m
2 

kan naturligvis blive anvendt som byggegrund på stort set lige fod med et areal på 

1.450m
2
. 

  

Det fremgår af vejledningen ”Moms på nye bygninger og byggegrunde”, at:  

”Privatpersoners salg af byggegrunde, som ikke er erhvervet som led i økonomisk virksomhed med 

køb og salg af byggegrunde, eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende byggeydelser 

er ikke omfattet af momspligten”
85

. 
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Hovedreglen for at blive omfattet af momspligten på salg af byggegrunde er, at man handler i 

egenskab af en afgiftspligtig person, hvilket betyder, at man skal drive selvstændig, økonomisk 

virksomhed
86

. Derfor antages det ikke som udgangspunkt, at en privatperson driver selvstændig 

økonomisk virksomhed i forbindelse med et salg.  

Som eksempel kan nævnes en privatperson, der har købt en byggegrund med henblik til at bygge en 

ny bolig til sig selv og sin kone, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre 

bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden. Denne situation møder man i bindende svar 

SKM2010.821.SR, hvor en person har købt en byggegrund med henblik til at opfører en bolig til sig 

selv og sin kone, når de skal på pension. Ved salg af den byggegrund anses personen ikke som 

afgiftspligtig, jf. SKM2010.821.SR. Der blev lagt grund til, at personen har sammen med sin 

ægtefælle solgt 8 hektar af sin jord i et stykke beliggende i landzone, til et byggefirma i 2005. Det 

resterende areal, som personen selv beholdt udgjorde 3,9 hektar, også i landzone. Grunden, som 

byggefirmaet købte, var landbrugsjord, men var efterfølgende af byggefirmaet udstykket til grunde i 

byzone. I forbindelse med salget blev det aftalt, at spørger kunne købe en grund tilbage til 

markedspris. Spørger købte en udstykket grund tilbage i 2006.  Da personen har ejet grunden siden 

2006, og grunden var erhvervet med det formål at bygge en bolig til sig selv og sin ægtefælle, er 

denne måde at agere dækket af privatsfæren. Det tidligere salg af en grund til en byggevirksomhed, 

ændrer ikke spørgers status af at handle som en privatperson. 

Endvidere er der fastlagt i vejledningen, at: 

”Private personers salg af byggegrunde, som er erhvervet med henblik på passiv 

investering udgør ikke en afgiftspligtig aktivitet”
87

. 

Der er ikke momspligt på salg af en ubebygget grund, der er købt som led i en langsigtet 

investeringsstrategi, heller ikke selv om der er tale om flere grunde
88

. I SKM.2010.846.SR har 

spørger erhvervet 3 ubebyggede grunde som led i spørgers investeringsstrategi på lige fod med 

investeringer i værdipapirer mm. Personen havde ikke udøvet virksomhed vedrørende ejendomssalg 

eller anden relateret virksomhed, og påtænkte ikke at foretage udstykning med henblik på salg af 

flere bygninger. På den baggrund har Skatterådet bekræftet, at spørger ikke kunne anses for at drive 

økonomisk virksomhed i momslovens forstand, hvis spørger efter den 1. januar 2011 solgte en, to 
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eller alle tre ubebyggede grunde. Dette tilfælde anses altså som en privatpersons salg af ubebyggede 

grunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering.  

Dette samme er tilfældet i SKM2010.840, hvor spørger erhvervede en fast ejendom gennem arv, der 

udgjorde 28.626 m2, hvorpå der var 4 bygninger. I en situation, hvor spørger vil beholde denne arv, 

vil dette også blive betragtet som passiv investering. 

Salg af byggegrunde, som ikke erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af 

byggegrunde, anses for henført til privatformuen. Dermed bliver passive investeringer ikke omfattet 

af momspligten
89

. Det vil sige, at hvis en privatperson køber en grund med henblik på at sælge det 

senere og få en fortjeneste ved det, vil sådan en person ligeledes ikke blive anset som afgiftspligtig 

person. 

 

5.1.3. Gamle bygninger med tilhørende grund 

Salg er grunde med gamle bygninger er momsfritaget. Det samme gælder, hvis man nedriver 

bygninger inden salget. Det bliver betragtet som salg af byggegrunde og vil ikke ændre, at salget 

ikke er momspligtigt. Dette vurderes i forhold til, at pågældende person ikke agerer som en 

afgiftspligtig person. Skatterådet understregede dette gennem forklaringen af at kun ved udstykning 

af flere grunde, kunne privatpersoner blive anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed
90

. 

Dette blev bekræftet af SKM2011.111.SR, hvor Skatteyderen ikke anses for at være momspligtig af 

salg af mindre landbrugsejendom, fordi der ikke har været drevet momspligtig virksomhed i 

ejertiden. 

 

5.2. Gældende regler for privat personers salg af fast ejendom 

Som følge af afgørelserne C – 180/10 og C – 181/10 fra EU – Domstolen, har SKAT vurderet i 

hvilket omfang ændringer eller præciseringer de afgørelser kræver af dansk restpraksis vedrørende 

private personers momspligt ved salg af fast af fast ejendom
91

. I forlængelse heraf har 

Skatteministeriet offentliggjort en meddelelse SKM2012.297.SKAT med ændringer og redegørelse 

for gældende reglerne. Skatteministeriet konkluderer, at EU- Domstolens domme ændrer dansk 
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retspraksis for førstegangssalg af fast ejendom samt salg af byggegrunde. Disse ændringer omfatter 

følgende: 

 salg af grundarealer der frastykkes det grundareal, som hører til den pågældendes private 

bolig eller sommerhus til privat benyttelse,  

 udstykning af andre grundarealer, når udstykningen vedrører udstykning og salg af flere 

byggegrunde 
92

. 

Dermed bliver privatpersoner, som udstykker og sælger byggegrunde (uanset antallet og omfanget 

heraf), ikke anset for at drive økonomisk virksomhed, medmindre den pågældende person aktivt 

tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der 

svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder
93

. 

EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10 havde som konsekvens, at danske 

myndigheder var nødt til at forholde sig til og anvende de samme fortolkningsregler som EU- 

Domstolen fastsætter i sine afgørelser. Det gælder især fortolkning af afgiftspligtig person, som 

synes ikke at være i overensstemmelse med EU- Domstolens fortolkning. Derfor er der kommet en 

række bindende svar fra Skatteministeriet, som anvender EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-

180/10 og C-181/10 i sine vurderinger af, om der er tale om en afgiftspligtig levering af fast 

ejendom. Dette vil blive analyseret senere i kapitlet. 

 

5.2.1. EU-domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og 181/10  

Indtil EU – Domstolens afgørelser i sagerne C- 180/10 og 181/10, blev nedrivning af landbrug med 

henblik på at udstykke mere end 3 grunde, ifølge dansk retspraksis, betragtet som en økonomisk 

virksomhed med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter. Det har Skatterådet forholdt 

sig til i SKM2010.736. SR, hvor en person købte et nedlagt landbrug med henblik på at udstykke 

fem grunde. I sin vurdering har Skatterådet lagt vægt på, at sagen hverken drejer sig om salg af 

spørgers private bolig eller frasalg af en byggegrund, som har været en del af spørgers private bolig. 

Dertil kommer, at spørger netop har købt ejendommen med henblik på salg efter udstykning af 

indtil 5 parceller. Eftersom det nedlagte landbrug købes med henblik på udstykning, finder 
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Skatterådet, at der var tale om økonomisk virksomhed med salg af byggegrunde og der dermed 

skulle pålægges moms ved salg af disse grunde pr. 1. januar 2011 momspligtig.
 94

  

EU- Domstolen har et andet fortolknings grundlag for ”afgiftspligtig person” og ”økonomisk 

virksomhed”. Sagerne C – 180/10 og C – 181/10 har en stor betydning for dansk restpraksis, da 

disse udvider begreberne af afgiftspligtig person, økonomisk virksomhed samt fasttætter alternative 

retningslinje for behandling af salg af et areal, der oprindeligt blev købt som landbrugsareal, men 

efterfølgende blev klassificeret som byggegrund. 

Sagen handler om en polsk privatperson, der ejer et landbrugsareal uden at drive økonomisk 

virksomhed. Personen har tidligere drevet landbrug på arealet, men på baggrund af lokalplan blev 

arealet udlagt til bebyggelse med ferieboliger. Derfor udstykker personen 64 parceller med henblik 

på, at de bliver solgt til andre privatpersoner. 

EU – Domstolen fastslår, at Momsdirektivets artikel 12, stk.1, giver medlemsstaterne mulighed for 

at anse som afgiftspligtig person, enhver, der lejlighedsvis udfører en transaktion henhørende under 

de i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, omhandlede former for virksomhed og især en enkelt levering 

af en byggegrund
95

. Er dette implementeret tilstrækkeligt klart og præcist i national ret, skal 

levering af byggegrund anses for momspligtig, uanset kravet om økonomisk virksomhed i øvrigt er 

opfyldt
96

. I tilfælde, hvor en medlemsstat ikke har implementeret artikel 12, er udgangspunktet i 

artikel 9 afgørende for, om transaktionen udgør en selvstændig økonomisk virksomhed. Endvidere 

fremgår af sagen, at personen handler i egenskab af privatperson, når denne som ejer af godet 

udøver sin almindelig ejendomsret over godet
97

.  

Det vil sige, at antallet og omfanget af salget ikke er afgørende, da ejeren af godet selv kan vælge, 

om det skal indgå i privatformuen eller erhvervsformuen
98

.  Ligeledes er hverken antallet af 

byggegrunde, tidsrummet, hvori transaktionerne finder sted, eller størrelsen af indtægterne 

afgørende for, om salget er momspligtigt.
99

 Hvis et gode er allokeret i privatsfæren, men bliver 

udnyttet svarende til, hvordan erhvervsdrivende ville udnytte godet erhvervsmæssigt, vil der dog 
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være tale om selvstændig økonomisk virksomhed
100

. Derfor er det afgørende at bestemme, hvor 

grænsen mellem en handling i egenskab af privatperson og erhvervsdrivende går i det konkrete 

tilfælde.  

EU – Domstolen lægger desuden vægt på, at erhvervelse og salg af et gode ikke udgør en 

”udnyttelse” af et gode med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Dette 

begrundes med, at det eneste afkast sådanne transaktioner giver, er et eventuelt udbytte ved salg af 

varen
101

.  

EU - Domstolen har derfor som supplement til det objektive krav udviklet et "intensitetskrav", der 

hviler på artikel 9, stk.1, andet afsnit, at ”godet skal udnyttes med henblik på opnåelse af indtægter 

af en vis varig karakter"
102

, som gældende for alle former for økonomiske aktiviteter.  

EU – domstolen kom til afgørelsen, at en fysisk person, der har udøvet landbrugsvirksomhed på et 

bestemt areal, som senere – som følge af en ændring af lokalplanen, der ikke er udtryk for 

personens vilje – er blevet omdannet til grundstykker beregnet til bebyggelse, skal, når 

vedkommende påbegynder salg af jordarealet, ikke anses for merværdiafgiftspligtigt i den forstand, 

hvori udtrykket er anvendt i artikel 9, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i direktiv 2006/112, som ændret 

ved direktiv 2006/138, såfremt salget indgår som led i forvaltningen af personens personlige 

formue
103

. 

Såfremt personen derimod med henblik på gennemførelse af salget aktivt påbegynder at tage skridt 

mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der 

anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder – som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet 

afsnit, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2006/138 – skal personen betragtes som 

udøvende ”økonomisk virksomhed” i den nævnte artikels forstand, og skal følgelig anses for en 

merværdiafgiftspligtig person. 
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5.2.2.  Perspektivering af C-180/10 og C-181/10 i forhold til dansk retspraksis 

Ifølge dansk lovgivning er artikel 9 implementeret i Momslovens § 3, dog uden nærmere at 

definere, hvornår der foreligger økonomisk virksomhed. Momspligten ved salg af fast ejendom 

gælder for alle afgiftspligtige personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed med 

henvisning til artikel 9
104

. Endvidere udvider artikel 12 begrebet afgiftspligtig person til at anse 

lejlighedsvise transaktioner for afgiftspligtige, især vedrørende fast ejendom. For at benytte denne 

bestemmelse skal det implementeres i national ret, og det har Danmark ikke gjort
105

. 

Det stemmer godt overens med lovforslaget samt SKATs vejledning om, at momspligten ved salg 

af fast ejendom følger definitionen af afgiftspligtige personer efter § 3
106

. 

Da artikel 12 ikke er implementeret i danske ret, anses den tidligere dansk retspraksis på dette 

område for at være delvist i strid med EU-retten. Ved vurderingen af hvorvidt en privatperson 

driver en selvstændig økonomisk virksomhed, er den afgørende definition i artikel 9,stk.1, afsnit 2, 

sammenholdt med den gældende retspraksis. Det betyder, at for at førstegangssalg af en ny bygning 

eller salg af en byggegrund kan være momspligtig, skal sælger være en momspligtig person, der 

driver selvstændig økonomisk virksomhed
107

.  

Som nævnt tidligere i dette kapitel, anses privatpersoners udøvelse af deres ejendomsret ikke for at 

udgøre økonomisk virksomhed, der det sker ikke med henblik på at opnå indtægter af en vis varig 

karakter. Dette kan sammenlignes med privatpersoners investeringer i værdipapirer, som på 

tilsvarende vis ikke udgør selvstændig økonomisk virksomhed. Derfor anses afgørelsen i 

SKM2010.846.SR således for at være i tråd med EU-retspraksis. Afgørelsen i SKM2010.736.SR 

anses derimod for at være i strid med den gældende retspraksis indtil EU – Domstolens afgørelser i 

C- 180/10 og C- 181/10 kom, ligesom de objektive krav for antal udstykninger og kvadratmeter i 

vejledninger m.v. ikke kan fastholdes. 

