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1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

I Danmark er der cirka 210.000 andelsboliger (2014) 1 . I de to Storkøbenhavnske kommuner, 

København og Frederiksberg er det tæt på at være hver tredje bolig, der er en andelsbolig 2 . 

Andelsboliger er derfor en boligform som mange beboere har stiftet bekendtskab med, da en 

andelsbolig oftest er billigere end en ejerlejlighed.  

Lovgivningen omkring andelsboligforeninger er kompleks og skal findes i mange forskellige love og 

især skattemæssigt. Reglernes kompleksitet betyder, at de tit ikke bliver anvendt på en måde, som vil 

være til fordel for andelsboligforeningerne og deres medlemmer.  

Andelsboligforeningernes medlemmer vælger på generalforsamlingen en bestyrelse jf. deres 

vedtægter til at forestå den daglige ledelse af andelsboligforeningen i løbet af året. 

Bestyrelsesmedlemmerne er frivillige og ofte ulønnede. Mange vælger en andelsbolig, fordi det er en 

billig måde at bo på og fordi de vil fællesskabet, der er i en andelsboligforening.  

Min egen erfaring ved selv at bo i en andelsboligforening er, at det ofte ikke er særlig mange 

andelshavere som rent faktisk har sat sig ind i, hvad en andelsboligforening er og især økonomien i 

foreningen. Der stilles sjældent, ved generalforsamlinger spørgsmål til et regnskab der skal 

godkendes, hvilket gør at man i andelsboligforeningerne er meget afhængige af deres 

samarbejdspartneres professionalitet og viden.  

Størstedelen administreres af en professionel ejendomsadministrator. Regnskabet og opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst udarbejdes oftest af en godkendt revisor på grundlag af det, af 

administrator udarbejdede regnskabsmateriale.  

Skattemæssigt er andelsboligforeninger et spændende område at beskæftige sig med, da det som 

beskrevet ovenstående fylder meget i boligmarkedet, især i det Københavnske og især fordi 

skattereglerne ikke tager hensyn til den specielle struktur, der er i en andelsboligforening.  

Informationen omkring den skatteretlige behandling af disse foreninger følger slet ikke mængden af 

foreninger. Eksempelvis er den gængse opfattelse i revisorbranchen, som primært er dem der 

assisterer andelsboligforeningerne skattemæssigt, at det er et ”nemt” område. Realiteten er, at det er 

                                                      
1 https://www.abf-rep.dk/om-abf/organisation/medlemmerne/ ingen dato oplyst 
2 https://ejd.dk/presse/pressemeddelelser-2018/2015/otte-gode-raad-koeb-af-andelsbolig ingen dato oplyst 

https://www.abf-rep.dk/om-abf/organisation/medlemmerne/
https://ejd.dk/presse/pressemeddelelser-2018/2015/otte-gode-raad-koeb-af-andelsbolig
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et meget komplekst område især skattemæssigt, hvilket forhåbentligt bliver synliggjort i denne 

opgave.  

Et eksempel kan være diskussionen omkring ophør af erhvervsmæssig virksomhed og opgørelse af 

ejendomsavancen. Denne problemstilling har været drøftet flere gange ved domstolene, og den 

seneste dom jeg er stødt på, er fra 2008, altså bare 11 år siden.  

Den skattemæssige ”levetid” for en andelsboligforening, som der tages udgangspunkt i denne opgave 

er: 

1. Foreningen indtræder i skattepligten 

- Foreningen stiftes 

- Lejere der ikke ønsker at være andelshavere, forbliver lejere, hvilket medfører en 

skattepligtig indkomst 

2. Foreningen er skattepligtig 

- Hvert år opgøres den skattepligtige indkomst, eventuelt med løbende skattebetalinger 

til følge 

- Der korrigeres, når der sælges lejeboliger 

- Der kan forekomme beslutninger som påvirker skatteopgørelsen 

- Når der er mindre end 3 lejeboliger tilbage, ophører bindingspligten til Grundejernes 

Investeringsfond 

3. Ophør af skattepligten 

- Sidste erhvervsmæssige udlejning ophører 

- Opgørelse af ejendomsavancebeskatningen 

- Indsendelse af sidste selvangivelsen i det skatteår, den erhvervsmæssige udlejning 

ophører.  

- Foreningen drives videre uden at være skattepligtig 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Med udgangspunkt i indledningen er formålet med denne opgave at redegøre for den skattemæssige 

behandling af private andelsboligforeninger, med særligt fokus på foreninger udelukkende med 

beboelsesboliger samt andelsboligforeninger der er stiftet af tidligere lejere i en udlejningsejendom.  

