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1. Definition på fast ejendom

Den overordnede definition på fast ejendom har betydning i forhold til 
såvel salg som udlejning af ejendom. Frem til udgangen af 2016 havde de 
enkelte EU-lande forskellige definitioner på fast ejendom, som oftest med 
udspring i anden national lovgivning.

Men med virkning fra den 1. januar 2017 blev der fastsat en fællesretlig 
definition på fast ejendom. Definitionen blev implementeret i momsfor-
ordningens artikel 13b ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013, 
artikel 1, nr. 2, litra a.

Ifølge denne definition, som følges i dansk momslovgivning, forstås 
ved fast ejendom:

a) Enhver specifik del af jorden, på eller under jordoverfladen, som kan 
ejes eller besiddes.

b) Enhver bygning eller ethvert bygningsværk, der er fastgjort til eller i 
jorden, over eller under havoverfladen, og som ikke let kan demonteres 
eller flyttes.

c) Ethvert element, der er installeret og som udgør en integrerende del af 
en bygning eller et bygningsværk, uden hvilket den pågældende byg-
ning eller det pågældende bygningsværk er ufuldstændig(t), f.eks. 
døre, vinduer, tage, trapper og elevatorer.

d) Ethvert element, udstyr eller maskine, der permanent er installeret i en 
bygning eller et bygningsværk, og som ikke kan flyttes uden at byg-
ningen eller bygningsværket ødelægges eller ændres.

Af definitionen følger dels, at en fast ejendom skal kunne ejes, herunder 
overdrages til tredjemand, dels at der skal være tale om jord, bygninger 
fastgjort på jord, installerede bygningsbestanddele i form af vinduer, trap-
per, elevator mv., samt elementer, der er permanent installeret i en byg-
ning.

I forhold til den tidligere definition i dansk momsret indebærer den 
fællesretlige definition ikke væsentlige ændringer i regler eller praksis. 
Men definitionen sikrer, at begrebet fast ejendom tolkes ensartet i EU-lan-
dene, hvilket er nok så væsentligt.
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1.1 Arealer/fast ejendom, som kan ejes eller besiddes

For at være omfattet af definitionen på fast ejendom, skal der være tale om 
arealer, som kan overdrages til tredjemand, hvorved forstås at ejendoms-
retten til arealet skal kunne overgå.

Et areal kan være jord, men kan også være søer, åløb, bådepladser og 
havneindløb. Dette følger dels direkte af definitionen, dels af EU-Domsto-
lens dom i sag C-428/02 (Marselisborg lystbådehavn), hvor domstolen 
lægger vægt på, at ejendomsretten til en bådeplads på vand kan overdra-
ges, hvorved den falder ind under definitionen på fast ejendom.

Internationalt farvand er som udgangspunkt ikke omfattet af definitio-
nen på fast ejendom ud fra en betragtning om, at det ikke kan ejes eller 
besiddes. Kun hvis der er tale om eksempelvis borerigge, som er monteret 
på havbunden, vil boreriggen isoleret set blive anset for at udgøre fast 
ejendom, hvilket er i fin tråd med definitionen i øvrigt.

1.2 Jord, bygninger mv.

Definitionen omfatter enhver form for jord og jordtilliggende, herunder 
som nævnt søer, åløb mv.

Herudover omfatter definitionen skov, frugttræer, afgrøder, mineraler 
mv., så længe det udgør en fast bestanddel af jorden.

Når først afgrøderne er høstet eller grus er frigravet, anses det ikke læn-
gere for at udgøre en del af den faste ejendom, men skifter karakter til 
løs øre.

I praksis giver det udfordringer, hvis et landbrug sælger sine afgrøder i 
ikke høstet stand til en udenlandsk virksomhed, som selv forestår høst-
ning og transport. På salgstidspunktet er afgrøderne en del af den faste 
ejendom, og skal derfor faktureres med tillæg af moms, jf. momslovens 
§ 18, stk. 1. Først i høstet stand ville det kunne sælges uden moms til en 
momsregistreret køber i et andet EU-land. 