 

 

                                                           
104

 Bemærkninger til L203 
105

 Danmark har kun udvidet den afgiftspligtige person ved lejlighedsvis levering af nyt transportmiddel, jf. 

ML § 3, stk. 2, nr. 1. 
106

 Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, afsnit 5.1 
107

 Jf. SKM2012.297.SKAT 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2035489


40 
 

5.2.3. Gældende retspraksis ved afståelse af byggegrunde 

Fremover skal private personer ikke spekulere over om de kan blive anset for at være afgiftspligtig 

person ved salg af nye bygninger og byggegrunde. Man er kun afgiftspligtig ved levering af fast 

ejendom omhandlende i § 9, hvis man er afgiftspligtig person, og agerer i denne egenskab eller hvis 

man tager et aktiv skridt mod økonomisk virksomhed. Det bekræftes i den nugældende retspraksis. 

Skatterådet har en anden holdning i SKM2012.265. SR. (end i de tidligere nævnte sager) ved 

afgørelsen, om der er tale om afgiftspligtig levering af byggegrund af privatperson. SKM2012.265. 

SR. handler om en privatperson, som mange år efter køb af privat bolig har fået mulighed for via ny 

lokalplan at udstykke i alt 3 byggegrunde, som velkommende gerne vil sælge. Det afgørende i 

denne sag var at vurdere, om spørger ved salg af 3 udstykkede byggegrunde driver økonomisk 

virksomhed, og derfor er afgiftspligtig person jf. momslovens § 3, som skal pålægges moms ved 

salg af de udstykkede byggegrunde jf. momslovens § 4. I sin vurdering har Skatterådet lagt vægt på, 

om sælger med henblik på salg er begyndt at aktivt tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den 

faste ejendom gennem mobilisering af midler. Dette kan bl.a. være gennemførelse af byggemodning 

af arealet (etablering af veje, belysning, kloak, vand mv.). Ud over det har Skatterådet taget EU- 

Domstolens dom i sager C-180/10 og C-181/10 i betragtning, om at antallet af og omfanget af salg 

ikke er i sig selv afgørende, ligesom det faktum at ejeren forud for overdragelsen har foranstaltet 

udstykning af grunden med henblik på at få en samlet set bedre pris herfor, heller ikke er af 

afgørende betydning, når det skal vurderes om sælger er en afgiftspligtig person
108

. Endvidere 

finder Skatteministeriet, at et salg af de tre byggegrunde, er at anse som et led i forvaltningen af 

spørgers personlige formue. På baggrund af oven nævnte bliver spørger derfor ikke anset som 

afgiftspligtig person og salget af de 3 udstykkede byggegrunde er derfor afgiftsfrit.  

Skatterådet har også bekræftet, at antallet og omfanget af byggegrunde ikke i sig selv er afgørende 

for momspligten i SKM2012.327.SR. Denne sag omhandler et legat, som skal sælge 4 parceller. 

Skatterådet kom frem til, at legatet ikke handler i egenskab af afgiftspligtig person og kan sælge de 

4 parceller momsfrit. Da salg af en byggegrund er momspligtig transaktion, når salget foretages af 

en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab
109

, skulle der afgøres om legatet handler som 

en afgiftspligtig person. Ved vurderingen af dette, var der lagt fokus på, at Feriehjemmet drives som 

et velgørende legat, hvis aktiviteter ikke er momspligtige.  Endvidere har legatet ikke foretaget 
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byggemodning af grundene, der kunne ses som et aktiv skridt mod en udøvelse af en økonomisk 

virksomhed. Dermed kan indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv 

betragtes som økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig 

karakter
110

. På baggrund af tidligere retspraksis, var spørger i tvivl, om der er forskel for 

afgiftspligten, hvis man sælger 3 eller 4 byggegrunde. Derfor har spørger fremlagt 2 spørgsmål, 

som er relateret til hinanden. Den første handler om salg af 4 byggegrunde er momsfri. Hvis 

Skatterådet har benægtet momsfritagelse ved salg af 4 byggegrunde, vil spørge vide, om salg af 3 

byggegrunde er momsfri. 

Et andet eksempel, hvor en privatperson ikke bliver anset for at handle som afgiftspligtig person 

ved salg af 4 byggegrunde, findes i SKM2012.316.SR. Her bruger Skatterådet igen sagerne C-

180/10 og C-181/10, som grundlag ved vurdering af om der er tale om en afgiftspligtig person eller 

ej. Denne afgørelse bekræfter igen, at der er sket en ændring i forhold til den restpraksis, der hidtil 

har været i Skatterådets afgørelser vedrørende private personers salg af fast ejendom, fx 

SKM2010.806.SR
111

.  

Fra dette kan det konkluderes, at de tidligere brugte kriterier ved fastsættelsen af afgiftspligten som 

”salg af flere end 3 byggegrunde” bortfalder og at dette er en konsekvens af EU- Domstolens 

afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10. Derfor må vejledningen ”Moms på nye bygninger og 

byggegrunde” afsnit 5.2 ændres, og den praksis der er udtrykt i flere afgørelser fra Skatterådet, 

ajourføres i overensstemmelse med dansk lovgivning og EU retspraksis
112

.  

Ud over dette kan der anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, således at private personer som 

tidligere blev anset for at handle som momspligtige personer ved salg af fast ejendom, men ifølge 

den nye praksis ikke kan anses for at handle som momspligtig, kan få genoptaget deres sag113. Der 

kan ske genoptagelse, hvis anmodningen bliver fremsat senest 3 år efter angivelsesfristens udløb
114

. 

Hvis fristen er udløbet, jf. Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der efter anmodning ske 

ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige ’af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og 

med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er 
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påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis’, jf. 

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led.  

Endvidere anses udstykning, byggemodning og salg af en enkelt byggegrund, ikke for at medføre 

momspligt, uanset gennemførelsen af byggemodningen. Udstykning og salg af flere byggegrunde 

vil derimod blive anset som økonomisk virksomhed og være momspligtigt, hvis den pågældende 

person aktivt har taget skridt der sigter mod en økonomisk udnyttelse af grundene med henblik på 

salg. 

 

5.3. Opsummering af kapitel 

 

Der foretaget en analyse af privatpersoners salg af nye bygninger og byggegrunde og den danske 

retspraksis, som har udviklet sig indtil i dag. Efter lovens 520 af 12. juni 2009 vedtagelse skulle 

private personer ikke anses som afgiftspligtige ved salg af fast ejendom. Der var dog undtagelser 

hvor en privatperson blev anset som afgiftspligtig, fx ved udstykning og salg af flere end 3 

byggegrund, der hver havde et areal mere end 1.400m
2
. Det var ikke hensigtsmæssigt i forhold til 

momsdirektivet og EU – Domstolens fortolkning af en afgiftspligtig person at bruge kriteriet ”flere 

end tre byggegrunde”. 

Endvidere var det ikke rimeligt, at privatpersoner blev pålagt moms ved salg af byggegrunde (i 

nogle tilfælde). Selv om momsdirektivet giver muligheder for at anse privates enkeltstående salg af 

byggegrunde for momspligtige, var der ikke en direkte lovhjemmel i den danske lovgivning. Det vil 

sige, at SKAT har foretaget en meget restriktiv fortolkning af begrebet erhvervsmæssig virksomhed 

uden at implementere momsdirektivets bestemmelser. 

Som konsekvens af EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10, og C-181/10, har 

Skatteministeriet ændret kriterierne ved vurderingen af afgiftspligten, og derfor er følgende således 

ikke i sig selv længere afgørende for fastsættelsen af afgiftspligten:  

 Udstykning af en grund før salg 

 Antallet og omfanget af salget 



43 
 

 Tidsrummet salget strækker sig over
115

. 

Privatpersoners udøvelse af egen ejendomsret er altså ikke momspligtigt. Afgiftspligten kan først 

indtræde, hvis personen tager aktive skridt mod økonomisk virksomhed gennem eksempelvis 

mobilisering af byggegrunde. 

 Tidsrummet,  
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6. MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM 

Dette kapitel vil redegøre, hvilke byggegrunde og ejendomme er omfattet af momspligten, jf. § 13, 

stk. 1, nr. 9, litra a) og b) samt analysere om dansk lovgivning er implementeret korrekt i forhold til 

momsdirektivet. 

6.1. Levering af byggegrunde  

6.1.1. Levering af byggegrund med gammel bygning 

Undtagelser for momsfri levering af fast ejendom omfatter ikke levering af gamle bygninger, dvs. at 

levering af bygninger som ikke er nye bygninger med tilhørende grundareal, ikke er omfattet af 

momspligten efter ML § 13, stk. 1, nr. 9
116

. Hvis afståelsen af en sådan ejendom sker med henblik 

på opførelse af en ny bygning, bliver leveringen anset for levering af en byggegrund efter ML § 13, 

stk. 1, nr. 9, litra b.  

Der er også andre kriterier, der bliver brugt ved vurderingen af, om der foreligger levering af en 

byggegrund. Det kan være prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af 

tilsvarende ejendomme, bebyggelsens karakter, manglende tilslutning til offentlig/ privat forsyning, 

og ejendommens tidligere anvendelse
117

.  Vurderingen af disse faktorer sker uafhængigt af købers 

hensigt. 

Desuden er det uden betydning, hvor langt arbejdet med nedrivning er fremskredet, når leveringen 

sker, hvis det er aftalt, at bygningen skal nedrives af sælger
118

.  Sådan en levering er betragtet som 

levering af byggegrund og dermed momspligtig. 

Dette understøttes med EU- Domstolens afgørelse i sagen C-461/08, Don Bosco, hvor domstolen 

har fastslået, at levering af en grund hvorpå der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned 

for at der i dens sted kan opføres en ny bebyggelse, og hvis nedrivning allerede er påbegyndt før 

nævnte levering, er leveringen ikke omfattet af fritagelsen for merværdiafgift af levering af fast 

ejendom
119

.   

Don Bosco sagen indebærer ikke kun levering af gamle bygninger med tilhørende jord, som er 

fritaget fra afgift. Det fremgår af sagens præmis 11, at Don Bosco havde til hensigt at nedrive 
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eksisterende bygninger fuldstændigt med henblik at opføre nye bygninger på arealet, som blev 

frigjort. Derfor var der indgået en aftale, om at sælger skulle sørge for nedrivnings tilladelse, indgå 

aftale om nedrivningen med en entreprenør, og lade omkostningerne hertil fakturere til sig selv. 

Ifølge sidste del af aftalen skulle sælger bære nedrivnings omkostningerne, men købsprisen for 

ejendommen skulle forhøjes i forhold til det, bortset fra omkostninger vedrørende fjernelse af 

asbest.  

Ved leveringen i september 1999 var fjernelsen af bygningerne påbegyndt
120

. EU- Domstolen 

udtalte, at det skulle vurderes, om der var tale om én enkelt transaktion, eller om der var tale om 

uafhængige og særskilte transaktioner
121

. Det afgørende var, om varen (byggegrund med bygninger) 

og ydelsen (nedrivning) skulle ses som to adskilte leveringer, så salget kunne blive fritaget for afgift 

efter momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra j)
122

. EU- Domstolen vurderede, at de 

transaktioner som sælger udførte, skulle anses som en enkelt transaktion. Domstolen kom til denne 

konklusion på baggrund af at sælger både stod for at indhente tilladelse til nedrivningen, at bestille 

entreprenør til at udføre nedrivningen og lod arbejdet fakturere til sig selv
123

.  Det økonomiske 

formål med disse handlinger var at tilvejebringe en grund, som var klar til at blive bebygget.  

Som udgangspunkt skal hver enkelt levering eller ydelse anses for at være en særskilt og uafhængig 

transaktion, jf. momssystemdirektivet artikel 2, stk. 1 litra a og c; dog skal enkelte transaktioner, der 

formelt set udgør særskilte transaktioner, anses for at udgøre én samlet transaktion, hvis er 

afhængige af hinanden.  Der er tale om uafhængighed, når leveringens elementer objektivt set udgør 

en enkelt, udelelig økonomisk transaktion, som det ville være kunstigt at opdele
124

. I denne situation 

kunne der ikke ske en kunstig opdeling pga. at Don Bosco fra den samme person først havde 

erhvervet gamle bygninger med tilhørende jord, som i deres daværende tilstand ikke havde nogen 

nytteværdi i relation til dette selskabs økonomiske virksomhed, og først herefter erhvervet ydelserne 

vedrørende nedrivningen af bygningerne, som alene var egnet til at give grunden en sådan 

nytteværdi
125

. På baggrund af dette må det konkluderes, at hvis sælger står for nedrivning af de på 

grunden eksisterende bygninger, så er en samlet transaktionen omfattet af momspligt. 
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En anden situation er, når sælger i forbindelse med salget af ejendommene ikke er involveret i 

nedrivning af de eksisterende bygninger på ejendommen. Det er tilfældet i SKM2010.745.SR, hvor 

Skatterådet har taget stilling til om et selskabs salg af tre ejendomme, hvorpå der er eksisterende 

bygninger, er momspligtigt efter de nye regler. Skatteministeriet er i denne afgørelse af den 

holdning, at ”såfremt sælger ikke er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de 

eksisterende bygninger på ejendommene,” og ”det ikke af salgsaftalen fremgår, at bygningerne 

erhverves med henblik på nedrivning af køber,” så er grundarealerne ikke at anse som byggegrunde 

og derfor er de omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 9. Et lignede eksempel er 

SKM2012.416.SR, hvor en kommune og en fond sælger ifølge købsaftale to bebyggede ejendomme 

til tredjemand. Der ejendommene er nogen gamle bygninger og sælger er ikke involveret i 

nedrivninger eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger, anses det for salg af 

gamle bygninger med tilhørende jord, som er momsfri levering. 