Der ønskes redegjort for: 

- Hvordan en andelsboligforening bliver omfattet af skattepligt. 
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- Opgørelse og beregning af den skattepligtige indkomst. Her vil der blive gennemgået 

fordeling af indtægter og fradragsmuligheder. Herunder særligt de problemstillinger 

vedrørende de lejeretlige hensættelser til Grundejernes Investeringsfond og den skatteretlige 

behandling heraf. Forskellen mellem den lejeretlige og skatteretlige definition på 

vedligeholdelse og forbedring, samt hvorfor det er relevant, gennemgås ligeledes her.  

- Den skattemæssige behandling når andelsboligforeninger sælger den sidste lejebolig og 

ophører med skattepligten, herunder særligt en opgørelse og beregning af ejendomsavancen. 

Fokus vil ligge på opgørelsen af anskaffelsessummen både for ejendomme erhvervet før og 

efter 1993 samt afståelsessummen.  

Der ønskes ligeledes en analyse af:  

- Hvilken indvirkning det giver på opgørelsen af ejendomsavancen, at den offentlige vurdering 

har været fastfrosset siden 2013, med værdierne for 2012. 

- Hvordan behandlingen af skattepligten foregår i praksis og hvilket fokus, det har i 

andelsboligforeningerne. Det primære fokus vil ligge på den skatteretlige behandling af 

hensættelserne til Grundejernes Investeringsfond.  

Til sidst ønskes der er en diskussion af, om det er muligt for andelsboligforeningerne at optimere 

skatten samt en sammenligning mellem om en eventuel skattebesparelse, vil kunne svare sig, i forhold 

til den meromkostning, det vil medføre. 

1.2 AFGRÆNSNING 
I denne opgave er der kun fokus på andelsboligforeninger, der består af beboelseslejligheder. Der er 

således afgrænset fra andelsboligforeninger, hvor der er areal, der benyttes til erhverv, garager og P-

pladser mv.  

Andelshavernes skatteretlige stilling overfor andelsboligforeningerne er ikke medtaget, selvom det 

ville være relevant for et område i opgaven.  

Når andelsboligforeninger udlejer lejeboliger, er de omfattet af Lejeloven. Hvis ejendommen er 

beliggende i en såkaldt reguleret kommune, hvori Boligreguleringsloven gælder, er 

andelsboligforeningerne også omfattet af denne lovgivning.  

Da en stor del af kompleksiteten i den skattemæssige behandling af vedligeholdelsesomkostninger 

kommer grundet Boligreguleringsloven, er fokus lagt på ejendomme, der er beliggende i en reguleret 
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kommune. Der er ikke anvendt paragraffer fra disse to lovgivninger, medmindre det har relevans til 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Ligeledes er ophævede ordninger ikke omtalt. Dette er eksempelvis Lejelovens §63, som er ophørt i 

2015. Enkelte foreninger vil stadig være omfattet, indtil saldoen går i 0, hvorefter kontoen opløses af 

Grundejernes Investeringsfond.  

En andelsboligforening behøver ikke sælge sin sidste lejebolig, for at der skal opgøres en 

ejendomsavance og foretages beskatning heraf. Dette kan også ske, hvis foreningen vælger at opløse 

sig selv og herefter sælge ejendommen til en investor eller frasælge tagarealet til en entreprenør, der 

opfører ejerlejligheder, hvorfor der skal udarbejdes en delafståelse af ejendommen. Dette er ikke 

omtalt i denne opgave, da fokus er på ophørelse af skattepligt ved salg af sidste lejebolig. 

Jeg har ligeledes valgt ikke at medtage den skattemæssige behandling, hvis en andelsboligforening 

vælger at tilbagekøbe en andel for derefter at udleje den igen som lejebolig og derved genindtræder i 

skattepligten.  

Det kan ske, at andelsboligforeninger beslutter at købe aktier og obligationer, men det forekommer 

sjældent, hvorfor jeg har afgrænset mig herfra. Renteindtægt af obligationer og udbytte nævnes dog 

kort under finansielle indtægter.  

I opgaven er der ikke redegjort for personale- og repræsentationsomkostninger. 

1.3 METODE 
Formålet med denne opgave er at redegøre for, hvordan skattepligt i en andelsboligforening 

behandles. Dette betyder, at der her er tale om en analyse der skal fremme forståelsen for 

problemstillingen.  