Men sondringen giver ikke desto mindre god mening, også i forhold til 
bygninger og bygningsbestanddele.

En bygning anses for at udgøre fast ejendom, når den er fastgjort i jor-
den. Heraf følger, at campingvogne, skurvogne, almindelige telte og pavil-
loner, som er fastgjort med pløkker, samt både, som udgangspunkt ikke 
udgør fast ejendom med den begrundelse, at de ikke er fast forankret i 
jorden eller på havbunden.
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Først hvis der er tale om en så fast forankring, at det kan sidestilles med 
en fastgørelse i jorden/på havbunden, vil pavilloner, både mv. blive anset 
for at udgøre fast ejendom. EU-Domstolen har igennem et par domme 
fastlagt de nærmere retningslinjer for, hvordan denne sondring foretages 
og hvilke elementer, der lægges vægt på.

Af domstolens dom i sag C-315/00 (Maierhofer) fremgår af præmis 35, 
at udlejning af en bygning, som er fremstillet af præfabrikerede dele, og 
som er grundfæstet således, at den hverken let kan demonteres eller flyttes 
er “udlejning af fast ejendom” i 6. momsdirektivs betydning.

Sagen vedrørte beboelsesbygninger, som skulle anvendes til midlertidig 
indlogering af asylansøgere. Der blev indgået 5-årige lejeaftaler mellem 
Maierhofer og lejer, hvorefter lejer selv disponerede over boligerne, her-
under ind- og udflytning mv. af asylansøgere. Efter endt lejeperiode blev 
beboelsesbygningerne fjernet for herefter at blive genanvendt andetsteds.

Videre fremgår det af domstolens besvarelse af det andet spørgsmål i 
sagen, at det er uden betydning, om der kun sker udleje af bolig eller om 
udlejningen tillige omfatter det grundstykke, som boligen er opført på.

Igennem de seneste år er der sket en udvikling i retning af at containe-
re/pavilloner, sælges eller udlejes med henblik på at blive anvendt som 
midlertidige boliger, eksempelvis kollegielejligheder og lignende. Hvis 
container/pavillon er placeret på støbt fundament, og der er tilslutning af 
el, vand og kloakering, vil der med stor sikkerhed være tale om fast ejen-
dom.

I mange tilfælde placeres containerne/pavillonerne på en pude, og er 
dermed ikke fast forankret i jorden. Men her må der lægges vægt på, hvor-
vidt containeren/pavillonen let lader sig demontere eller flytte, herunder 
om der er sket tilslutning til el, vand og kloakering.

Det tidligere momsnævn tog i 1987 stilling til pavillonbygninger, som 
var opført for, og udlejet til en skole. Ifølge afgørelsen var pavillonerne 
flytbare, men der var “sædvanlige indvendige installationer”. Nævnet 
fandt, at pavillonbygningerne udgjorde fast ejendom, og derfor kunne ud-
lejes uden moms, se MNA 1987,971.

Hvorvidt der var tale om en tilstrækkelig fast forankring kan ikke udle-
des af afgørelsen, men det bør også bemærkes, at afgørelsen er truffet før 
EU-Domstolens afgørelse i Maierhof-sagen. Men det rummer en vis logik, 
at lejeperiodens længde indgår i den samlede vurdering.
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Derudover har domstolen i sag C-532/11 taget stilling til, hvorvidt en 
husbåd kan anses for at udgøre fast ejendom. Det er i sagen oplyst, at hus-
båden er fast forankret, samt at der er tilslutning af el, vand mv.

Domstolen finder, at husbåden udgør en “bygning” i momsmæssig for-
stand. Ved denne vurdering lægges der vægt på, at husbåden er fast for-
ankret til bred og bund, samt at den ikke let lader sig demontere. Hvis en 
husbåd ikke er fast forankret, vil den antagelig blive sidestillet med et lyst-
fartøj, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 og 8.