I nogle tilfælde vil det give anledning til tvivl, hvorvidt der er tale om levering af en byggegrund 

eller levering af en gammel bygning. Skatterådet har givet bindende svar i SKM2011.45.SR, hvor 

der blev taget stilling til, at salg af en grund som ifølge en lokalplan var udlagt til boligformål, og 

hvorpå der var opført en garage/et udhus, i momsmæssig sammenhæng skulle anses for levering af 

en byggegrund, som er en momspligtig levering, hvis sælger er en afgiftspligtig person. Spørgeren 

driver virksomhed med at købe ejendomme for at sætte dem i stand og sælge dem videre. Sælgeren 

ejer en grund på 450 m2, hvorpå der er en fritliggende carport på 42 m2. Carporten er funderet, og 

der er indlagt el. Det er spørgers klare opfattelse, at der er tale om ”en bygning.” Skatterådet finder 

på baggrund af forarbejderne til L203 om definitionen af en byggegrund, at en garage eller et udhus 

opført på støbt fundament som i denne sag anses som en grundfast konstruktion, og derved vil være 

omfattet af begrebet bygning. Skatterådet afgjorde dog, at på baggrund af en vurdering af samtlige 

elementer skal salget anses som en levering af en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 

litra b), fordi den fremtidige anvendelse af en garage eller et udhus ikke opfylder det formål til 

beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsboligbebyggelse. Salget 

bliver dermed anset som en momspligtig levering af en byggegrund, jf. momsloven § 3 og § 13, stk. 

1, nr. 9, litra b). 

Det bekræfter Skatterådet i SKM2011.6.SR, hvor de konkluderer, at hvis en byggegrund efter 

lokalplanen er udlagt til helårsboligbebyggelse, anses byggeriet ikke for påbegyndt, hvis der på 

grunden alene planlægges/påbegyndes opførelse af en garage eller et udhus.  
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Det synes, at Skatteministeriet fortolker reglerne vedrørende salg af en gammel bygning med 

tilhørende jord i tråd med EU – domstolens fortolkning.  Skatteministeriet bruger i sin vurdering 

sag C-461/08, Don Bosco som grundlag for vurderingen.  

 

6.1.2. Særskilt levering af en bebygget grund 

Ifølge § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), sidste led fremgår det, at en særskilt levering af bebygget grund er 

momspligtig. En nemmere definition af bebygget grund findes i Bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven § 39 c. Stk. 2., om levering af ethvert grundareal med 

grundfaste konstruktioner som omhandlet i § 39 a, stk. 1, hvor der ikke samtidig med leveringen af 

grundarealet sker levering af de på grunden opførte grundfaste konstruktioner.   

Ifølge § 39 a, stk.1 forstås ved begrebet bygning, grundfaste konstruktioner der er færdiggjorte til 

det formål, de er bestemt til. Det vil sige, at ligegyldigt om der er en ny eller gammel bygning på 

grunden, er den omfattet af denne bestemmelse. I udkastet til momsbekendtgørelsen § 39 c stk. 3 

fremgik der, at særskilt levering af en bebygget grund ikke omfattede levering af en bebygget 

grund, når leveringen skete senere end 5 år fra tidspunktet for færdiggørelsen, af den på grunden 

opførte bygning. For at være omfattet af momspligten skulle der altså være opført en ny bygning på 

grunden. 

Dette er ændret i den nugældende formulering af § 39 c til ”ethvert grundareal med grundfaste 

konstruktioner”. Derfor er der en usikkerhed om, hvorvidt momspligten for særskilt levering af en 

bebygget grund angår de bebyggede grunde, hvor der er opført en ny bygning
126

 eller omfatter alle 

tilfælde, hvor bygninger er opført på grunden, jf. bekendtgørelsen. Samtidig synes det ikke korrekt, 

at bygningens betegnelse er af betydning for momspligten, når det er grunden der sælges. 

Det er uforståeligt, hvordan momspligten kan omfatte levering af en bebygget grund, hvorpå der er 

opført en ny bygning på lejet (fremmed) grund, og sælger ikke civilretligt kan sælge en lejet 

(fremmed) grund til en køber
127

. Denne bestemmelse har til formål at forhindre, at 

momsforpligtelsen omgås ved at lade en fast ejendom udskille i 2 selvstændige matrikler, som vil 
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medføre at særligt skilte salg af bygninger vil være momsfrie og at efterfølgende salg af 

byggegrunde vil udløse moms.  

Umiddelbart synes der ikke at være hjemmel i Momssystemdirektivet artikel 12 til at pålægge 

moms ved særskilt levering af en bebygget grund, når der ikke sker en samtidig levering af 

bygningen på grunden
128

.  Artikel 12 fastsætter, at momspligten omfatter levering af ”bygning med 

tilhørende jord” og ”byggegrund”, og derfor vil en særskilt levering af bebyggede grunde efter 

ordlydsfortolkning ikke være omfattet, når levering af byggegrund og bygning sker hver for sig
129

. 

Det bemærkes i artikel 12, stk.2, at medlemsstaterne selv kan definere begrebet ”tilhørende jord”
130

, 

men i denne situation kan dette ikke benyttes, da særskilt levering af en bebygget grund ikke kan 

sidestilles med levering af bygning med tilhørende jord. Yderligere giver artikel 12, stk. 3 

bemyndigelse for medlemsstaterne til at definere begrebet byggegrund. Det er relateret til hvorvidt 

byggegrunden er byggemoden eller ej, men ikke noget om særskilt levering af bebygget grund. En 

byggegrund kan ikke sidestilles med bebygget grund, da en byggegrund er et ubebygget areal.
131

 

Skatteministeriet argumenterer således, at der er hjemmel til at gøre særligskilt levering af bebygget 

grund momspligtigt efter Momssystemsdirektivets hovedregel i artikel 135 stk.1, litra j og k, som 

fastsætter hvilke transaktioner der er fritaget for afgift, nemlig: 

j) levering af bygninger eller dele heraf med tilhørende jord bortset fra levering 

omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a)     

k) levering af ubebygget fast ejendom bortset fra de i artikel 12, stk. 1, litra b), nævnte 

byggegrunde. 

Ifølge hovedreglen i artikel 135, om at alle øvrige faste ejendom end dem, der er nævnt i litra j og 

litra k, er momspligtige, kan det anses som et udtryk for at det er Rådets holdning, at det kun er fast 

ejendom, der er nævnt i artikel 12, der kan udløse afgiftspligt, og at alle øvrige faste ejendomme - 

også særskilt levering af bebygget grund - ikke vil udløse afgiftspligten
132

. Det kan derfor 

diskuteres, om det er i harmoni med Momssystemsdirektivet at indføre momspligt for særskilt 

levering af bebyggede grunde, idet der som nævnt ikke er hjemmel i artikel 12.  
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Endvidere er der anført i Vejledningen ”Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde”, at 

særskilt levering af bebyggede grunde, hvor en ny bygning er opført på sælgers egen eller lejet 

grund, som udgangspunkt altid er momspligtigt
133

.  På grund af EU-rettens og EU- Domstolens 

forrang frem for nationale bestemmelser
134

, kan borgere og virksomheder påberåbe sig 

direktivbestemmelse, hvilket var tilfældet i AMBI- sagen om tilbagebetaling af afgifter opkrævet i 

strid med EU-retten
 135

. Dermed pålægger dommen Danmark at tilbagebetale de mange penge, som 

en række virksomheder ulovligt blev opkrævet i AMBI- afgift. 

På baggrund af ovenfor anførte, kan det diskuteres, om Momslovens §13, stk.1, nr.9, litra b, sidste 

led, om ”særskilt levering af en bebygget grund”, er i overensstemmelse med 

Momssystemsdirektivet og det kan blive bekræftet, hvis der kommer en afgørelse fra EU- 

Domstolen.   

Levering af bebyggede grunde er altid momspligtigt, medmindre leveringen er omfattet af ML § 13, 

stk. 2. I SKM 2010.842.SR har Skatterådet taget stilling til momspligten ved salg  af udlejede 

sommerhusgrunde, hvor spørger i 2002 har arvet 10 sommerhusgrunde sammen med sin søster.  Da 

de arvede grundene, var de lejet ud til sommerhusejere, som har bygget sommerhus på grundene. I 

løbet af årene har de solgt 5 af grundene. De resterende grunde har de lejet ud til sommerhusejere. 

Konklusionen var at spørger blev anset som en afgiftspligtig person, der har drevet økonomisk 

virksomhed med udlejning af grundene siden 2002. Dette er begrundet med at udlejning af 

grundene ikke er noget som man i sagens natur gør i egenskab af privatperson, og spørger har aldrig 

brugt grundene privat, da de hele tiden har været udlejet til sommerhusejere. Det er også uden 

betydning om man er afgiftspligtig person, hvad formålet var og resultatet med virksomheden. 

Sagen oplyser ikke indtægtens størrelse, men det er ej heller afgørende, eftersom at der var opnået 

indtægter af en vis karakter ved pågældende virksomhed. Da udlejning af sommerhusgrunde er 

momsfritaget virksomhed jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, skal der ikke betales moms ved særskilt 

levering af bebyggede grunde, som alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, jf. 

momslovens § 13, stk. 2. Det vil sige, at hvis udlejning af fast ejendom ikke var omfattet af 

momsfritagelse, ville pågældende virksomhed betale moms ved særskilt salg af bebyggede grunde. 
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Hvor ejeren af grunden derimod er den samme som ejeren af bygningen, og leveringen sker samlet 

af bygningen og grunden, er der tale om levering af en bygning med tilhørende jord, som muligvis 

er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a). 

 

 6.2. Levering af nye bygninger 

Ifølge Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 er levering af nye bygninger omfattet af momspligten, hvis 

bygningerne er opført af sælger for sælgers regning med henblik på salg
136

. Levering af bygninger 

derimod, som er opført for fremmed regning, er som udgangspunkt ikke momspligtigt. I denne 

situation skal der betales moms af byggevirksomhedens levering af byggearbejde og materialer, 

som blev brugt for at opføre bygningen
137

. 

 

6.2.1. 5 års regelen 

Nye bygninger defineres som førstegangssalg af bygninger eller del af en bygning med tilhørende 

jord, der sælges inden første indflytning (ibrugtagning)
138

, eller indenfor 5 år efter bygningens 

færdiggørelse eller eksisterende byggeri, hvor der inden et salg er udført til - og ombygningsarbejde 

i ”væsentligt omfang”
139

. Det fremgår af momslovens § 39 a, stk. 1, at færdiggørelsestidspunktet er 

det tidspunkt, hvor bygningen er færdiggjort til det formål den er bestemt til. En bygning er 

færdiggjort, når den har nået et stadie, hvor den kan anvendes til dette formål, som det er beregnet 

til. Dette fremgår ikke af bemærkningerne til L 203 og derfor var denne bestemmelse udsat for 

kritik. Ifølge L 203 er en bygning ny inden første indflytning eller leveringen sker mindre end fem 

år efter dagen for bygningens færdiggørelse, som senest er dagen for første indflytning. Årsagen til 

det er, at der ikke er nærmere defineret, hvad man forstår med færdiggørelsen, men så længe der er 

hjemmel i momsdirektivet, synes det at være direktiv konform.  

Definitionen af nye bygninger i dansk lovgivning specificeres i momsdirektivets artikel 12, stk.1, 

litra a) hvor det er bestemt, at levering af bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord 

inden første indflytning skal pålægges moms. Endvidere giver momsdirektivets artikel 12, stk. 2 

den enkelte medlemsstat mulighed for at fastsætte andre kriterier end første indflytning, i 
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definitionen af en ny bygning. Eksempelvis kan nævnes perioden mellem dagen for bygningens 

færdiggørelse og dagen for første levering, eller perioden mellem dagen for første indflytning og 

dagen for senere levering, såfremt disse perioder ikke overstiger henholdsvis fem og to år
140

.  

Danmark har valgt at anvende definitionen af en ny bygning ud fra momsdirektivets bestemmelser, 

uden at bruge muligheden at anvende en anden definition, som momsdirektivets artikel 12, stk.2 

udtrykket ”f. eks.” giver muligheden for.  

5- års fristen skal sikre at sælger ikke har mulighed for at undgå at betale moms ved salg af nye 

bygninger, ved at sørge for at bygningen er taget i brug inden leveringen, hvorpå bygningen 

umiddelbart kan sælges uden moms
141

. Ved anvendelse af 5 års fristen, kan man nemmere skelne 

mellem, hvornår der sker salg af en ny bygning, og hvornår der er tale om salg af en gammel 

bygning, som ikke skal pålægges moms. Et eksempel på dette er det bindende svar i sag 

SKM2011.52.SR, hvor Skatterådet bekræfter, at salg af rækkehuse, der har været bygget og udlejet 

siden år 2000, ikke er omfattet af momspligt ved salg efter 1. januar 2011. Begrundelsen for 

momsfritagelsen bygger på momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, ifølge hvilken, salg af fast ejendom, som 

ikke er ny, er fritaget for moms. I henhold til bemærkningerne til Lov nr. 520 af 12. juni 2009 om 

ændring af momsloven mv. anses en bygning for at være ny på dagen for første levering af 

bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter bygningens færdiggørelse, som senest er dagen 

for første indflytning. Da rækkehusene har været færdige siden 2000, anses 5-års fristen for at være 

opfyldt, og husene kan derfor sælges momsfrit. 

Ifølge momsbekendtgørelsens § 39 a, stk. 3. hvis en del af en ny bygning har været i brug ved 

indflytning og en del ikke har været i brug, skal salgsprisen for bygningen med eventuel tilhørende 

jord, fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del, der er momsfritaget. 