Det er et bredt område med afsnit som ikke er særlig kendt, som der redegøres for. Der vil blive 

gennemgået lovgivning, som kan være svær at forstå, også for fagfolk. Dette betyder, at der tages 

afsæt i en problemidentificerende undersøgelsesmetode.  

Min informationssøgning har primært været fokuseret på den direkte kilde, som i dette tilfælde er 

lovgivningen og praksis på området, inklusiv afsagte domme på området, samt bindende svar fra 

skattestyrelsen. Den juridiske vejledning, som udarbejdes af skattestyrelsen, er der ligeledes søgt 

information i. Relevante bøger og artikler er også medtaget, hvis det er vurderet, at det har været 

relevant. Man bliver i stand til at skabe en overskuelig og dybdegående forståelse for et problematisk 
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område ved at benytte flere indsamlingsmetoder, som i denne opgave primært bunder på kvalitative 

data3.  

Opgaven baserer sig på en retsdogmatisk analyseform, som har til formål at beskrive, fortolke og 

systematisere gældende lovgivning.  

Opgaven baserer sig ligeledes på enkelte analyser af, hvordan behandling af skatten foregår i 

andelsboligerne, herunder også hos samarbejdspartnerne, som bestyrelserne er afhængige af. Denne 

analyse er primært baseret på egne erfaringer som revisor i branchen med speciale i foreninger, 

primært med andelsboligforeninger. Det fremgår tydeligt, hvornår der er tale om egne erfaringer.  

1.3.1 Opgavens struktur 

Opgavens struktur er lavet med udgangspunkt i ”levetiden” for en skattepligtig andelsboligforening. 

Dette giver læseren det bedst mulige overblik over problemstillingen, der behandles i opgaven.  

 

I det første afsnit af opgaven beskrives hvad en andelsboligforening egentligt er og hvordan de 

fungerer i praksis. I dette afsnit gennemgås ligeledes hvilken lovgivning andelsboligforeninger er 

                                                      
3 Den skinbarlige sandhed, side 25 

Diskussion af om den ekstra tid som det vil kræve at have fokus på optimering af skatten kan 
svare sig økonomisk

Analyse af hvordan der i praksis bliver arbejdet med skatten i andelsboligforeningerne

Redegørelse for hvordan en andelsboligforening udtræder af skattepligten og opgørelsen heraf, 
heri indgår en analyse om påvirkningen af at den offentlige vurdering er fastfrosset

Opgørelse af den skattepligtige indkomst, her med stor fokus på vedligeholdelses- og 
forbedringsomkostninger

Beskrivelse af hvad andelsboligforeninger er og hvordan de bliver skattepligtige
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omfattet af. Hvordan andelsboligforeninger indtræder som skattepligtig bliver beskrevet her. 

Omfattet af dette er afsnittet: Beskrivelse af andelsboligforeninger.  

I de midterste afsnit gennemgås hvordan opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal opgøres. 

Fokus her ligger på lovgivningen som andelsboligforeninger er omfattet af, samt relevante domme 

og juridiske vejledninger. Her er der stor fokus på Grundejernes Investeringsfond og forskellen på 

den lejeretlig og skatteretlige fortolkning af begreberne vedligeholdelse og forbedring. Lovgivning, 

der omtales i dette afsnit, er: Lejeloven, Boligreguleringsloven, Afskrivningsloven, Statsskatteloven, 

Selskabsskatteloven og Kursgevinstloven. Heri gennemgås udarbejdede eksempler på beregninger. 

Afsnit dette omhandler er: Opgørelse af den skattepligtige indkomst og beskatning heraf, 

vedligeholdelse og forbedring – lejeretligt, vedligeholdelse og forbedring – skatteretligt.  

Inden konklusion og diskussionsafsnittet er der et afsnit om, hvad der gør, at en andelsboligforening 

udtræder af skattepligten. Når en andelsboligforening udtræder af skattepligten, skal der opgøres en 

ejendomsavancebeskatning. Dette gennemgås i dette afsnit. Opgørelse sker på baggrund af den 

offentlige vurdering, som er fastfrosset og i dette afsnit gennemgås hvilken påvirkning dette har på 

opgørelsen af ejendomsavancen. Heri gennemgås flere udarbejdede eksempler. Fokus i dette afsnit 

er ejendomsavancebeskatningsloven. Afsnit dette omhandler er: Ejendomsavancebeskatning.  

Til sidst i opgaven er der en diskussion af, om det er muligt at optimere skatten, samt om det 

økonomisk kan svare sig at have fokus på dette i foreningerne. Opgaven afsluttes herefter med 

konklusion på opgaven.  