Det bemærkes, at i det omfang en pavillon, husbåd m.fl. er omfattet af 
definitionen på fast ejendom, vil den også være omfattet af momspligten 
ved salg af nyopførte bygninger, ligesom bestemmelserne om salg af væ-
sentligt istandsatte bygninger kan have relevans.

I tråd med ovenstående fastslår man også i den EU-retlige definition af 
begrebet fast ejendom, at vinduer, døre mv. udgør en del af den faste ejen-
dom, når de er fast monteret i en bygning. På samme måde anses maski-
ner, anlæg og andet udstyr for at være en integreret del af den faste ejen-
dom, hvis de ikke kan flyttes, uden at bygningen ødelægges eller ændres.

Derimod er enhver form for løst monteret udstyr ikke en del af den 
faste ejendom, men udgør i stedet løsøre.

Landsskatteretten afsagde i 2007 en kendelse, SKM2007.934.LSR, hvor-
efter en skoles udlejning af edb-lokaler med tilhørende edb-udstyr, kunne 
ske momsfrit som udlejning af fast ejendom. Retten lagde vægt på, at 
edb-udstyret ikke blev udlejet særskilt, og derfor udgjorde en integreret 
del af de udlejede lokaler.

Når der er tale om edb-udstyr, som ikke var fast monteret, og som der-
for ikke falder ind under definitionen på udstyr, som kan udgøre en inte-
greret del af en fast ejendom, er kendelsen formentlig ikke længere kor-
rekt. Edb-udstyret må antages at have været en forudsætning for lejers 
beslutning om at indgå lejeaftale, og kan derfor ikke karakteriseres som en 
biydelse. Der er snarere tale om to selvstændige hovedydelser, som princi-
pielt skal vurderes hver for sig.

På dette punkt kan den fællesretlige definition have ført en egentlig æn-
dring af praksis med sig.

En vindmølle vil normalt være monteret fast på jorden, og vil dermed 
udgøre fast ejendom. Med hensyn til solceller forholder det sig anderledes, 
hvis de er monteret på et tag eller på jorden ved hjælp af stativer og uden 
fast fundament. Skattemæssigt er der truffet afgørelse om, at et solcellean-
læg monteret på landbrugsjord “lignede” fast ejendom, og derfor udgjor-
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de et pengetankaktiv, jf. SKM2018.459.SR. Men med den EU-retlige defi-
nition på fast ejendom vil denne afgørelse næppe få indvirkning på den 
momsmæssige praksis.

Sondringen mellem udlejning af fast ejendom og udlejning af løsøre i 
relation til eksempelvis depotrum og hestebokse er beskrevet i afsnit 4.1, 
hvortil der henvises.

1.3 Rettigheder over fast ejendom

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, punkt e) slår fast, at momsfritagelsen for 
finansielle transaktioner mv. ikke omfatter dokumenter, der giver bestem-
te rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt 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.

Dermed vil sådanne dokumenter som udgangspunkt falde ind under 
bestemmelsen om udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, 
nr. 8, eller om levering af fast ejendom, jf. § 13, stk. 1, nr. 9.

For så vidt angår rettigheder i tilknytning til salg af fast ejendom henvi-
ses til afsnit 2.6.
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2. Levering af fast ejendom

Levering af fast ejendom er som hovedregel fritaget for moms efter 
momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Ved levering af fast ejendom anses overdra-
gelse af ejendomsretten til en ejendom, herunder overdragelse af tinglige 
rettigheder, køberetter og andre værdipapirer, som sikrer en faktisk brugs-
ret til en nærmere bestemt ejendom.

Frem til udgangen af 2010 var levering/salg af fast ejendom i alle tilfæl-
de omfattet af fritagelsen uden nogen form for begrænsninger. Det gjaldt 
også erhvervsbyggeri, hvor en frivillig registrering for opførelse af fast 
ejendom med henblik på salg var en mulighed for at sikre, at den ved op-
førelsen fratrukne moms kunne overdrages til ejendommens erhverver i 
form af en reguleringsforpligtelse, jf. principperne i momslovens §§ 43 og 
44. Disse regler mistede stort set deres betydning med indførelse af moms-
pligten med virkning fra den 1. januar 2011, se afsnit 5.7.