Det samme gælder en bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til -/ombygningsarbejde, jf. 

momsbekendtgørelsen § 39 b. Det vil sige, at hvis en del af en ny bygning har været i brug i mere 

end 5 år og den anden del har ikke, skal salgsprisen fordeles mellem den del, der er momspligtig og 

mellem den del, der er momsfritaget
142

. Dette har ikke hjemmel i hverken Momssystemdirektivet, 

lov nr. 520 af 12. juni 2009 eller forarbejderne hertil
143

. Endvidere synes nærværende afhandling, at 

opdeling af en bygning ikke har den nødvendig hjemmel i momsdirektivet. Det kan også ses fra EU 
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– domstolens retspraksis. For eksempel, fremgår det i sagen C- 400/98, Birgitte Breitsohl, at en 

bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord ikke kan adskilles i relation til momsen
144

.  

Videre fremgår det af præmis 55, at det valg af momspligt, som træffes på tidspunktet for levering 

af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord, skal omfatte bygningen eller 

bygningsdelen og, uden mulighed for adskillelse, den tilhørende jord. 

Endvidere fremgår det intet sted, at der kan ske en opdeling af en momspligtig og en momsfritaget 

del af bygningen pga. af brugen af hver del af bygningen. Da denne opdelingsregel ikke har 

hjemmel i Momsdirektivet, ser det ud til at den ikke er direktivkonform
145

.  

 

6.2.2. Anden og efterfølgende levering 

Inden for fem år efter bygningens færdiggørelse, anses ejendommen stadig som ny ved anden eller 

tredje levering, dækket i en periode på de første to år hvor ejendommen har været i brug ved 

indflytning, og hvor første levering af bygningen er omfattet af momslovens § 29, stk. 3, der 

vedrører handel mellem interesseforbundne parter, som
146

:  

1. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære 

personlige bindinger.  

2. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller 

medlemsmæssige bindinger.  

3. Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed 

eller ejendom.  

 

Der kan opstå uhensigtsmæssigheder ved senere salg, idet parterne ved det senere salg ikke 

nødvendigvis er bekendt med, om der har været et 1. gangs salg mellem interesseforbundne parter 

ved et tidligere salg. Denne regel skaber usikkerhed for køberne, som ikke kan være sikre på om en 

handel er momspligtig eller ej. Derfor skal køberen undersøge ejendommens handelshistorie, for at 
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være sikker på at der ikke har været handlet med ejendommen mellem interesseforbundne parter, jf. 

§ 29, stk. 3, med momspligt følge.   

Der er ikke så megen hjælp til denne bestemmelse, da det ikke har været fremme under det lov 

forberedende arbejde i Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af de nye regler om moms på fast 

ejendom. Baggrunden for denne bestemmelse kan man finde i momsbekendtgørelsens §§ 39 a, stk. 

2 og 39 b, stk. 1. og ifølge Foreningen af Statsautoriserede Revisor, har udvidelsen af denne regel 

ikke tilstrækkelig lovhjemmel i Skatteministerens bemyndigelse efter momslovens § 13, stk. 3. Det 

begrundes med, at man finder ikke 2-års kriteriet i hverken lov nr. 520 af 12. juni 2009 eller i 

forarbejderne hertil, og derfor synes der ikke at være hjemmel hertil, selv om der reelt bliver tale 

om pålæg af SKAT i en vejledning, hvilket ikke er muligt
147

. Det er dog kun nationalt 

uoverensstemmelse. Det følger af artikel 288 EU, at det overlades til de nationale myndigheder at 

bestemme form og midler for gennemførelsen af direktiver
148

. 

En anden opfattelse af denne bestemmelse finder man i TfS2009,837, hvor der fremgår, at ”de 

danske regler må siges at være i overensstemmelse med direktivet, og det er fravalgt at pålægge 

moms på andet, tredje, fjerde salg, hvis sådanne finder sted senest to år efter første indflytning”. 

Nærværende afhandling er også den opfattelse, at bestemmelsen er i overensstemmelsen med 

momsdirektivets artikel 12, stk. 2, som lyder: ” Medlemsstaterne kan anvende andre kriterier end 

første indflytning, som f.eks. perioden mellem dagen for bygningens færdiggørelse og dagen for 

første levering, eller perioden mellem dagen for første indflytning og dagen for senere levering, 

såfremt disse perioder ikke overstiger henholdsvis fem og to år”. Der er indsat ”f.eks.” i artiklen, 

med det formål, at det er op til medlemsstaterne at fastsætte andre kriterier end de nævnte. 

Endvidere fremgår der af artiklen 12, stk. 2, at perioder ikke skal overstiger henholdsvis fem og 2 år 

og det gør det ikke i danske lovgivning. Derfor er det ikke i strid med EU- retten, at Danmark har 

indført reglen vedrørende anden og efterfølgende levering.  

6.2.3. Ombygningsarbejde i væsentlig omfang 

Så frem en bygning er til - eller ombygget i væsentlig omfang, anses den i henhold til 

momsbekendtgørelsens § 39 b, stk. 2. som en ny bygning og er omfattet af momspligten. Ifølge 

Momsdirektivets artikel 12, stk. 1. a) ” levering af en bygning eller en del af en bygning med 
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tilhørende jord inden første indflytning ”. Endvidere fremgår af Momsdirektivets artikel 12, at 

medlemsstaterne kan fastlægge de nærmere betingelser for anvendelsen af det i stk. 1. litra a) 

anførte kriterium på ombygninger. Dermed synes nærværende afhandling, at dansk lovgivning ikke 

er i strid med momsdirektivet, der det er op til medlemsstaterne til at definere ombygning. 

Derimod kan man diskutere om tilbygnings arbejde i væsentlig omfang kan henføres til 

Momsdirektivet, der artikel 12 nævner ikke tilbygning. Det afhandlingens opfattelse, at begrebet 

tilbygning er forskellig fra begrebet ombygning. Hvis der udført tilbygning arbejde, er der tale om 

en hel ny del af en bygning. Hvor ombygnings arbejde ske på en eksisterende bygning. Derfor er 

det tvivlsomt, om momspligten af en tilbygnings arbejde er i overensstemmelse med 

Momsdirektivet. Der er dog en mulighed, at en tilbygning kan henføres til den almindelige 

bestemmelse om, at salg af nye bygninger er momspligtig. Der en bygning defineres som enhver 

grundfast konstruktion, som bestå af ydre mure og / eller tagkonstruktion jf. afsnit 3.4. Det synes, at 

tilbygning opfylder kriterium for en bygning og opførsel af en ny tilbygning kan blive anset som 

opførelse af en ny bygning og pålægge moms efter hovedreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 

litra a. 

Ifølge danske lovgivning er almindeligt vedligeholdelsesarbejde som maling ikke betragtet som 

ombygnings arbejde i væsentligt omfang. Til - og ombygnings arbejde kan karakteriseres som 

tilbygning, nedrivning og udvidelse af bygningen
149

. Endvidere anses forbedringsarbejde på 

bygninger (nyt tag, vinduer, facade mv.) også som til - og ombygning.  Momspligten på disse 

bygninger indtræder, hvis de i væsentligt omfang til - og ombygges, dvs., hvis værdien af til - og 

ombygningsarbejde overstiger 50 % af bygningens værdi eller 25 % af bygningens værdi med 

tilhørende jord (ekskl. moms). Værdien af til - eller ombygningsarbejdet fastsættes som summen af 

en normalværdi af virksomhedens eget arbejde, og materialerne vedrørende bygningen inklusiv 

almindelig avance, jf. momslovens § 28, stk. 3, og værdien af det håndværksarbejde m.v., som 

virksomheden har fået leveret af andre leverandører
150

.  Bygningens værdi skal fastsættes på 

grundlag af den offentlige ejendomsvurdering tillagt til - og ombygningens værdi
151

. Dette er en 

stramning i forhold til lovforslaget og dets forarbejder. I henhold til lovforslaget skulle værdien af 

til - og ombygningsarbejdet beregnes i forhold til den aktuelle salgspris på bygningen. Salgsprisen 

er ofte højere end den offentlige vurdering, og dermed er den procentuelle værditilvækst også 
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højere, jo lavere værdien er på bygningen. Dette er en stramning af momspligten, der ikke ses 

hjemlet i loven
152

. Endvidere kan der opstå problemer med hensyn til værdiafsættelsen, når der 

sælges til- og ombygget bygning med tilhørende jord. I disse tilfælde vil der være muligt, at den 

eksisterende bygning med tilhørende jord kan bygges en del mere uden at ramme de 25/ 50 pct.
153

 

Genopførelse af en bygning efter forsikringsskade, anses derimod ikke som en opførelse af en ny 

bygning eller til - og ombygning, da ejendommen succederer i den oprindelige bygnings status. 

Hvis der foretages yderlige ombygningsarbejde for ejers egen regning, vil 25/ 50 % reglen finde 

anvendelse
154

. 

Ifølge bemærkninger til L203, for bygninger der er taget i brug, reduceres værdien af til - og 

ombygningsarbejdet opgjort på anskaffelses - eller ibrugtagningstidspunktet med 1/10 for hvert 

påbegyndt efterfølgende regnskabsår indtil det år, hvor ejendommen sælges. Det vil sige, at der kan 

gives nedslag i værdien i det år, hvor ejendommen sælges, men ikke i anskaffelses- eller 

ibrugtagningsåret
155

. Reduceringsreglen fremgår af bemærkninger til L203, men nævnes ikke i 

hverken momsloven eller momsbekendtgørelsen. Ifølge Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

skal man derfor forvente, at SKAT, til fordel af for Skatteyderne, administrerer praksis under 

hensyntagen til reduceringsreglen på en tiendedel
156

. Skatterådet har ikke afsagt nogen afgørelse 

vedrørende reduceringsreglen, og eftersom den ikke nævnes nogen steder undtagen fra 

bemærkninger til L203, kan man ikke forvente at se beregningsreglen anvendt.  

Genopførelse af en bygning eller en tilbygning på et eksisterende fundament er ikke omfattet af 

reglerne om til - og ombygning, men forstås i stedet som opførelse af en ny bygning. Et eksempel 

på det område er sagen SKM2011.131.SR, hvor to lejligheder blev opført på en ældre 

udlejningsejendoms tørreloft, og hvor spørger havde påtænkt sig at foretage renoveringsarbejde på 

bygningen i form af udskiftning af taget og etablering af nye ejerlejligheder på ejendommens 

tørreloft som skulle sælges til tredje mand. Spørger var af den opfattelse, at der er foretaget et 

væsentlig ombygnings arbejde på ejendommen, men der dette ikke overstiger 25% af bygningens 

værdi med tilhørende jord, var salget af de nye etablerede lejligheder ikke omfattet af momspligten. 

Ifølge bekendtgørelsen og bemærkningerne til lovforslaget forstås der ved en bygning enhver 
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grundfast konstruktion, og levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning, 

eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom. Derfor anser Skatterådet ejerlejligheder 

for at være selvstændige faste ejendomme i relation momsreglerne, og en særskilt levering af en 

tilbygning til eksisterende bygning som salg af en ny bygning
157

. Der i denne sag etableres to 

taglejligheder på en udlejningsejendoms tørreloft, samtidig med at der kommer nyt tag på 

ejendommen, anser Skatterådet det som en udvidelse af en bygning med en etage yderligere som en 

tilbygning til /på en eksisterende bygning. Denne afgørelse er også begrundet med 

Landsskatterettens afgørelse i SKM2006.668.LSR , som har et lignende forhold, hvor en bygning 

blev tilføjet en yderligere etage. Derfor anses salg af en tilbygning til en eksisterende bygning, som 

leveres særskilt, som salg af en ny bygning i relation til momsbestemmelserne, og leveringen vil 

derfor være momspligtig
158

. Skatterådet anså desuden salg af lejlighederne efter opdeling i 

ejerlejligheder som salg af nyopførte bygninger, for hvilke 25/50% - reglen ikke gælder
159

. 

Hvis der derimod er tale om en ombygning, hvor der ikke tilføres den eksisterende bebyggelse 

yderligere m², men hvor eksisterende ejerlejligheder opdeles i yderligere lejligheder, samt hvor 

værdien af ombygningsarbejdet ikke vil overstige 25 % af de nyopdelte ejerlejligheders salgspris, 

vil denne levering ikke være omfattet af momspligt ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a
160

. 

Det bekræftes i et bindende svar i SKM2011.864.SR. I denne sag er hensigten at et 

ejendomskompleks bestående af 5 ejerlejligheder, der anvendes til erhvervsmæssige formål, skal 

ombygges til beboelse, hvilket vil medføre, at der etableres 10 ejerlejligheder. Ombygningsprojektet 

omfatter ikke en opførelse af en tilbygning til eksisterende bygning. Der skal alene renoveres og 

fysisk opdeles på det oprindelige areal. I modsætning til Skatterådets afgørelse i SKM2011.131.SR, 

bliver der altså ikke tilført nye m
2
 til hverken bebyggelsen eller de oprindelige ejerlejligheder. 

Derfor finder Skatteministeriet, at en eksisterende ejerlejlighedsopdeling i yderligere ejerlejligheder 

ikke kan anses som etablering af en ny bygning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, idet 

bebyggelsen ikke tilføres nye etagearealer. 
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6.2.4. Bygning med tilhørende jord  

I momslovens § 13, stk.1, nr. 9, litra a) er det bestemt, at der skal pålægges moms på levering af en 

ny bygning med eventuel tilhørende jord. Denne bestemmelse stammer fra momsdirektivets artikel 

12, stk. 1, litra a).  Ifølge momsdirektivets artikel 12, stk.2., kan medlemsstaterne selv fastlægge de 

nærmere betingelser for anvendelsen af begrebet ”tilhørende jord”. Der findes dog ikke en nærmere 

definition af tilhørende jord i momsvejledningen eller forarbejderne til loven.  