  



Side 9 af 83 

 

2 BESKRIVELSE AF ANDELSBOLIGFORENINGER 

For at kunne opgøre den skattemæssige behandling af andelsboligforeninger, er det vigtigt at definere 

hvad en andelsboligforening er, hvordan de fungerer i praksis samt hvilken lovgivning de er forpligtet 

af, heriblandt også den skatteretlige lovgivning. Dette afsnit er en kort gennemgang af dette. 

2.1 KORT BESKRIVELSE 
En andelsboligforening er en forening, hvis primære fokus er at drive ejendommen. Ejendommen er 

i fællesskab ejet af foreningens medlemmer, herefter kaldet andelshavere. Medlemskab af foreningen 

er påbudt ved køb af en andel i foreningen.  

Mange mennesker har hørt om andelsboligforeninger og mange i især København bor i en 

andelsboligforening. De færreste har dog sat sig ind i, hvad det reelt betyder. Min erfaring, er at den 

mest gængse opfattelse er, at man ejer sin bolig i foreningen. Dette er ikke korrekt. Foreningen ejer i 

fællesskab hele ejendommen og de dertilhørende aktiver. Andelshaverne hæfter ligeledes for 

foreningens gæld. Som medlem i foreningen tildeles man en eksklusiv brugsret til en del af den i 

fællesskab ejede ejendom4, som svarer til ens bolig.  

Loven om andelsboligforeninger er den primære lov, som regulerer andelsboligforeninger jf. §1A. 

Bestyrelsen vælges på en generalforsamling og varetager den daglige ledelse af foreningen5. Hvordan 

foreningerne fungerer, er forskellig fra forening til forening, men alle andelsboligforeninger er 

reguleret af deres vedtægter.  

De private andelsboligforeninger, som vi primært kender fra i dag, fik for alvor fart under og efter 2. 

verdenskrig, hvor de blev spredt til hele landet6. Lejerne stiftede en forening og drev den fælles 

ejendom sammen. I 1970’erne blev der indført en tilbudspligt. Tilbudspligten betyder, at lejerne har 

forkøbsret til at købe ejendommen de er lejere i, for at stifte en andelsboligforening. Denne 

tilbudspligt eksisterer stadig i dag i Lejelovens §100: 

”I ejendomme, der helt eller delvis anvendes til beboelse, skal udlejeren tilbyde lejerne 

ejendommen til overtagelse på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side.” 

                                                      
4 Andelsbolig, side 9 
5 Andelsboliglovens §6C. 
6 https://www.andelsportal.dk/nyheder/andelsboligens-historie-andelssamarbejdet/ 3. december 2015 

https://www.andelsportal.dk/nyheder/andelsboligens-historie-andelssamarbejdet/
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Dette er til dags dato stadig den mest benyttede måde, en andelsboligforening bliver stiftet på. Det er 

også muligt at stifte en andelsboligforening og herefter købe en nyopført ejendom.  

Andelsboligloven blev i 2018 opdateret efter der i offentligheden har været fokus på foreninger, der 

var/er økonomisk nødlidende og i sidste ende, er endt med at blive begæret konkurs7. Dette har ført 

til stramninger af Andelsboligloven, hvor det nu er blevet sværere at stifte nye andelsboligforeninger8.  

Inden stramningen af Andelsboligloven i 2018 var det ikke et krav, at købere skulle ligge minimum 

5% af købesummen på samme måde som ved en ejerbolig. Kravet om 5% kontant betaling kom med 

i stramningen fra 2018.  

2.1.1 Lovgivning 

Andelsboligforeninger er reguleret af flere lovgivninger med primært fokus på andelsboligloven. Når 

foreningen udlejer lejeboliger, er de omfattet af Lejeloven og hvis ejendommen er beliggende i en 

reguleret kommune, er de også omfattet af Boligreguleringsloven.  

Skattemæssigt er andelsboligforeninger som udgangspunkt omfattet af Selskabsskattelovens §1, stk. 

6. Herefter øvrig lovgivning som regulerer den skattemæssige behandling i andelsboligforeninger. 

Eksempelvis hvis en andelsboligforening har købt obligationer, er de omfattet af Kursgevinstloven.  

2.2 INDTRÆDEN I SKATTEPLIGTEN 

En andelsboligforening er som udgangspunkt ikke skattepligtig af sin indkomst fra egne medlemmer. 