Momspligten for salg af fast ejendom blev indført ved lov nr. 520 af 12. 
juni 2009. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget, som blev fremsat i april 
2009, var hensigten med indførelse af momspligten at sikre, at der blev 
afregnet moms af den værdiskabelse, som fandt sted hos byggevirksomhe-
derne. Derved var der i realiteten tale om bortfald af en begunstigelse. 
Samtidig var der tale om en harmonisering i forhold til flertallet af 
EU-lande, idet fritagelsen hvilede på en stand-still-klausul med hjemmel i 
Momsdirektivets artikel 371, jf. bilag X, del B, nr. 9. Af bemærkningerne 
fremgår som noget væsentligt, at når reglerne først er indført, kan de ikke 
længere trækkes tilbage, hvilket netop skal ses i sammenhæng med 
stand-still-klausulens bortfald.

Det kan meget vel være udgangspunktet, at formålet er, at der afregnes 
moms af værdiskabelsen, men i mange tilfælde indebærer reglerne, at der 
indirekte sker en momsbelastning, der langt overstiger den faktiske værdi-
skabelse. Dette følger blandt andet af, at privates salg af grunde og byg-
ninger ikke er momsbelagt, ligesom eksisterende ejendomme fortsat sæl-
ges uden moms efter hovedreglen.

Hvis momspligten alene skulle have hvilet på værdiskabelsen, ville det 
have forudsat et brugtmomslignende regelsæt, der sikrede, at der kun blev 
beregnet moms af fortjenesten ved salg af eksempelvis byggegrunde. Men 
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Momsdirektivet (direktiv 2006/112/EF) indeholder ikke den fornødne 
hjemmel til at indføre regler herom.

Momspligten, som udgjorde en undtagelse til hovedreglen, omfatter:

 – Levering af nyopførte bygninger
 – Levering af væsentligt ombyggede/istandsatte bygninger
 – Levering af byggegrunde

Reglerne fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, og af momsbekendtgø-
relsens §§ 54-56. I momsdirektivet findes hovedreglen om momsfritagelse 
i artikel 135, stk. 1, litra j og k, mens momspligten er defineret i artikel 12.

Ved vurdering af en eventuel momspligt for salg af en ejendom, skal 
vurderingen tage udgangspunkt i sælgers forhold, herunder om sælger 
agerer som afgiftspligtig person, om sælger har drevet momsfri eller 
momspligtig virksomhed osv. Kun i de tilfælde, hvor der sælges et nedriv-
ningsprojekt, kan købers hensigt med købet få betydning for sælgers 
eventuelle momspligt, jf. afsnit 2.5.2.

Det betyder samtidig, at en eventuel fejlagtig vurdering af momspligten 
i første omgang vil få betydning for sælger.

Med samme lovforslag blev der indført momspligt for administration 
af fast ejendom, hvilket ligeledes skete med virkning fra den 1. januar 
2011. Dette skete ved en ændring af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 vedrø-
rende udlejning af fast ejendom, som samtidig var den daværende hjem-
mel til at fritage administration af fast ejendom.

2.1 Overgangsbestemmelser

Lovforslag L 203 indeholdte ikke egentlige overgangsbestemmelser, ud-
over den særlige ordning vedrørende byggegrunde, se afsnit 2.1.2.

Dermed hvilede den indførte momspligt på salg af nyopførte bygninger 
og på salg af væsentligt ombyggede bygninger, hvor opførelse var påbe-
gyndt efter 1. januar 2011, fra hvilket tidspunkt lovændringen trådte i 
kraft.

Ved vurdering af, om et byggeri var påbegyndt, blev tidspunktet for 
påbegyndelse af sokkelstøbning lagt til grund. Samme kriterium anvendes 
ved sondringen mellem egen og fremmed regning, se nærmere herom i 
afsnit 4 vedrørende byggemoms. Hvis der var tale om igangsættelse af 
ombygningsarbejde, var det tidspunktet for den faktiske påbegyndelse af 
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genopbygningsarbejderne, som blev lagt til grund, jf. også byggemoms-
reglerne.