Man har valgt at pålægge moms ved levering af nye bygninger med tilhørende jord for at undgå 

opdeling af salgs prisen på bygningen og grunden, hvilket vil medføre undgåelse af moms betaling. 

Med sådan en fordeling vil den største del af salgsprisen blive lagt på tilhørende jord, som er ikke 

byggegrund og derfor ikke pålægges moms ved salg.  

Selv om der ikke er en nærmere definition af tilhørende jord i dansk lovgivning og i 

momsdirektivet, har EU- Domstolen i sag C-400/98 Brigitte Breitsohl, taget stilling til hvordan 

begrebet tilhørende jord skal fortolkes. Det fremgår af sagen, at en bygning eller en del af en 

bygning med tilhørende jord ikke kan adskilles i relation til momsen
161

.  Endvidere fremgår det, at 

det valg af momspligt, som træffes på tidspunktet for levering af en bygning eller en del af en 

bygning med tilhørende jord, skal omfatte bygningen eller bygningsdelen og, uden mulighed for 

adskillelse, den tilhørende jord
162

. 

Efter EU- Domstolens opfattelse, kan medlemsstaterne altså ikke adskille bygninger fra tilhørende 

jord, selv om momsdirektivet giver mulighed for selv at definere begrebet tilhørende jord.  

 

6.2.5. Påbegyndt støbning og bindende aftale 

Byggegrunde og særskilt levering af bebyggede grunde, der er solgt før lovens ikrafttræden, er ikke 

omfattet er momspligten
163

. Det vil sige, at hvis der er indgået bindende aftale om køb før den 1. 

januar 2011, skal der ikke betales moms, uanset om det momsmæssige leveringstidspunkt er efter 

1.januar 2011. Tidspunktet for indgåelse af bindende aftale er altid tidspunktet for salg. Tidspunktet 

for betalingen af købesummen er ikke et afgørende moment i bedømmelsen af, hvornår der er 
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indgået en bindende aftale om salg
164

. I en situation, hvor der indgås aftale om salg af en 

byggegrund, men parcellen først udstykkes senere, er der indgået en bindende aftale, når en 

slutseddel underskrives eller tiltrædes af begge parter
165

. 

Nogle aftaler kan indeholde bestemmelsen, at sælger vilkårligt kan træde tilbage fra aftalen. Det vil 

ikke nødvendigvis betyde, at aftalen ikke er bindende. Det har Skatterådet bekræftet i 

SKM2006.599.SR, om at sælger ved sin underskrift havde tiltrådt aftalen, og at der derfor trods 

bestemmelsen var tale om en bindende aftale mellem parterne. Dette synes også at være en fornuftig 

betragtning, især ved aftaler med klausuler, der løber over mange år. Hvis ikke aftalen skulle anses 

som bindende ved underskriftens afgivelse, ville man opleve momsmæssige uklarheder over 

adskillige år. Det samme gælder ved en udskydelse af et vilkår. Skatterådet har bekræftet i 

SKM2012.20.SR, at en udskydelse af et vilkår, før end aftale om køb af en ny byggegrund er 

endelig, skal betragtes som en ændring af et vilkår, i den oprindelige aftale mellem to aftaleparter. 

Der lægges vægt på, at aftalen fra 2010 ikke ændres og at kun et vilkår ændres. Derfor betragtes det 

som en forlængelse af den oprindelige aftale mellem samme parter. Da aftalen var indgået i 2010, er 

leveringen af byggegrunden momsfrit, idet der først kom moms på levering af byggegrunde efter 

den 1. januar 2011. 

Selv om der er indgået en bindende aftale, har Skatterådet bekræftet i en ny afgørelse, at der kan 

foretages mindre ændringer i et oprindeligt planlagt byggeri, som er påbegyndt før 1. januar 2011, 

uden er det udløser moms i tilfælde af salg
166

. Denne sag omhandler det om fire typeprojekter, 

hvoraf de tre ønskes udvidet i forskelligt omfang pga. kundernes efterspørgsel. To af dem skulle 

udvides med en tilbygning (ca.19-23 m
2 

), mens C udvides med ca. 6 m
2
. Ved denne afgørelse stå 

der klart, at når ændringer af byggeriet ikke medfører en ændring af det oprindelig planlagt 

byggeprojekt, men alene er en forholdsvis mindre tilføjelse til de allerede støbte fundamenter, vil 

det oprindelige byggeprojekt ikke vurderes på ny og forsat blive anset for påbegyndt på tidspunktet 

for støbningen af det oprindelige fundament
167

. Hvis byggeprojektet derimod kræver udarbejdelse 

af nye plantegninger, ny beliggenhedsplan med revideret bebyggelsesprocent, og i øvrigt lignede 
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ændringer, der kræver fremsendelse og stillingtagen fra kommunen, vil projektet anses for 

påbegyndt på tidspunktet for ændringer og vil dermed blive momspligtigt i tilfælde af salg
168

. 

Ud fra sagen SKM2012.74.SR’s oplysninger fremgår det, at den oprindelig byggetilladelse er 

gældende og at de planlagte små ændringer blot resulterer i reviderede bilag til byggetilladelsen.  

Endvidere vil der ikke være tale om en påbegyndt støbning, hvis der etableres en sandpude.
169

 

Støbningsarbejdet skal derimod være udført på en sådan måde, at fundamentet til enhver tid 

opfylder kravene til et fundament
170

. Piloteringsarbejde kan ikke sidestilles med fundament, der skal 

være tale om støbning af fundament. 

I Skatterådets bindende svar SKM2011.6 SR bliver det gentaget, at støbning af fundamentet skal 

være reelt påbegyndt, og at støbning af et lille stykke dermed ikke er tilstrækkeligt. Ud over kravet 

til støbt fundament, skal der opfyldes krav til grundens formål. Det vil sige, at den bygning der skal 

være påbegyndt støbning til skal være den som opfylder grundens formål – ved en grund der er 

udlagt til helårsbeboelse er det ikke tilstrækkeligt, at der er søgt om byggetilladelse til og påbegyndt 

fundament til en garage
171

.  

I de tilfælde, hvor byggerier foregår under jorden, bliver kravet om fundament ikke anvendt. Det 

samme vil være gældende for etageejendomme, som har andre krav til fundament. Hvis der er tale 

om boligbyggeri med flere boligenheder på samme matrikelnummer og støbningen af fundamentet 

er påbegyndt før den 1. januar 2011 til kun en af boligerne, kan alle boliger i byggeprojektet ikke 

blive omfattet af momsfritagelsen
172

. I sådanne tilfælde anser SKAT alle 

boligenhederne/rækkehusene i det pågældende boligbyggeri, for at kunne være omfattet af de 

derværende regler om momsfri levering af fast ejendom, såfremt støbningen af alle fundamenter, 

eventuelt fællesfundamenter, er påbegyndt før 1. januar 2011
173

. Hvis et fundament eller eventuelt 

fællesfundament ikke er påbegyndt før 1. januar 2011, anser SKAT de pågældende 

boligenheder/rækkehuse, hvor støbningen endnu ikke er påbegyndt, for at være omfattet af de nye 

bestemmelser om moms af førstegangssalg af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. 

Skatterådets anvendelse af en mere praktisk tilgang til kravene om støbning og fundament er 
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hensigtsmæssigt. Samt forebygger det uhensigtsmæssigheder vedrørende manglende forståelse for 

byggeriets metoder. 

Videresalg af byggegrunde inklusiv nyopførte enfamilieshus, ikke vil være omfattet af momslovens 

§ 13, stk. 1, nr. 9, litra a), idet der ved et videresalg fortsat er tale om levering af en "gammel 

bygning"
174

.  Der er en forudsætning, at fundamentet var støbt før de nugældende regler trådte i 

kraft, dvs. før 1. januar 2011. Det fremgår i SKM2012.19.SR, at  " Der er ikke foreslået en 

overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor 

byggeriet eller til -/ ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Påbegyndelsestidspunktet 

for nyt byggeri anses for at være tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament."  

 

6.3 Konsekvenser af sagerne C-180/10 og C-181/ for afgiftspligtige personer  

Som tidligere nævnt har EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10 medført 

ændring af dansk retspraksis vedrørende fastsættelsen af hvornår en privatperson anses for at handle 

som afgiftspligtig person ved salg af byggegrunde, men også generelt hvornår der er tale om en 

afgiftspligtig person. Dermed er det ikke kun privatpersoner, der får lempelsen som følge af de 

tidlige nævnte EU- Domstolens afgørelser. Dette gælder også for afgiftspligtige personer ved 

førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde, hvis det sker som led i den pågældendes 

almindelige udøvelse af dennes ejendomsret. Danmark har dog ikke implementeret 

Momsdirektivets artikel 12, stk. 1 i momsloven og dermed er førstegangssalg af en ny bygning, 

eller salg af en byggegrund momspligtige transaktioner efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a 

og b, hvis sælger er en afgiftspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. For at 

momspligten indtræder, er det en forudsætning, at den afgiftspligtige person ikke handler som led i 

den pågældendes udøvelse af sin ejendomsret
175

. Hvis eksempelvis en indehaver af et selskab ved 

salg af byggegrund udøver sin almindelige ejendomsret, bliver salget dermed ikke omfattet af 

momspligten. Skatteministeriet er kommet med en række bindende svar, der bekræfter dette. 

Endvidere har det ikke nogen betydning for momspligten, om den momspligtige person udøver 

virksomhed med køb og salg af fast ejendom
176

. Hvis en momspligtig person handler i den 

egenskab, er det omfattet af momspligten. Det afgørende for momspligten er, at den pågældende 
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person sælger en faste ejendom, som har været anvendt for personens momsregistrerede 

virksomhedsaktiviteter. Det begrundes med, at den fast ejendom har været brugt til at gennemføre 

momspligtige transaktioner, og at ejendommen dermed ikke kan tilhøre virksomhedens private 

formue
 177

. 

I SKM2012.319.SR finder Skatterådet, at spørger ikke er momspligtig ved salg af en byggegrund, 

selv om han er landmand og driver momsregistreret virksomhed fra sin ejendom som han også 

bebor. Det begrundes med, at det planlagte salg ikke anses for at ske indenfor sfæren af afgiftspligt, 

og at spørger ikke anses for at drive økonomisk virksomhed, da han ikke aktivt tager skridt til at 

mobilisere midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder 

med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter
178

. Det kan bl.a. bestå i gennemførelse 

af bygge- og anlægsarbejder på arealet, og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler. 

Byggemodning, der består af etablering af infrastruktur i form af veje, belysning, kloak, vand- og 

elektricitetsforsyning mv., anses ligeledes som sådanne aktive skridt. Endvidere kan et enkelt køb/ 

salg af et gode ikke udgøre økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis 

varig karakter
179

. Da spørger har udøvet økonomisk virksomhed med landbrugsdrift, og ikke har 

drevet næring med køb og salg af fast ejendom, finder Skatteministeriet at spørger handler i 

egenskab af almindelig udøvelse af sin ejendomsret. 

Selv om et selskab foretaget nedrivning før salget af grunden, kan det pågældende selskab bliver 

anset, som ikke at handle i egenskab af afgiftspligtig person. F.eks. i SKM2012.242. SR., hvor et 

investeringsselskab kunne sælge en grund uden moms, eftersom det oprindelige hus var erhvervet 

med henblik på udlejning, men efterfølgende revet ned. Selskabet anses ikke for at handle i 

egenskab af en afgiftspligtig person, selvom nedrivning betragtes som mobilisering af midler, der 

svarer til dem, der anvendes af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab
180

. Det er en 

forudsætning, at mobilisering af midler sker over en tilstrækkelig periode, for at der opnås indtægter 

af en vis varig karakter
181

. Skatterådet kommer frem til denne konklusion på baggrund af at der kun 

vil ske salg af en enkelt ejendom, og at dette ikke opfylder kriteriet om indtægter af en vis varig 

karakter. Derudover udøver hverken selskabet eller dets hovedaktionær aktiviteter, der er omfattet 

af momsloven, og heller ikke virksomhed med salg af fast ejendom. Denne afgørelse sker også som 
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følge af EU- Domstolens afgørelse i de forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10, Kuc, og er en 

ændring i forhold til tidligere bestemmelser fra Skatterådet på området. 

I SKM2012.318.SR bekræfter Skatterådet, at et selskab under konkurs ikke anses for at handle i 

egenskab af afgiftspligtig person ved salg af et grundstykke, og at salget dermed kan ske momsfrit. 

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at selskabet ikke udøver virksomhed med køb og salg af fast 

ejendom, og heller ikke indgår i en koncern, der gør dette. Da grundstykket ikke har indgået i 

selskabets momspligtige udlejningsaktiviteter, anses salget heraf for at være en indehavers 

almindelige udøvelse af sin ejendomsret, og kan derfor ikke i sig selv betragtes som økonomisk 

virksomhed
 182. 

Salg af byggegrunde, derimod, som har været anvendt til sælgers momsregistrerede virksomhed, er 

en momspligtig levering
 183

. I SKM2012.263 har spørger påtænkt sig at sælge en byggegrund, der 

blev anvendt som oplagsplads for to leasingselskaber i sin momsregistrerede virksomhed. I dette 

bindende svar har Skatteministeriet fokuseret på, at spørger driver økonomisk virksomhed med salg 

af biler jf. momslovens § 3 jf. § 4, og at byggegrunden har været anvendt til brug for sælgers 

momsregistrerede automobilvirksomhed, idet byggegrunden har været anvendt til opbevaring af 

biler, som spørger klargjorde for to leasingfirmaer. Det betyder, at det ikke er afgørende for 

momspligten, om den pågældende person driver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast 

ejendom. Enkeltstående levering af fast ejendom er altså også omfattet af momspligten, når salget 

foretages af en afgiftspligtig person i dennes egenskab
184

. 

