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Bundfradraget for udlejning af sommerhuse til afstemning i Fol-

ketinget 

 

Dansk Folkeparti foreslår, at bundfradraget for udlejning af sommerhuse 

også forhøjes til 60.000 kr. i 2021, hvilket støttes kraftigt af Feriehusud-

lejernes Brancheforening. 

 

Dansk Folkeparti har stillet ændringsforslag til Finansloven og til lovfor-

slaget om forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for udlejning af som-

merhuse til 60.000 kroner i 2020, så det også skal gælde i 2021 på 

grund af corona-nedlukningen.  

 

Mange danske feriehusejere har taget et væsentligt økonomisk tab i 

2020 på grund af grænselukningen, og det kommer også til at ske i 

2021, men fordi udlejning anses for privat udlejning, er der ikke kom-

pensation til husejerne på samme måde, som for hoteller og som andre 

erhverv har fået.  

 

”En forhøjelse af bundfradraget vil dække noget af tabet og motivere 

flere danskere til at udleje deres sommerhus. Vi kommer givetvis til at 

mangle sommerhuse til sommeren 2021, så et forhøjet bundfradrag kan 

få flere sommerhusejere til at udleje til sommer. Vi håber, at Dansk Fol-

kepartis ændringsforslag kan samle et flertal, der bakker op om dansk 

feriehusturisme”, siger Carlos Villaro Lassen.  

 

Feriehusbranchen har været hårdt ramt af grænselukningen, som har 

kostet branchen et tab på 4,3 millioner udenlandske overnatninger i 

2020 sammenlignet med 2019. Trods flere danske overnatninger oplever 

vi i år en samlet nedgang på over 1 million overnatninger i Danmark og 

et omsætningstab i hele værdikæden på over 1 milliard kroner. Ferie-

centre med feriehuse er tilsvarende hårdt ramt. Alene over jul og nytår 

kommer Danmark til at miste en halv million udenlandske overnatninger 

i lejede feriehuse. 

 

Der udlejes i alt ca. 40.000 sommerhuse i Danmark, som i alt skaber en 

omsætning i samfundet på 18,4 milliarder kroner og 22.000 fuldtidsstil-

linger langs de danske kyster. 

 

 

Yderligere information: Carlos Villaro Lassen, adm. direktør, 31101090 