Dette kriterium førte til, at en del byggevirksomheder fremrykkede 
tidspunktet for sokkelstøbning til slutningen af 2010, hvorved det færdige 
byggeri var omfattet af de “gamle” regler, og dermed fritaget for moms-
pligt. I visse tilfælde var der tale om sokkelstøbninger, som blev gennem-
ført sporadisk eller som vedrørte byggeprojekter, som først skulle have 
været igangsat på et langt senere tidspunkt.

I flere af disse sager blev der efterfølgende statueret momspligt med den 
begrundelse, at den foretagne støbning ikke kunne anses for en påbegyn-
delse af en kontinuerlig byggeproces. Eftersom denne problemstilling må 
anses for at have overvejende historisk interesse, og under hensyn til, at 
der kun pågår ganske få sager herom vil problemstillingen ikke blive ud-
dybet yderligere her.

Dog skal nævnes SKM2017.275.BR, hvor en virksomhed havde påbe-
gyndt en meget sporadisk punktstøbning i 2010, hvorefter byggeriet blev 
videreført i 2011. Her fandt byretten, at byggeriet var indledt i 2010 på 
trods af den meget sporadiske støbning.

2.1.1 Overgangsordning ved salg af byggegrunde
Ved salg af byggegrunde blev der ikke sondret mellem “gamle” og “nye” 
byggegrunde. Hvis en virksomhed efter 1. januar 2011 solgte en bygge-
grund, som var anskaffet uden moms før 2011, skulle der betales moms af 
den fulde salgspris.

Men der blev indført en særlig overgangsregel, som betød, at en virk-
somhed i forbindelse med et momspligtigt salg af en byggegrund kunne få 
godtgjort omkostninger til byggemodning mv., som var afholdt før 1. ja-
nuar 2011. Fradraget for denne moms kunne tages i tilknytning til salget 
af de enkelte byggegrunde.

Overgangsordningen ophørte ved udgangen af 2015, hvor virksomhe-
der, der lå inde med usolgte byggegrunde, kunne fradrage moms vedrø-
rende omkostninger afholdt før 2011 på den sidste momsangivelse vedrø-
rende 2015.

Hvis der var tale om omkostninger afholdt efter 1. januar 2011, var 
adgangen til momsfradrag omfattet af momslovens almindelige forældel-
sesregler.

Der verserer nogle få sager vedrørende overgangsbestemmelsen, men 
ellers har den i dag overvejende historisk interesse.
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2.2 Levering skal foretages af en afgiftspligtig person

Fælles for de tre kategorier (nyopførte bygninger, væsentligt istandsatte 
bygninger og byggegrunde) er, at momspligten indtræder, hvis leveringen 
foretages af en afgiftspligtig person. Privatpersoner og andre ikke afgifts-
pligtige personer er som udgangspunkt ikke omfattet af momsloven, og 
dermed heller ikke af reglerne vedrørende salg af fast ejendom.

Ved en ejendomshandel bør den indledende vurdering som oftest bestå 
i, hvorvidt sælger agerer som afgiftspligtig person, og dermed er omfattet 
af momslovens bestemmelser.

Det følger af, at momsloven kun omfatter afgiftspligtige personer, jf. 
momslovens § 3, stk. 1. Efter denne bestemmelse er en afgiftspligtig per-
son en juridisk eller fysisk person, der driver selvstændig økonomisk virk-
somhed.