Også andre kriterier kan være afgørende for om der bliver handlet i egenskab af en afgiftspligtig 

person. Selv om et selskab ikke handler i egenskab af en afgiftspligtig person ved salg af fast 

ejendom eller en byggegrund, kan det være afgørende for indtrædelse af afgiftspligten, hvis 

pågældende selskab indgår i en koncern, som driver forretning med salg af fast ejendom eller 

lignende. Denne situation finder man i SKM2012.299.SR, hvor  et selskabs salg af én byggegrund 

blev anset for en momspligtig transaktion pga. koncernforbundne selskabers aktiviteter. Det 

spørgende selskab driver ikke handel med fast ejendom og har ikke i dets levetid solgt grunde. 

Selskabet leverer ydelser som mægler- og konsulentarbejde i forbindelse med salg af fast ejendom. 

Ud fra de oplysninger vil man sige, at dette salg ikke sker i næringsøjemed og er en almindelige 
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udøvelse af ejendomsretten. Men Skatterådet tager i sin afgørelse i betragtning, at selskabet er 

koncernforbundet med andre selskaber
185

, der i årtier har opført byggeri for egen og fremmed 

regning, og dermed udøver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom. Derfor anses 

det spørgende selskab for at handle i egenskab af en afgiftspligtig person ved salg af den 

pågældende grund. 

Man kan også finde andre ændringer i dansk retspraksis som følge af de forenede sager  C-180/10 

og C-181/10. Skatterådet har taget stilling i SKM2012.402.SR, om byggemodning og salg af ca. 

100 byggegrunde kan ske momsfrit, idet virksomheden udlejet byggegrundene momsfrit, jf. 

momslovens § 13, stk. 1 nr. 8. Spørger var den opfattelse, at hans situation ligner SKM 

2010.842.SR, jf. afsnit 5.2.1., hvor der skulle ikke betales afgift ved salg af byggegrunde, pga. 

pågældende drev ikke momspligtig virksomhed og har aldrig anvendt ejendommen i momspligtig 

virksomhed. Det følger i denne situation, af lovteksten i momslovens § 13, stk. 2, at leveringen af 

den faste ejendom dermed er fritaget for afgift. Skatterådet har dog en anden opfattelse end i 

SKM2012.402.SR. Selv om spørger driver virksomhed med momsfriudlejning, har de påtænkt sig 

at udstykke og byggemodne ca. 100 byggegrunde. Dermed er det et skridt mod en økonomisk 

udnyttelse af grundene, hvilket anses for økonomisk virksomhed, som er afgiftspligtig ved 

leveringer af byggegrunde. Det begrundes med EU – domstolens afgørelser i  

sager C-180/10 og C-181/10, præmis 39: "såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk 

udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en 

producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet 

afsnit". Skatteministeriet anser, ud fra en samlet konkret bedømmelse, spørger for at tilrettelægge 

salget af byggegrundene under sådanne omstændigheder som en økonomisk virksomhed normalt 

udøves, hvorfor salget af byggegrundene sker med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis 

varig karakter, og leverancerne er dermed omfattet af momspligten i momslovens § 4, jf. 13, stk. 1, 

nr. 9, litra b). 

Som følge af EU- Domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc anses 

afgiftspligtige personers førstegangssalg af fast ejendom eller en byggegrund ikke for at være en 

afgiftspligtig transaktion, når salget ske som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin 

ejendomsret
186

. Det er en ændring i dansk retspraksis og medfører, at der kan anmodes om 
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genoptagelse af sagerne i tilfælde, hvor salget er foretaget af en afgiftspligtig person, når salget er 

sket som en led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret
187

. 

Dermed prøver Skatteministeriet at skitsere i hvilke tilfælde er der momspligtig levering af omtalte 

fast ejendom og man ikke kan anmode om genoptagelse
188

: 

• Den pågældende faste ejendom har været anvendt i den momspligtige virksomhed.  

• Hvis den afgiftspligtige, uanset antallet og omfanget af salg og med henblik på salget, har 

mobiliseret midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent handlende m.v.  

• Hvis den afgiftspligtige har foretaget byggemodning i form af etablering af veje, belysning, kloak-

vand- og elektricitetsforsyning  

• Hvis vedkommende driver kommerciel handelsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom. 

Øvrige situationer, hvor en virksomhed argere i privat personens egenskab, kan anmode for 

genoptagning af deres sag, jf. SKM2012.298.SKAT.    

 

6.4. Opsummering 

I dette kapitel er der blevet analyseret, hvilke transaktioner der er omfattet af momspligten efter de 

nye regler. Ifølge de nye bestemmelser er levering af nye bygninger og byggegrunde samt særskilt 

levering af byggegrunde omfattet af momspligten, når en privat eller juridisk person driver 

selvstændig økonomisk virksomhed. Med byggegrund forstås der en grund, der muliggør opførelse 

af en bygning. Det er ligegyldigt om grunden er byggemodnet eller ej. Det vil sige, at levering af 

ubebyggede grunde, som umuliggør opførelse af bygninger ikke er en afgiftspligtig levering. I de 

tilfælde, hvor byggegrunde leveres med en gammel bygning med henblik på opførelse af en ny 

bygning, anser man det som levering af en byggegrund. Endvidere anses levering af en byggegrund 

med en grundfast konstruktion, som ikke er beregnet til bolig formål, også som levering af 

byggegrunde
189

.  

Særskilt levering af bebyggede grunde omfatter leveringen af grunde, som ikke sker samtidig med 

levering af grundfaste konstruktioner opført på grunden. Det er desuden uden betydning for 

momspligten, om de grundfaste konstruktioner er nye eller gamle. Der synes ikke at være hjemmel 
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til denne bestemmelse i momsdirektivets artikel 12, men Skatteministeriet henviser til 

momsdirektivets artikel 135 stk.1, litra j og k, som fastsætter, hvilke transaktioner er fritaget for 

afgift og argumenter, at særligskilt levering af byggegrunde ikke er nævnt i artiklen og ifølge 

hovedreglen i artikel 135, er alle øvrige faste ejendom end dem, der er nævnt i litra j og litra k, 

momspligtig. 

En bygning er ny, når den sælges første gang inden første indflytning eller indenfor fem år efter 

bygningens færdiggørelse. De samme regler gælder også for bygninger, hvor der inden salget er 

udført til – og ombygningsarbejde i væsentligt omfang. Hvis en del af en ny bygning har været i 

brug i mere end fem år, og en anden del ikke har, skal salgsprisen fordeles mellem den del, der er 

momspligtig, og mellem den del, der er momsfritaget - denne bestemmelse har dog ikke hjemmel i 

hverken Momssystemdirektivet, lov nr. 520 af 12. juni 2009 eller forarbejderne hertil. Fast ejendom 

anses også for ny, hvis første levering er omfattet af momslovens § 29, og efterfølgende leveringer 

sker inden bygningen har været i brug to år, jf. momsloven § 39a. 
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7. AFLEDTE KONSEKVENSER 

 

7.1. Tinglige rettigheder 

For levering af fast ejendom anses også tinglige rettigheder, som giver indehaveren brugsret til en 

fast ejendom, når rettigheden er givet under sådanne vilkår, at den kan sidestilles med en 

levering
190

. Ifølge Bekendtgørelsen nr. 1370 § 39 a, stk. 4 og § 39 c, stk. 3 kan overdragelse af 

tinglige rettigheder, som giver indehaveren en eksklusiv brugsret til en ny bygning eller 

byggegrund, sidestilles med levering af ny bygning eller byggegrund191. 

Begrebet ”levering af fast ejendom” omfatter ikke oprettelsen og overdragelsen af brugsret i 

henhold til standardlejekontrakter med sædvanlig betaling af indskud, depositum og løbende 

lejebetalinger. Til gengæld er indgåelse af en særlig langvarig lejekontrakt, som gælder i 99 år eller 

mere, og hvor betalingen for brugsretten svarer til værdien af den faste ejendom og med betaling af 

en symbolsk årlig leje, f.eks. omfattet, og skal dermed sidestilles med levering af fast ejendom jf. 

SKM2009.732.LSR . Det synes at være hensigtsmæssigt at betragte sådanne situationer som 

levering af fast ejendom, da den betalte husleje svarer til værdien af fast ejendom. I 

SKM2009.732.LSR fandt Landsskatteretten, at salg af en tidsubegrænset brugsret til en 

parkeringsplads i en parkeringskælder mod et engangsvederlag måtte sidestilles med ejendomsret, 

og at der således var tale om levering af fast ejendom, omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9
192

.  

Et eksempel af tinglig ret over byggegrund kan man finde i det bindende svar SKM2011.67.SR. 

Spørgende selskab har købt grunde, der skulle anvendes til opførelse af ejerlejligheder. Dermed vil 

spørger indgå bindende aftale med køberne til disse ejerlejligheder inden den 1. januar 2011, hvor 

henholdsvis entreprisesummen og salgsprisen for andel af grunden blev fastsat og faktureret 

særskilt. Alternativt vil selskabet indgå særskilte bindende aftaler om salget af de ideelle andele af 

grunden til hver enkelt lejlighedskøber. Der ville blive udfærdiget skøde på hver enkelt ideel andel 

af grunden til hver enkelt lejlighedskøber. Derudover ville der blive indgået en bindende 

entrepriseaftale om opførelsen af de enkelte ejerlejligheder. Hensigten fra spørgers side var at 

opsplitte leveringen af ejerlejligheden i en momspligtig byggeleverance og et momsfrit salg af 
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byggegrunden. Skatterådet kom frem til, at hvis lejlighederne blev leveret efter den 1. januar 2011, 

ville det være en momspligtig levering efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. 

Ifølge Skatterådet bliver levering af en ideel andel af en grund betragtet som levering af en tinglig 

ret over en fast ejendom, som giver indehaveren en begrænset ret til en byggegrund, og køberen får 

derved en brugsret til en byggegrund
193

. Eksempelvis er der mange ejerforeninger, hvor der findes 

fællesarealer, hvor medlemmer af foreningen ejer ideelle andele af disse fælles områder. Endvidere 

bemærker Skatteministeriet, at det er afgørende, at det som leveres alene er en tinglig ret over en 

byggegrund, og ikke en samlet pakke hvor køberen modtager en levering af en færdig lejlighed med 

tilhørende grund, som vil være momspligtig efter de nye regler jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 

litra a). 

 

7.2. Ejendomme som aktier 

Ved overdragelse af aktier og andele indtræder momspligten, hvis besiddelsen heraf retligt eller 

faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over enten en ny bygning, en ny bygning med 

tilhørende jord eller en byggegrund
194

.  

Dette er en særlig afledt konsekvens af lovændringen vedrørende momsfritagelsen for finansielle 

ydelser som handel med værdipapirer. Denne indeholder også en udtagelse vedrørende 

værdipapirer, som giver brugsrettigheder over fast ejendom. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e 

lyder således: ”Transaktioner, herunder forhandlinger, med udtagelsen af forvaring og forvaltning, 

i forbindelse med værdipapirer, bortset fra vare repræsentative og dokumenter, der giver bestemte 

rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen 

heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder over en fast ejendom eller en del af fast ejendom”.  

Dette er baseret på momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra f), som fritager således 

transaktioner med aktier og andele. Denne bestemmelse indebærer imidlertid, at de aktier og andele, 

der nævnes i artikel 15. stk.2, er undtaget fra momsfriheden. Artikel 15, stk.2, litra c, undtager 

således andele og aktier, ”når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller 

bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom”. Momsdirektivet er ikke indført ordret i 
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momsloven, men formuleringen i art.15, stk. 2, litra c kan genfindes i momslovens § 13, stk.1, 

nr.11, litra e. Derfor synes nærværende afhandling, at denne bestemmelse er konform med 

momsdirektivet.  

Før 1.januar 2011 har levering af fast ejendom og transaktioner i forbindelse med værdipapirer 

været omfattet af momsfritagelsen, og derfor har der ikke været den store momsmæssige interesse 

for dette område. Ved lov nr. 520 af 12/6 2009 ændredes dette, og salg af ejendomsaktier/andele 

endte med at blive momspligtigt.  Det har til formål at undgå momsmanipulering, ved at placere den 

faste ejendom i et selskab og så sælge aktierne i selskabet i stedet for den faste ejendom
195

. 

Det fremgår af momsvejledningen, at hvis overdragelse af andele eller aktier, der giver besidderen 

af andelen en eksklusiv brugsret til en bestemt fast ejendom, vedrører nye bygninger eller 

byggegrunde, anses salgene for at være salg af ny bygning eller en byggegrund
196

. Det gælder også 

overdragelse af andele i andelsboligforeninger, såkaldte andelslejligheder, og andele (aktier) i 

aktieselskaber, såkaldte aktielejligheder
197

. Dermed kan momspligten ikke undgås ved at sælge 

ejendomme gennem aktier eller andele, men det skal bero på en konkret vurdering i hvert enkelt 

tilfælde, hvornår overdragelse af anparter og/eller aktier udgør levering af fast ejendom
198

. 