Når en andelsboligforening bliver stiftet efter tidligere at have været en udlejningsejendom, er det 

langt fra alle lejere, der vælger at blive medlem af foreningen. Disse lejere forbliver lejere, dog bare 

med foreningen som ny udlejer. Når andelsboligforeninger udlejer lejeboliger eller andet, som 

eksempelvis garager, kælderarealer osv. til personer, der ikke er medlemmer af foreningen, bliver 

foreningen skattepligtig af den indtægt, da den betragtes som erhvervsmæssig udlejning. Dette gør 

sig også gældende, hvis en andelsboligforening kun består af boliger, der bebos af andelshavere, men 

tilbagekøber en andel, hvorefter den bliver udlejet som lejebolig.  

                                                      
7 http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-12-09-landets-stoerste-andelsforening-begaeret-konkurs-af-nykredit 9. december 

2016 
8 https://www.andelsportal.dk/nyheder/lovaendringernes-betydning/ 8. marts 2018 

http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-12-09-landets-stoerste-andelsforening-begaeret-konkurs-af-nykredit
https://www.andelsportal.dk/nyheder/lovaendringernes-betydning/
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En andelsboligforening er et selvstændigt skattesubjekt og omfattet af Selskabsskatteloven i henhold 

til §1. Selskabsskattelovens §1 nr. 6 siger, at skattepligten kun gælder for den del af indkomsten, der 

er erhvervsmæssig indtægt9. 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler i henhold til 

Selskabsskatteloven §8. I henhold til Selskabsskatteloven §9 kan der kun fratrækkes omkostninger, 

der direkte vedrører den skattepligtige indkomst. De omkostninger, der indirekte vedrører den 

skattepligtige indkomst, skal opgøres forholdsmæssigt. Dette er grundlaget igennem hele opgaven, 

med mindre der omtales et fradrag, der kan tages 100%, fordi fradraget kan henføres til en 

skattepligtig indtægt.  

Den gældende skattesats er på 22% for andelsboligforeningerne, grundet de er omfattet af 

Selskabsskatteloven.  

2.3 DELKONKLUSION 
Andelsboligforeninger stiftes oftest ved at lejerne i en udlejningsejendom ejendom stifter en 

andelsboligforening, hvorefter andelsboligforeningen køber ejendommen. Det er sjældent, at alle 

lejere vil være med til at stifte foreningen og disse lejere fortsætter som lejere i ejendommen med 

andelsboligforeningen som ny udlejer. Skattemæssigt er der ikke en enkelt lov, som definerer hvordan 

andelsboligforeninger skattemæssigt skal behandles. Andelsboligforeninger er skattepligtige af denne 

erhvervsmæssige udlejning med en skattesats på 22%.  

  

                                                      
9 Skattemæssige forhold for private andelsboligforeninger 



Side 12 af 83 

 

3 OPGØRELSE AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST OG 

BESKATNING HERAF 

Dette afsnit omhandler opgørelsen af den skattepligtige indkomst for andelsboligforeninger, der er 

skattepligtige. Hvordan indtægterne opgøres, gennemgås samt hvilke omkostninger andels-

boligforeninger kan få fradrag for og hvilke de ikke kan. Den skattemæssige behandling af 

kurstab/kursgevinst samt afskrivninger, som relevant for problemformulering, er ligeledes en del af 

dette afsnit. I dette afsnit medtages omkostninger til vedligeholdelse og forbedring ikke. Det er et 

skatteretligt meget omfangsrigt og kompliceret område og har fået sit eget afsnit efterfølgende. 

Procentreglen gennemgås dog i dette afsnit. Afsnittet afsluttes med en gennemgang af to eksempler 

på opgørelsen af den skattepligtige indkomst  

3.1 INDTÆGTER 

3.1.1 Boligafgift vs. husleje 

Andelshavere betaler boligafgift, som ikke er en skattepligtig indtægt. Lejerne betaler husleje, som 

er en skattepligtig indtægt. Det er meget sjældent, at andelshavere og lejere betaler det samme beløb 

pr. kvadratmeter. En dom i landsskatteretten fra 200210 udtaler: 

”Den del af andelsboligforeningens udgifter, som ikke udelukkende kan henføres til indkomstkilder, 

hvis indtægter er skattepligtige, må fordeles forholdsmæssigt i en fradragsberettiget og en ikke 

fradragsberettiget del. Fordelingen må bero på et skøn, der tager udgangspunkt i, hvilke 

indkomstkilder de skattepligtige indtægter kan henføres til. Den kommunale skatteforvaltnings skøn 

er baseret på de faktiske årlige lejebetalinger fra ikke-medlemmer sat i forhold til de samlede leje- 

og afgiftsbetalinger fra såvel medlemmer som ikke-medlemmer, reguleret for den forskel i lejen 

eller afgiften pr. kvadratmeter, der eksisterer for medlemmer, henholdsvis ikke- medlemmer.” 