Begrebet “selvstændig økonomisk virksomhed” er uddybet i momsdi-
rektivets artikel 9. Heraf følger, at en afgiftspligtig person er enhver, der 
uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller 
resultatet af den pågældende virksomhed. Økonomisk virksomhed defi-
neres som udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik 
på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Af direktivets artikel 12, stk. 1, følger, at medlemslandene som afgifts-
pligtig person kan anse enhver, der lejlighedsvis gennemfører en af følgen-
de transaktioner:

 – Levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord 
inden første indflytning

 – Levering af en byggegrund

Det bemærkelsesværdige er, at man ikke i momsloven har implementeret 
den del af bestemmelsen, der handler om, at man “kan anse enhver, der 
lejlighedsvis gennemfører …”. Det naturlige havde været, at man havde 
implementeret den i tilknytning til definitionen på en afgiftspligtig per-
son, hvor man i forvejen har en bestemmelse om lejlighedsvis levering af 
nye transportmidler, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, eller direkte i tilknytning til be-
stemmelsen i § 13.

Ikke desto mindre er praksis tilrettelagt, så momspligten i visse tilfælde 
også omfatter privatpersoners lejlighedsvise salg af nyopført ejendom el-
ler af byggegrunde.
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Ved indførelse af momspligten udsendte Skattestyrelsen en vejledning i 
2010. Af denne vejledning fremgik, at privatpersoner kunne ifalde moms-
pligt, hvis de solgte mere end 3 byggegrunde, der hver havde et areal på 
mere end 1.400 kvm. Denne sondring fandtes ikke i EU-retten, men hid-
rørte fra ejendomsavancebeskatningsloven (udvidelse af parcelhusreg-
len).

Denne praksis blev ændret efter EU-Domstolens dom i de forenede sa-
ger C-180/10 og C-181/10 (Slaby og Kuc). Denne dom er væsentlig for en 
forståelse af begrebet afgiftspligtig person i forhold til reglerne om fast 
ejendom.

Slaby-delen vedrører en landmand, som driver momspligtigt landbrug 
frem til og med 1998. Efter en ændring af lokalplanen påbegynder han i år 
2000 frasalg af 64 parceller.

Kuc-delen vedrører ligeledes et landbrug, som drives frem til 2006. Ef-
ter en ændring af lokalplanen, der giver mulighed for bebyggelse, påbe-
gynder de salg af grunde. Salget af grunde sker fra tid til anden og er ikke 
organiseret.

Domstolen slår indledningsvist fast, at et land, som har implementeret 
bestemmelsen i direktivets artikel 12, stk. 1, jf. ovenfor, ikke kan udstræk-
ke momspligten til salg, der sker som et led i en privatpersons almindelige 
udøvelse af sin ejendomsret. Videre fremgår det, at omfanget af salg af 
grunde er uden betydning, ligesom det er uden betydning, hvorvidt der 
sker udstykning med henblik på at opnå en højere salgspris ved at sælge 
grundene enkeltvis (præmisserne 36-38).

Princippet om, at en privatpersons almindelige udøvelse af sin ejen-
domsret ikke omfattes af momslovgivningens anvendelsesområde har 
domstolen slået fast flere gange tidligere, se herunder C-155/94 (Welcome 
Trust), præmis 32.

Dommen i Slaby og Kuc-sagerne førte til en korrekt ændring af vejled-
ningen om fast ejendom, hvor man nu slog fast, at en privatperson kan 
bortsælge byggegrunde i ubegrænset omfang, så længe der er tale om 
grunde, som har været en del af privatpersonens ejendom, og under for-
udsætning af, at der blot sker salg, eventuelt efter udstykning, men uden 
at der er foretaget byggemodning eller andre former for forberedelse af 
byggearbejde på grundene. Derimod er der ikke noget til hinder for, at der 
aktivt sker markedsføring af grundene, typisk via mægler.

Hvis en person derimod aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyt-
telse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der an-

Moms og fast ejendom.indd   20 08/07/2019   10.04



2.2 Levering skal foretages af en afgiftspligtig person

21

vendes af en producent, handlende eller tjenesteyder, er der ikke tale om 
almindelig udnyttelse af ejendomsretten. Aktive skridt kan blandt andet 
bestå i byggemodning, gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på disse 
arealer og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler, jf. dommens 
præmis 39 og 40.