I momsvejledningen er der anført et par eksempler, i hvilke tilfælde overdragelse af ideelle anparter 

(andele og aktier) anses for at være salg af fast ejendom. Det har den forudsætning, at der sker en 

faktisk fordeling af lejlighederne i en ejendom ved indflytning, og at retten til ejendommen eller en 

del heraf følger med overdragelse af ideelle anparter. Hvis samtlige andele i et K/S eller I/S, som 

driver sin forretning med køb eller salg af fast ejendom, overdrages til en tredje part, som giver 

erhverver rettigheder som ejer af en ejendom, og dermed en eksklusivt brugsret til ejendommen, 

betragtes det som salg af fast ejendom.  En anden situation, hvor overdragelse af aktier eller andele 

bliver anset for levering af fast ejendom, er køb af byggegrunde, som indskydes i et K/S, hvor 

”samtlige andele herefter overdrages til en tredjepart (andelsboligforening), som skal anvende 

byggegrunden til opførelsen af andelsboligbyggeri”
 199

. Denne situation har den forudsætning, at 

andelsboligforeningen er eller bliver indsat som komplementar i selskabet. 
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Salg af ideelle andele i selskaber (f.eks. et K/S) som ejer en fast ejendom, er derimod ikke betragtet 

som salg af ejendom. Det begrundes med, at flere personer ejer en fast ejendom i ideelle andele, 

gennem et selskab, en forening eller blot i sameje, og at de enkelte ejere ikke opnår en eksklusiv 

ejendomsret til en fast ejendom. Salg af ideelle andele vil heller ikke blive betragtet som salg af fast 

ejendom, hvis der sælges andele i aktie- og anpartsselskaber, som indgår aktiver i form af 

fastejendom
200

. Det afgørende er, at de enkelte ejere ikke opnår en eksklusiv dispositionsret til den 

rørlige ejendom, men kun en fælles dispositionsret. Det bekræftede Skatterådet i  

SKM2010.749.SR, der slog fast at salg af samtlige anparter i et ejendomsselskab ikke kan 

sidestilles med levering af fast ejendom, og dermed ikke er momspligtigt. Skatterådet kom til denne 

afgørelse eftersom køberen af anparterne ikke vurderedes at opnå en eksklusiv brugsret til 

ejendommen. Efter pågældende salg af anparter, vil den eksklusive brugsret stadig tilkomme 

spørger, fordi det stadig er dette selskab, der har rettigheder som ejer af ejendommen.  

Overdragelse af andele og aktier derimod, der ikke giver særlige rettigheder over fast ejendom ud 

over de rettigheder der sædvanligvis er forbundet med besiddelsen af aktier, er ikke omfattet af 

momspligten ved levering af fast ejendom
201

. Skatterådets bindende svar SKM2010.749.SR og 

SKM2011.133.SR bekræfter, at selvom overdragelsen vedrører aktier i et selskab, hvis eneste 

formål er at eje og drive ejendommen, er det ikke omfattet af momspligten ved levering af fast 

ejendom. Skatterådet kom til denne konklusion pga. at køber af aktierne ikke selv direkte opnår en 

eksklusiv brugsret til ejendommen, da det aktiesælgende selskab forsat har råderetten over 

ejendommen, og forsat udnytter denne til enten udlejning eller salg af lejligheder. 

Det er afhandlingens opfattelse, at bekendtgørelsens regler vedrørende momspligtens indtrædelse 

ved salg af ejendomsaktier eller andele, er i overensstemmelse med momsdirektivet. Endvidere 

synes det, at Skatterådets restriktive praksis vedrørende fortolkningen af bestemmelsen og brug af 

krav som eksklusiv brugsret, er hensigtsmæssig. 

 

7.3. Virksomhedsoverdragelse 

I visse tilfælde er overdragelse af andele eller aktier over fast ejendom ikke omfattet af 

momspligten. Det gælder, hvis et selskab sælger ideelle andele i selskaber som ejer en fast ejendom, 
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eller hvis et selskab sælger andele i aktie- og anpartsselskaber, hvori der indgår aktiver i form af fast 

ejendom
202

, og beskrives i Momslovens § 8, stk.1, 3. pkt. ”til levering mod vederlag kan dog ikke 

henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af 

denne”. Denne bestemmelse indebærer, at den nye indehaver indtræder i overdragerens 

momsmæssige status fx ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse. Det 

har baggrund i Momsdirektivets artikel 19, som fastsætter, at medlemsstaterne kan anlægge den 

betragtning, at der ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden 

vederlag eller i form af indskud i et selskab, ikke er sket nogen levering af varer. Dermed er 

Momslovens § 8, stk.1, 3. pkt. i overensstemmelse med Momsdirektivets artikel 19. Denne 

bestemmelse understøttes også af EU-Domstolens udtalelse i C-497/01 Zita Modes Sárl, om at der 

foreligger en virksomhedsoverdragelse, når en virksomheds samlede formuemasse overføres til en 

anden virksomhed.  For at det betragtes som virksomhedsoverdragelse, er det ikke tilstrækkeligt at 

overdrage enkelte aktiver, idet virksomheden skal kunne drives videre med de overførte aktiver
203

. 

I SKM2012.43SR har Skatterådet bekræftet, at salg af en byggegrund er momsfri, når det sker som 

led i en virksomhedsoverdragelse, og der er indgået aftale om opførelse og efterfølgende udlejning 

af en bygning. Sager handler om et udviklingsselskab, som ønskede at overdrage en byggegrund. 

Med byggegrunden fulgte en aftale omkring opførelse af en bygning og en betinget lejeaftale. Der 

var tale om en overdragelse af en byggegrund, da bygningen ikke var opført på grunden. Et 

afgørende faktum for denne sag var, at der inden overdragelsen var indgået aftale med en 

entreprenør om opførelse af en bygning, ligesom der var indgået aftale om udlejning af bygningen 

til tredjemand. Skatterådet fastslår, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, da køberen 

indtræder i den aftale, som sælger allerede har indgået inden overdragelsen. Skatterådet lagde vægt 

på, at køber kunne videreføre projektet som tiltænkt af sælger, samt at købers eneste reelle formål 

med købet var at fortsætte sælgers projekt. Det betyder dog ikke, at byggegrunde kan sælges 

momsfrit, når der medfører en aftale om opførelse og udlejning af en bygning. Det vil også blive 

vurderet, om køber har hensigt at videreføre sælges projekt, herunder at køber indtræder i aftalerne i 

stedet for sælger
204

.  
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Løbende salg af varer, maskiner, fast ejendom og andre driftsmidler, hvor salget ske som naturligt 

led i driften af virksomhed, er derimod omfattet af momspligten efter de almindelige regler. 

 

7.4. Optioner 

Ifølge vejledning ”Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde” er salg af en optionsaftale om 

forkøbsret til fast ejendom også omfattet af momspligten. Det vil være tilfældet, hvis optionen 

vedrører salg af en ny bygning eller en byggegrund
205

. 

Vederlag for forlængelse af en optionsaftale på en køberet til fast ejendom og vederlag for 

videresalg af denne køberet skal momsmæssigt behandles på samme måde som vederlaget for selve 

optionsaftalen, jf. SKM2007.376.SR. Skatterådet har i SKM2007.376.SR taget stilling til den 

momsmæssige behandling af vederlag for forlængelse af en optionsaftale, og vederlag for salg af 

denne køberet. Ifølge Skatterådet skal disse vederlag behandles på samme måde som vederlaget for 

selve optionsaftalen. Endvidere fremgår det af sagen, at en optionsaftale på en køberet til fast 

ejendom, hvor ejeren fraskriver sig retten til at sælge denne i aftaleperioden, er omfattet af 

momsfritagelsen for levering af fast ejendom. Vederlag for forlængelse og videresalg heraf, er på 

samme måde momsfritaget som salg af fast ejendom.  Undtagelsen for momsfritagelsen af sådan en 

transaktion er, at hvis optionen vedrører salg af en ny bygning eller en byggegrund m.v., skal der 

betales moms af betalingen for optionen. 

Der findes ikke mange afgørelser, der vedrører den momsmæssige behandling af køberetten i 

henhold til tidspunktet, hvor moms pålægges ved leveringen af fast ejendom. Derfor er det 

interessant, om det er aftaletidspunktet eller selve leveringstidspunktet, der er afgørende for 

momspligten. En momspligtig transaktion er sket, når den reelle overdragelse af retten til at råde 

over en fast ejendom er overgået til en anden person, jf. afsnit 3.2. Dette understøttes yderligere af 

EU-Domstolens afgørelse i C-185/01, Auto Lease, hvor EU-domstolen udtaler, at retten til som ejer 

at råde over et gode, under alle omstændigheder må anses for overgået, såfremt den rettighed, 

sælgeren bevarer, er begrænset til en rent formel ejendomsret.
206

 

Salg af ejerlejlighed som et samlet projekt er én leverance. En aftale om levering af en tinglig ret 

over en grund er momspligtig, hvis aftalen indgås efter 1. januar 2011. Skatterådet har i et bindende 
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svar, SKM2011.67.SR, slået fast at der er tale om en leverance af en ejerlejlighed i momsretlig 

forstand, såfremt levering af en ideel andel af en grund og en byggeentreprise er så nært forbundne, 

at det der reelt leveres er en færdig ejerlejlighed. Såfremt leverancen af en ideel andel af en grund 

ikke er betinget af samtidig indgåelse af en entreprisekontrakt, vil leveringen momsretligt blive 

anset for at være en levering af en tinglig ret over en fast ejendom. Aftale  om levering af en tinglig 

ret over en grund er momsfritaget, hvis aftalen indgås før 1. januar 2011. 

Spørger driver et selskab, som opkøber grunde med henblik på anvendelse til opførelse af 

byggeprojekter. På den i sagen omhandlede byggegrund skal der opføres ejerlejligheder, som skal 

sælges til køber inden den 1. januar 2011. Købsaftalen indeholder både entreprisesummen og prisen 

for den ideelle andel af grunden. Skatterådet har lagt vægt på, at hvis byggegrunden og 

byggeentreprisen er i så nær tilknytning, at det kan anses som en samlet leverance, vil salget blive 

anset som levering af fast ejendom, hvilket betyder, at støbning af fundament skulle være påbegyndt 

inden 1. januar 2011, hvis salget skulle kunne ske uden moms
207

. 

 

7.5. Byggerettigheder 

Det er interessant at analysere, om byggerettigheder også er omfattet af reglerne for levering af fast 

ejendom. Salg af byggerettigheder sker tit i forbindelse med større byggeprojekter, og tit sælges der 

rettigheder til en del af projektet. 

I denne forbindelse har Skatterådet bekræftet i SKM2011.51.SR, at en transaktion bestående af at 

en ejerforening overdrager byggerettigheder til tredjemand efter 31. december 2010 mod et 

vederlag, der består af, at tredjemand opfører en ny bygning til foreningen, ikke er omfattet af 

momspligt. Vurdering af momspligten gå ud på, om det pågældende grundstykke opfylder 

definitionen på en byggegrund, jf. momslovens 13, stk.1, nr. 9, litra b. Endvidere vurderes der, om 

der er sket levering mod vederlag, jf. momslovens § 4. og endelig, om overdragelse af tinglige 

rettigheder, giver indehaveren heraf brugsret til en byggegrund, jf. momsbekendtgørelsen § 39 c, 

stk. 3. Der blev lagt grund til, at den enkelte ejerlejlighedsejer sammen med de andre 

ejerlejlighedsejere har ejendomsret til grunden mv. efter et fordelingstal. Det samme gælder for de 

til grunden hørende rettigheder og forpligtelser. Derfor anses de enkelte ejerlejlighedsejere som 
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ejere af byggerettighederne. Det er afgørende for momspligten, om transaktionen sker i led med en 

afgiftspligtig person eller ej. Da ejere af ferielejligheder anses for privatpersoner, når ejeren eller 

dennes husstand har benyttet ferielejligheden til privat formål i en del af eller hele perioden, er 

leveringen af byggerettigheder ikke omfattet af momspligten.
208

 

Nærværende afhandling er af den opfattelse, at salg af byggerettigheder er implementeret korrekt, 

men at der kan opstå uhensigtsmæssigheder. Dette ville opstå, hvis ejerne af byggerettigheder er en 

blanding af både momspligtige og ikke-momspligtige personer. I det tilfælde vil køberne have svært 

ved at vurdere den samlede moms ved overdragelsen af byggerettigheder. Der vil sikkert komme 

retspraksis, som omhandler sådan en situation. 

 

7.6. Opsummering 

I denne afsnit er det blevet analyseret, om overdragelse af tinglige rettigheder, aktier eller andele 

over fast ejendoms, forkøbsret samt byggerettigheder kan sidestilles med levering af fast ejendom. 

Det fremgår af bekendtgørelsen § 39 a, stk. 4 og 5 § 39 c, stk. 3 og 4, at hvis overdragelsen af 

ovenfornævnte rettigheder giver indehaveren brugsret til en ny bygning eller byggegrund anses det 

tilsvarende for levering af en ny bygning eller byggegrund. Således opstår momspligten både ved 

retlige rettigheder samt ved besidderens faktiske anvendelse af den faste ejendom, hvis denne giver 

en eksklusiv brugsret. Nærværende afhandling er af den opfattelse, at bestemmelserne er i 

overensstemmelse med momsdirektivet og at Skatterådets restriktive praksis vedrørende 

fortolkningen af bestemmelse om eksklusiv brugsret, er korrekt. 

Hvis en ny bygning eller byggegrund bliver overdraget som led i virksomhedsoverdragelse, 

medfører det ikke momspligten. 

Salg af forkøbsret samt byggerettigheder sidestilles også med levering af fast ejendom, når køberen 

får brugsret over en ny bygning eller en byggegrund. 
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8. AFSLUTTENDE KONKLUSION 

 

Formålet med nærværende afhandling er at analysere gældende ret for levering af nye bygninger 

med tilhørende jord (eller uden), byggegrunde og særskilt levering af byggegrunde, samt at 

redegøre for momsmæssige konsekvenser og muligheder ved levering af de ovenfornævnte 

ejendomme. Afhandlingens hovedfokus er at redegøre for hvornår momspligten indtræder ved 

levering af fast ejendom, og om privatpersoners salg af fast ejendom kan blive anset som 

momspligtig levering. 