Praksis foreskriver, at den skattepligtige indtægt skal opgøres ved et skøn. Skønnet skal foretages ved 

at boligafgiften som andelshaverne betaler, skal reguleres til samme leje pr. kvm. som den husleje 

lejerne betaler. Årets hensættelse i henhold til §18B11 medtages ikke i huslejen. Dette er reguleret af 

praksis i en dom fra 200212.  

  

                                                      
10 Dom: SKM2002.418.LSR 
11 Gennemgås senere i opgaven, hensættelser i henhold til boligreguleringslovens §18B er ikke skattepligtig indkomst 
12 Dom: SKM2002.418.LSR 
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Regulering af boligafgift til lejeniveau beregnes efter følgende formel:  

𝐿𝑒𝑗𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 − ℎ𝑒𝑛𝑠æ𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑙 §18𝐵

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑑𝑒 𝑢𝑑𝑙𝑒𝑗𝑒𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑗𝑒𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟
∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑛𝑒 

Når en andelsboligforening sælger en tidligere udlejet lejebolig som andelsbolig, overgår indtægterne 

tilknyttet til den bolig, fra at være betaling af en skattepligtig husleje til at være betaling af en skattefri 

boligafgift. Der skal foretages regulering af arealet pr. salgsdatoen i ovenstående beregning, af de 

skønnede skattepligtige indtægter. Sker salget midt i året, skal arealet for tiden hvor boligen har været 

andelsbolig, fratrækkes lejeboligarealet og herefter tillægges andelenes areal. Eksempel:  

  Lejeboliger  Andele  Areal i alt 

Areal pr. 31. december  616  1.310  1.926 

Salg pr. 30. juni, 70 kvm  -35  35  0 

Areal for året  581  1.345  1.926 

Huslejen og den regulerede boligafgift til lejeniveauet er det, der udgør den primære skattepligtige 

indtægt, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i andelsboligforeninger.  

3.1.2 Diverse indtægter 

Sondringen skal her være, i henhold til praksis, om det vedrører andelshaverne eller folk udenfor 

foreningen13. Er det en indtægt der kommer ind fra en udefrakommende, er foreningen skattepligtig 

af indtægten. Kommer indtægten fra en andelshaver, er foreningen ikke skattepligtig af beløbet. Et 

eksempel kan være at nogle foreninger tager penge for at administrere en venteliste til boligerne. 

Beløbet andelshaverne betaler for at stå på den interne venteliste er ikke skattepligtig. Beløbet en 

eventuelt kommende andelshaver betaler, for at stå på den eksterne venteliste, er som udgangspunkt 

skattepligtigt.  

Et andet eksempel er gebyr for udeblivelse ved arbejdsdag. Gebyret har på ingen måde en tilknytning 

til lejeboligerne. Tilknytningen er kun til andelshaverne i andelsboligforeningen. Gebyret skal ikke 

medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Et tredje eksempel er vaskeriindtægter. Har lejerne adgang til vaskeriet, skal indtægten medtages 

forholdsmæssigt i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Samme princip følger 

driftsomkostningerne til selvsamme vaskeri, som der er fradrag for forholdsmæssigt. Dette 

gennemgås senere i opgaven.  Har lejerne ikke adgang til vaskeriet, skal hverken indtægter eller 

omkostninger medtages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

                                                      
13 Andelsboligforeningen, side 90 
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3.2 DRIFTSOMKOSTNINGER 
I henhold til Statsskatteloven §6A har andelsboligforeninger fradrag for driftsomkostninger, som har 

været anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst, herunder ordinære 

afskrivninger. Afskrivninger og omkostninger til vedligeholdelse gennemgås særskilt senere i 

afsnittet. 

Der kan kun opnås fradrag for omkostninger, der vedrører den erhvervsmæssige indtægt, i henhold 

til Selskabsskatteloven §9 stk. 1. Driftsomkostninger, som 100% kan henføres til de udlejede boliger 

i andelsboligforeningen, er der 100% fradrag for. Omkostninger der ikke omhandler lejeboligerne, 

skal ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De resterende omkostninger skal 

derefter opgøres forholdsmæssigt, da de både kan henføres til andelshaverne og lejerne.  

