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Spørgsmål og svar fra webinar den 6. december 2018 

Fast ejendom – teoretisk del 

 

Spørgsmål 1 

Ved KAO er avancen KI eller PI? 

Besvarelse 

Genvundne afskrivninger: Personlig indkomst (PI). Kapitalindkomst (KI), hvis afskrivningerne har været 

foretaget i kapitalindkomsten (virksomheder, som er omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller nr. 11), jf. de 

generelle bemærkninger til LF af 137 af 19/5 1995 om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og 

ændring af forskellige skattelove og konkursloven (Ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. samt 

konsekvensændringer m.v.). 

Ejendomsavance: Kapitalindkomst (KI), jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 14, når VSO ikke er tilvalgt. Er VSO tilvalgt, og 

indgår avancen i VSO, er avancen virksomhedsindkomst. 

 

Spørgsmål 2 

Hvis en afdød ægtefælle på dødstidspunktet havde en fremførselsberettiget ejendomsavancetab. Kan den 

efterlevende ægtefælle som sidder i uskiftet bo anvende dette tab på en senere ejendomsavance? 

Besvarelse 

Ja – der kan henvises til dødsboskattelovens § 59, stk. 5. Bestemmelsen fortolkes udvidende i praksis og 

omhandler derfor alle underskud. 

 

Spørgsmål 3 

En afskrivnings berettiget ejendom er anskaffet i 2004. Der er afskrives på ejendommen. Nu skal 

ejendommen - efter ansøgning hos kommunen - overgå til beboelse, hvordan hvornår beskattes genvundne 

afskrivninger og ejendomsavancen 

Besvarelse 

Genvundne afskrivninger og eventuel ejendomsavance beskattes på det tidspunkt, hvor ejendommen 

sælges (datoen på købsaftalen, hvor den sidste af parterne har skrevet under, og forudsat, at aftalen er 

resolutiv). Der er ikke hjemmel til beskatning ved ændret benyttelse. 

Genvundne afskrivninger beskattes med hjemmel i AL § 21 og omhandler alle bygninger, hvorpå der er 

foretaget skattemæssige afskrivninger. 



Der skal som udgangspunkt også betales skat af ejendomsavancen, medmindre ejendommen kan komme 

ind under fritagelsesbestemmelserne i hhv. EBL § 8 eller § 9. 

 

Spørgsmål 4 

Interval afskrivning - hvad er det? 

Besvarelse 

Intervalsafskrivninger er bygningsafskrivninger på blandet benyttede bygninger, jf. AL § 19. 

Man afskriver på intervaller af købesummen og forbedringsudgifterne, når en bygning ikke er fuldt ud 

afskrivningsberettiget.  

Ved ændring i den afskrivningsberettigede anvendelse, opstår der nye intervaller, hvis den 

afskrivningsberettigede anvendelse forøges, og hvis den afskrivningsberettigede anvendelse formindskes, 

skal der ske ”parkering” af afskrivningerne på den del af købesummen og forbedringsudgifterne, som ikke 

længere kan afskrives. 

 

Spørgsmål 5 

Salg ejendom landbrug der har været bortforpagtet, kan man lave genplacering af ejdavancen. Forpagtning 

er ophørt 30/9 2018 og ejendommen sælges i 2019 

Besvarelse 

Genanbringelse af ejendomsavancer er reguleret i EBL § 6 A (en ny ejendom) og EBL § 6 C (en eksisterende 

ejendom).  

Der kan ikke genanbringes fra landbrugsejendomme, der er bortforpagtet, og der kan ikke genanbringes i 

landbrugsejendomme, der er bortforpagtet. 

Da det er oplyst, at forpagtningen er ophørt den 30/9 2018 (dvs. efter høsten i 2018), kan der ske 

genanbringelse, men det forudsætter, at det er ejeren selv, der herefter driver (anvender) landbrugsjorden 

erhvervsmæssigt.  

Hvis ejendommen sælges før høsten i 2019, vil det anbefales at indhente et bindende svar på, om 

Skattestyrelsen kan bekræfte, at betingelsen for genanbringelse er opfyldt. 

 

Ovenstående spørgsmål er besvaret skriftligt den 10/12 2018 af Ole Aagesen. 

 