Analysen inddrager også kritikken af de nye regler og den udviklede retspraksis indtil EU- 

Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10 var offentliggjort og fastslår dermed om der 

var grundlag for det i momsdirektivet. Endvidere analyserer afhandlingen, hvilke konsekvenser EU- 

Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10 har for dansk retspraksis i forhold til 

fastsættelsen af afgiftspligten, som ikke kun vedrører private personer, men også selskaber.  

Afhandlingen startede med at analysere, hvilken sammenhæng der er mellem EU-retten og dansk 

lovgivning, og hvilke konsekvenser der følger, hvis disse ikke er i overensstemmelse. Det fremgår 

af kapitel 2, at dansk lovgivning er baseret på EU-retlig regulering i form af direktiver, og dermed 

at momsloven har sin baggrund i Momsdirektivet. Endvidere har EU-retten forrang for den 

nationale ret og EU- Domstolens afgørelser fastsætter den korrekte fortolkning af momsdirektivet.  

Det følger af Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 at følgende varer og ydelser fritaget for afgift: 

Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke: 

a) Levering af en ny bygning eller ny bygning med tilhørende jord.  

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget 

grund. 

 

Det bliver omfattet af momsloven, når en fysisk eller juridisk person driver selvstændig økonomisk 

virksomhed, og i den egenskab leverer varer mod vederlag. Indtrædelse af afgiftspligten er 

afhængig af definitionen af afgiftspligtig person jf. Momslovens § 3 stk.1, som er implementeret fra 

Momsdirektivets artikel 9, stk.1 og artikel 10. Derfor har begreberne selvstændig økonomisk 
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virksomhed og indtægter af en vis varig karakter stor betydning for analysen. Da momsdirektivets 

artikel 12, stk. 1 ikke er implementeret i dansk lovgivning, kan Denmark ikke pålægge moms ved 

lejlighedsvis salg af nye bygninger og byggegrunde.   

Definitionen af en byggegrund har stor betydning for afgiftspligten, da levering af en ubebygget 

grund, som ikke er beregnet til at opføre en bygning, ikke er en afgiftspligtig levering. Ifølge 

definitionen er det uden betydning for momspligten, om der var sket byggemodning eller ej.  

Som følge af lovbestemmelserne, skal private personer fortsat ikke betale moms ved enkeltstående 

salg af byggegrunde eller anden fast ejendom. Der har ikke været nogen problemer med privates 

salg af nye bygninger, hvis de har benyttet det til private formål, selvom de kriterier SKAT bruger, 

er taget fra ejendomsbeskatningslovens § 8 og dermed ikke har hjemmel i momsdirektivet. 

Men inden EU- Domstolens afgørelser i C-180/10 og C-181/10 udkom, udviklede Skatterådet en 

retspraksis, hvori privatpersoner omfattet af momspligten i enkelte sager. Det var tilfældet, hvis en 

person opførte en bygning på sin grund, hvorpå den pågældendes eksisterende private bolig var 

beliggende, og efterfølgende solgte den nyopførte bygning med tilhørende grundareal, der 

frastykkes fra hovedejendommen. Det var også tilfældet, hvis en person havde udstykket flere end 3 

byggegrunde og et areal på mere end 1.400 m2. Ovenfor nævnte situationer har ikke hjemmel i 

momsdirektivet og som nævnt tidligere, kan Danmark på grund af manglende implementering af 

artikel 12 ikke pålægge moms ved lejlighedsvis transaktioner. Dermed var dansk restpraksis på 

følgende områder i strid med momsdirektivet. Man kan kun pålægge moms, hvis der er tale om en 

afgiftspligtig person, som handler i denne egenskab
209

. Derfor er det ikke muligt at fastlægge faste 

kriterier for, hvornår der er momspligt, hvilket også var fejlen i vejledningen. 

Efter EU- Domstolens afgørelser i sagerne C-180/10 og C-181/10 udkom, har Skatterådet ændret 

retspraksis. Hverken antallet af byggegrunde eller omfanget af salget er af betydning for 

momspligten. Privatpersoner, der handler i denne egenskab, er ikke momspligtige ved levering af 

byggegrunde eller en ny bygning. Det gælder også, hvis en privatperson foretager udstykning, 

byggemodning og salg af en enkelt byggegrund, uanset byggemodningen. Hvis en privatperson ved 

udstykning og salg af flere byggegrunde aktivt påbegynder at tage skridt mod økonomisk 

virksomhed, kan denne blive anset for en afgiftspligtig person. 
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Levering af en gammel bygning med tilhørende jord er ikke omfattet af de nye regler for fast 

ejendom, men hvis denne levering sker med henblik på nedrivning af den gamle bygning og 

opførelse af en ny bygning, bliver transaktionen betragtet som levering af en byggegrund, jf. Don 

Bosco. 

Særskilt levering af bebygget grund er også momspligtig. Det indebærer levering af ethvert 

grundareal med grundfaste konstruktioner, hvor der ikke samtidig med leveringen af grunden sker 

levering af de på grunden opførte grundfaste konstruktioner. Der synes ikke at være hjemmel for 

denne bestemmelse i momsdirektivet, der ifølge momsdirektivets artikel 12 momspligten omfatter 

levering af ”bygning med tilhørende jord” og ”byggegrund”. 

Levering af en ny bygning er momspligtig, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra a) som følger momsdirektivets 

artikel 12, stk. 1, litra a. Som en ny bygning defineres førstegangssalg af bygninger eller en del af 

bygning med tilhørende jord, der sælges inden første indflytning (ibrugtagning)
210

 eller indenfor 5 

år efter bygningens færdiggørelse, eller eksisterende byggeri hvor der inden et salg er udført til- og 

ombygningsarbejde i ”væsentligt omfang”. Momsdirektivets artikel 12, stk. 2. fastsætter ikke 

reglerne for hvordan ombygning i væsentlige omfang skal defineres. Bestemmelsen synes at være 

direktivkonform, men det er tvivlsomt om tilbygnings arbejde er i overensstemmelse med 

momsdirektivet. 

Momspligten indtræder ved anden og efterfølgende levering af en ny bygning, som sker inden for 5 

år efter bygningens færdiggørelse, og ejendommen anses som ny ved anden eller tredje levering, 

som er dækket i en periode af de første to år, hvor ejendommen har været i brug ved indflytning og 

hvor første levering af bygningen er omfattet af momslovens § 29, stk. 3. Ovenstående bestemmelse 

har ikke tilstrækkelig lovhjemmel i Skatteministerens bemyndigelse efter momslovens § 13, stk. 3. 

Man finder ikke 2-års kriteriet i hverken lov nr. 520 af 12. juni 2009 eller i forarbejderne hertil. 

Ligeledes har opdeling af en bygning i en momspligtig del og en momsfri del heller ikke hjemmel i 

momsdirektivet, og det bekræftes af EU- Domstolen i C-400/98, Brigitte Breitsohl, at en bygning 

og den tilhørende jord ikke kan adskilles momsmæssigt. Fordeling af salgsprisen for bygningen i en 

momspligtig del og en momsfritaget del har ikke hjemmel i hverken momsdirektivet eller lov nr. 

520 af 12. juni 2009 og forarbejderne hertil, og det strider mod grundlovens § 43. 
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Hvis en bygning bliver til- eller ombygget i væsentlig omfang, anses den i henhold til 

momsbekendtgørelsens § 39 b, stk. 2. som en ny bygning og er omfattet af momspligten. Ifølge 

bemærkninger til L203, for bygninger, der er taget i brug, reduceres værdien af til- og 

ombygningsarbejdet opgjort på anskaffelses – eller ibrugtagningstidspunktet med 1/10 for hvert 

påbegyndt efterfølgende regnskabsår indtil det år, hvor ejendommen sælges. Reduceringsreglen 

fremgår af bemærkninger til L203, men nævnes ikke i hverken momsloven eller 

momsbekendtgørelsen. Dermed er det uklart, hvordan man skal forholde sig til dette. 

Private personer og virksomheder der fejlagtigt har betalt moms af en ovenstående disposition, kan 

anmode om genoptagelse af deres sager, jf. SKM2012.298.SKAT. Eftersom momspligten 

vedrørende salg af nye bygninger og byggegrunde først er indført fra den 1. januar 2011, er der ikke 

tale om forældelse.  

Overdragelse af tinglige rettigheder, andele og aktier vil blive anset som levering af ny bygning 

med eventuel tilhørende jord eller byggegrunde, når den eksklusive brugsret til ejendommen eller 

grunden overdrages. Det er uanset, om besidderen af de rettigheder retlig eller faktisk sikrer 

rettigheder som ejer eller bruger. I momslovens § 8, stk. 3 er det fastslået, at overdragelse af aktiver, 

som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne, ikke skal betragtes som levering mod 

vederlag, når en ny indehaver driver økonomisk virksomhed, og der skal derfor ikke pålægges 

moms, hvis nye bygninger eller byggegrunde er omfattet af en sådan overdragelse. Ligeledes anses 

overdragelse af byggerettigheder til tredjemand som levering af fast ejendom, hvis visse betingelse 

er opfyldte.  

På baggrund af de udførte analyser vurderes det at lov nr. 520 af 12. juni 2009 vedrørende 

momspligten ved afståelse af nye bygninger, byggegrunde og særskilt levering af bebyggede 

grunde, overordnet set er implementeret korrekt, men stadigvæk mangler hjemmel i momsdirektivet 

på nogle områder. Det må forventes, at EU- Domstolen vil behandle lignende sager og dermed 

fastsætte den korrekte fortolkning af momsdirektivets bestemmelser. Ligeledes synes det, at 

vejledningen på nogle område indeholder for vidtgående fortolkning, som skal præciseres. 
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8. ENGLISH SUMMARY 

Title: Taxable sale of real estate 

The objective of this thesis is to analyse law nr. 520 of 12 June 2009 considering VAT on delivery 

of new property, building land and separate sale of building land, and to explain when VAT is 

payable on the delivery of the mentioned real estate. It will be also analysed, if private person can 

be considered as taxable. Furthermore the derived consequences of this law will be analysed, which 

is various rights, that gives the holder exclusive rights over immovable property. It will be 

discussed when property shares, real rights, etc. are considered as real estate. These analyses focus 

on if the Danish law is implemented in accordance with VAT Directive. The thesis also includes the 

criticism of the new rules. 

Juridical practise of this law can be divided into two periods: juridical practice until EU-court 

decision in the cases C-180/10 and C-181/10 and juridical practice after EU-court decision in the 

cases C-180/10 and C-181/10. Both of the periods will be included in the analysis. 

EU law has precedence over national law and the EU-court's decisions determine the correct 

interpretation of the VAT Directive. Therefore Danish law has to be in accordance with EU rules 

and EU interpretation of the rules. 

It is only taxable persons that are affected by the new law. A taxable person means any person who, 

independently, carries out in any place any economic activity, whatever the purpose or results of 

that activity. Any activity of producers, traders or persons supplying services, including mining and 

agricultural activities and activities of the professions, is regarded as economic activity. VAT 

Directive Article 12, paragraph 1 is not implemented in Danish legislation; therefore Denmark 

cannot impose VAT on the occasional sale of new buildings and land. 

Before the cases C-180/10 and C-181/10 were made in public, situations had occurred, where TAX 

authorities considered private person sale of new buildings or building grounds as taxable 

transactions. According to SKAT, if a private person sells more than 3 building grounds, accounting 

for more than 1.400 m
2,
 from the ground the person’s home were placed, it represents an 

independent economic activity, which is taxable. This was against EU rules, as the Danish law has 

not incorporated VAT directives article 12, paragraph 1. This juridical practice has changed after 

SKAT has published SKM2012.297.SKAT. According SKM2012.297.SKAT some changes were 

made, according to which private persons will not be considered as taxable: 



79 
 

 If a private person sells the building land, which is parceled out from the ground, which 

belongs to his private residence or holiday home for private use 

 A private person’s subdivision of other building land, when parceling is related to 

subdivision of building land and sale of several parcels. 

This implies that the number and size of building grounds does not have any impact for determining 

the VAT liability. Only if the private person starts to develop building land with the road, electricity 

etc. can it be considered as a step towards economical activity, which causes transactions to be 

taxable.  

A building is new before its first occupation. Furthermore a building is new within the five-year 

period elapsing between the date of completion of the building and the date of the first supply or the 

second supply if the first supply was between interests’ related parties. A building is also considered 

new when the building has been rebuilt after the 25/50 % role. A taxable person’s supply of 

building land is always included by taxation.  

Until the cases C-180/10 and C-181/10 came up, taxable persons were always taxable for sale of 

new buildings, building land and separate sales of building land. The jurisprudence has changed 

after SKAT has published SKM2012.297.SKAT.  A taxable person, who sells new buildings, 

building land or separate building land, is taxable of the transaction only, if he is acting in this 

capacity.  However if the taxable person is acting in a personal capacity, the above-mentioned 

transactions are not taxable. The new rules for sale of new buildings and building land seems to be 

in accordance with EU rules. However the separate sale of building land does not have any 

background in the VAT Directive and therefore holds the possibility that the EU-court will come up 

with some decisions in similar cases and will determine the correct interpretation of the VAT 

Directive.  

The following topics are derivative consequences:  property on stocks and stake; business transfer; 

options; interest in the new building or building site and construction rights. If the sale of above 

mentioned rights over new buildings or building land gives the holder thereof a right of use over 

this property, it is considered as supply of real estate and is thus taxable. 
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