Hvorvidt aktive skridt også kan bestå i nedrivning af bygninger på en 
privat ejendom er ikke afklaret i praksis. Det er tvivlsomt, om dette vil 
kunne udløse momspligt, da det næppe kan ses som “mobilisering af mid-
ler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tje-
nesteyder”. Det har nærmere karakter af en udnyttelse af den almindelige 
ejendomsret i den forstand, at nedrivningen kan bidrage til en bedre pris 
for grunden, uden at der er tale om en forberedelse af et kommende byg-
gearbejde. I den forstand adskiller det sig ikke fra en udmatrikulering af 
byggegrunde, som også vil have til formål, at sikre den bedst mulige pris.

Det bemærkes, at privatpersoner kan blive momspligtige for deres salg 
af fast ejendom, herunder byggegrunde, hvis der er tale om fast ejendom, 
som privatpersonen tidligere har anvendt i en momspligtig virksomhed, 
se nedenfor under afsnit 2.2.3.

Endelig skal det nævnes, at holdingselskaber – og antagelig også andre 
virksomheder – i visse tilfælde kan sælge byggegrunde uden at salget anses 
for at udgøre økonomisk virksomhed, se afsnit 2.5.1.3 om salg af investe-
ringsgrunde.

2.2.1 Hvornår handler man i egenskab af afgiftspligtig person
Som udgangspunkt vil privatpersoners salg af fast ejendom, herunder 
byggegrunde, ikke være omfattet af momslovens anvendelsesområde. 
Hvis en privatperson sælger sin bopæl eller en sommerbolig, som har væ-
ret anvendt af privatpersonen og/eller dennes familie, vil salget med sik-
kerhed falde uden for momslovens anvendelsesområde og skal gennemfø-
res uden opkrævning af moms.

Det er i den sammenhæng uden betydning, om ejendommen sælges 
som et nedrivningsprojekt. Dette er kun relevant ved afgiftspligtige perso-
ners salg af bygninger, der sælges med henblik på nedrivning, se herom i 
afsnit 2.5.2.

Det samme vil med sikkerhed være tilfældet, hvis en privatperson sæl-
ger en eller flere byggegrunde, som ikke er anskaffet med henblik på salg, 
men har været en del af den private ejendom, herunder arv og lignende, 
og hvor personen ikke tager aktive skridt i retning af at klargøre grundene 
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til bebyggelse i form af byggemodning eller andre tiltag, som forbereder et 
kommende byggearbejde.

Hvis en privatperson opfører byggeri, eksempelvis parcelhus eller som-
merhus, eller udstykker og byggemodner en enkelt byggegrund med hen-
blik på salg, vil dette ikke uden videre udløse momspligt. Enkeltstående 
transaktioner er ikke udtryk for økonomisk virksomhed, og vil derfor 
ikke være omfattet af momslovens anvendelsesområde. Kun hvis der bli-
ver tale om byggemodning af flere byggegrunde eller opførelse af flere 
byggerier, kan der blive tale om indtægter af en vis varig karakter, hvilket 
vil bevirke, at personen kan anses for at drive økonomisk virksomhed. 
Der vil i alle tilfælde være tale om en konkret vurdering, og derfor kan der 
ikke opstilles præcise kriterier for, hvornår der indtræder momspligt. Ud-
over antal og karakter af byggeri må også privatpersonens hensigt med 
aktiviteterne indgå. Skatterådet traf i SKM2011.50.SR afgørelse om, at en 
privatpersons salg af privat bopæl med tilstødende grund ikke var omfat-
tet af momspligt, uanset der forinden salg blev opført et nyt hus på grun-
den. Det bindende svar skal ses i sammenhæng med EU-Domstolens dom 
i sag C-230/94 (Renate Enkler), hvor der var tale om en privatperson, der 
havde anmodet om at blive momsregistreret for sin udlejning af en auto-
camper. Af sagen følger, at der skal foretages en vurdering af, om godet er 
erhvervet med henblik på udelukkende at blive anvendt til brug for øko-
nomisk virksomhed (erhvervsmæssigt), hvilket vil føre til momspligt, el-
ler om det er erhvervet med henblik på kun delvis erhvervsmæssig anven-
delse, hvorved der skal ske en vurdering af de faktiske omstændigheder, se 
herunder dommens præmisser 80 og 81.