Fordelingsnøglen for dette er fastsat af en dom i Landsskatteretten fra 200214 og beregnes i forhold 

til de skattepligtige indtægter. Se eksempel i bilag 1 og 2. 

Følgende omkostninger kan fradrages helt eller delvist15:  

- Forsikringer 

- Renholdelse 

- Løn til vicevært 

- Ejendomsskatter og renovation 

- Vand og varme hvis der ikke føres forbrugsregnskaber 

- Administration og revisor 

Argumentationen for at honorarer til administration og revisor kan fratrækkes forholdsmæssigt, er at 

grundet lejeboligerne bliver arbejdet mere kompliceret og dermed dyrere for andels-

boligforeningerne16. Omkostningen for revisors opgørelse af den skattepligtige indkomst er der 100% 

fradrag for. Omkostningen ville andelsboligforeningerne ikke have hvis andelsboligforeningerne ikke 

har en skattepligtig indtægt.  

Omkostninger som forekommer ofte i en andelsboligforening og som ikke skal medtages i opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst, er omkostninger til valuarvurdering og telefongodtgørelse til 

                                                      
14 Dom: SKM2002.418.LSR 
15 Skattemæssige forhold for private andelsboligforeninger 
16 Skattemæssige forhold for private andelsboligforeninger 
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bestyrelsesmedlemmerne. Det kan også være advokatomkostninger, som vedrører en eksklusion af 

en andelshaver. Advokatomkostninger i forbindelse med at sætte en lejer ud, er der 100% fradrag for.  

Andelsboligforeninger kan vælge at genudleje en ledig lejebolig i stedet for at sælge lejeboligen. 

Oftest er det fordi der kommer en høj ejendomsavancebeskatning ved et salg. Omkostninger 

forbundet med genudlejning, er der 100% fradrag for. 

3.3 FINANSIELLE POSTER 
Den skatteretlige behandling af finansielle poster skal findes i flere lovgivninger, hvorfor det 

behandles i dette særskilte afsnit.  

3.3.1 Finansielle indtægter 

Renteindtægter skal medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til 

Statsskatteloven §4E, så længe renteindtægterne kan henføres til den daglige driftskapital17.  

Renteindtægter på indestående saldo hos Grundejernes Investeringsfond i henhold til 

Boligreguleringsloven §18B er ikke skattepligtige og skal derfor ikke medtages.  

I andelsboligforeninger består renteindtægter oftest af renter på bankindestående. I det nuværende 

rentemarked er det ekstremt sjældent, der er renteindtægter, grundet det generelle renteniveau. 

Enkelte banker er begyndt at opkræve negative renter. Skattestyrelsen har i 2015 udsendt et 

styresignal, som foreskriver, at der opnås fradrag for negative renter 18.  

Renteindtægter som kommer fra indestående på en højrente- eller/og bunden konto, hvor den 

overskydende likviditet fungerer som en opsparing i andelsboligforeningen er jf. 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 6 ikke skattepligtig, idet indtægten ikke kan henføres til at erhverve, 

sikre og vedligeholde den skattepligtige indtægt. Renteindtægterne skal derfor ikke medtages i 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det samme princip gør sig gældende for renteindtægter 

og udbytte på aktier og obligationer.  

3.3.2 Finansielle omkostninger 

I henhold til Statsskatteloven §6E har andelsboligforeninger fradrag for renteomkostninger. Praksis 

har fastlagt, at for, at der kan være tale om en renteomkostning, skal der være tale om et vederlag, der 

                                                      
17 Skattemæssige forhold for private andelsboligforeninger 
18 SKM2015.160.SKAT 
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betales for at råde over fremmed kapital. Vederlaget skal beregnes som en procentdel af restgælden19. 

Skattestyrelsen definerer dette meget snævert. 

I andelsboligforeninger består renteomkostninger oftest af renter på prioritetsgæld, banklån og 

kassekredit. Alt efter hvor god økonomien i en andelsboligforening er og hvor nyoprettet den er, kan 

det være ret væsentlige beløb, der betales i rente. Jo nyere en andelsboligforening, des højere lån er 

der i foreningen, hvilket fører til høje renteomkostninger. Ved nyoprettede foreninger vil der ligeledes 

ofte være et anlægslån i banken, da der kun kan lånes op til 80% af ejendomsværdien med et 

realkreditlån. 5% er som regel egenbetaling og 15% banklån.  