Holdingselskaber, der alene besidder ejerandele/ejerskaber, men ikke er 
aktivt involveret i driften af disse og ikke i øvrigt har momspligtige aktivi-
teter, anses ikke for at udgøre afgiftspligtige personer, som driver selv-
stændig økonomisk virksomhed. Dermed skal de som udgangspunkt vur-
deres på linje med privatpersoner i forbindelse med salg af fast ejendom. 
Der er ikke praksis på dette område, udover at et holdingselskab kan sælge 
investeringsgrunde uden moms, se afsnit 2.5.1.3.

Hvis der er tale om igangværende virksomheder, der sælger fast ejen-
dom, vil virksomheden i alle tilfælde agere som afgiftspligtig person, 
hvorved salget skal vurderes efter momslovens bestemmelser.

Virksomheder, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, og som 
sælger fast ejendom, er også afgiftspligtige personer, og deres salg af fast 
ejendom skal derfor vurderes i forhold til momslovens bestemmelser, se 
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herunder afsnit 2.5.1. Det gælder eksempelvis en sommerhusudlejer, hvis 
udlejning er fritaget for moms, men hvor der ikke desto mindre er tale om 
en afgiftspligtig aktivitet, som er omfattet af momslovens bestemmelser.

2.2.2 Salg af blandet benyttede ejendomme
Ved salg af en ejendom, som har været anvendt såvel privat som erhvervs-
mæssigt, kan der blive tale om en opdeling af vederlaget i en del, der er 
momsloven uvedkommende, og en momspligtig del. Det kan være rele-
vant hvis ejendommen eksempelvis sælges som byggegrund efter nedriv-
ning eller som en istandsat ejendom. Det vil som oftest være en relevant 
vurdering, hvis en virksomhed er drevet fra en privatadresse, og hvor en 
eller flere bygninger er anvendt i forbindelse med den erhvervsmæssige 
drift.

Salget af privatdelen anses for at vedrøre privatsfæren, og sælger agerer 
ikke som afgiftspligtig person for så vidt angår dette salg. Det er en forud-
sætning, at privatdelen enten anvendes som bolig, jf. definitionen i 
momslovens § 42, eller er en del af personens private formue og ikke ind-
går i virksomheden.

Derimod vil sælger agere som afgiftspligtig person ved salget af er-
hvervsdelen, hvis der drives erhverv fra selvstændige bygninger. Det gæl-
der også i de tilfælde, hvor der er sket afmeldelse af virksomheden forin-
den salget, se nedenfor under afsnit 2.2.3.

Hvis der er tale om en privat bopæl, hvori der indgår nogle få erhvervs-
lokaler, eksempelvis kontor, galleri eller frisørsalon, må det antages, at salg 
af ejendommen under alle omstændigheder vil falde uden for momslo-
vens anvendelsesområde ud fra en betragtning om, at ejendommen i 
overvejende grad har været anvendt som privat bopæl. Der er ikke tolk-
ningsbidrag, der nærmere omhandler denne problemstilling.

2.2.3 Afvikling af virksomhed – udtagning til privat brug
En særlig problemstilling opstår, hvis en privatperson sælger en bygge-
grund, som vedkommende tidligere har anvendt i tilknytning til drift af 
momspligtig virksomhed. Hvis byggegrunden ikke har været udtaget til 
andre formål forinden salg, vil salget blive anset for at udgøre et led i af-
viklingen af den tidligere drift af virksomhed.

Dette følger blandt andet af et bindende svar fra Skatterådet, se 
SKM2017.475.SR, hvor en person udstykkede 17 byggegrunde og herefter 
solgte de 15 byggegrunde i 2006 og 2007 (før indførelse af momspligten). 

Moms og fast ejendom.indd   23 08/07/2019   10.04