3.3.2.1 Kurstab/gevinst og låneomkostninger 

Andelsboligforeninger er omfattet af Kursgevinstloven i henhold til Kursgevinstloven §2, der 

omhandler selskaber, fonde og foreninger, der er skattepligtige efter Selskabsskatteloven. I henhold 

til Kursgevinstloven §1 omfatter loven gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer 

herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve.  

Når en andelsboligforening bliver stiftet, omlægger eller indfrier prioritetsgæld skal et opnået 

kurstab/kursgevinst skatteretligt behandles efter specifikke paragraffer i Kursgevinstloven.  

Efter §6 i Kursgevinstloven skal kurstab eller kursgevinst medtages i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Praksis foreskriver, at låneomkostninger, som vedrører lån, hvor kurstab/gevinst er 

omfattet af Kursgevinstloven, er fradragsberettigede 20 . Låneomkostninger skal kunne henføres 

direkte til de lån, som andelsboligforeningerne optager. Låneomkostninger til et lån, som ikke bliver 

optaget, kan der ikke opnås fradrag for.  

Låneomkostninger der kan opnås fradrag for21, listen er ikke udtømmende: 

- Stempelafgifter 

- Stiftelsesprovisioner på lån med løbetid på mere end 2 år 

- Tinglysningsafgift 

- Advokat og revisoromkostninger 

- Kurtage ved obligationslån 

                                                      
19 Lærebog om indkomstskat, side 544 Juridisk vejledning C.B.1.7.8 
20 Juridisk vejledning C.B.1.7.8 
21 Juridisk vejledning C.B.1.7.8 
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Låneomkostninger skal som hovedregel fradrages efter samme fordelingsnøgle som eventuelle afdrag 

på gælden forfalder22. Realisationsprincippet jf. Kursgevinstlovens §25 foreskriver dette.  

Kurstab/kursgevinst opgøres som hovedregel efter realisationsprincippet. Realisationsprincippet 

betyder, at kurstab/kursgevinsten skal medtages i det indkomstår, hvori tabet eller gevinsten 

realiseres23.  

Ved kontantlån og flekslån bliver kurstab/kursgevinst opgjort ved indfrielsen, og skal medtages i det 

indkomstår, hvori indfrielsen sker. Ved obligationslån opgøres kurstab/kursgevinsten, når optagelsen 

af lånet sker. Kurstab/kursgevinst skal på samme måde som låneomkostninger, fradrages i 

overensstemmelse med at afdrag foretages. Hvis der sker en indfrielse før udløb, medtages restbeløbet 

i det indkomstår, hvori indfrielsen sker.  

3.4 SWAP-AFTALER 
Inden finanskrisen begyndte i slutningen af 00’erne, var det meget populært for andelsboligforeninger 

at lave swap-aftaler. Den almene opfattelse var dengang, at renterne ville blive ved med at stige. For 

at sikre sig mod de stigende renteomkostninger, lavede andelsboligforeninger en swap-aftale med en 

bank, hvori den variable rente blev byttet ud med en fast rente. For andelsboligforeningerne var det 

en god aftale, da renten var fast og ikke ville stige i overensstemmelse med rentemarkedet. Da 

finanskrisen ramte, faldt renterne markant og mange foreninger sidder i dag med en byttet fastrente 

på omkring 5%. Den variable rente på andelsboligforeningernes lån, som ligger til grund for aftalen, 

er på nuværende tidspunkt nede på omkring 1% eller mindre, og i nogle tilfælde negativ. Dette er ofte 

et Cibor3 lån. Ved en negativ rente betales andelsboligforeningerne for at låne pengene.  

Hvis renten, som foreningen har byttet sig til, er større end renten på lånet, er det et udtryk for en 

negativ markedsværdi på swap-aftalen24. Omvendt hvis renten foreningen har byttet sig til, er mindre, 

er det et udtryk for en positiv markedsværdi. De fleste swap-aftaler er indgået lige inden finanskrisen, 

hvorfor andelsboligforeningerne i dag har en negativ markedsværdi på swap-aftalen.  

                                                      
22 Juridisk vejledning C.B.1.7.8 
23 Juridisk vejledning C.B.1.7.4 
24 https://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/oekonomi/renteswap/ 2018 

https://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/oekonomi/renteswap/
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Skattestyrelsen har i et bindende svar fastlagt at renteomkostninger i en swap-aftale ikke er omfattet 

af den normale rentefradragsregel under Statsskatteloven §6E 25 . Der foreligger ikke en gæld. 

Renteomkostningerne på swap-aftaler er i stedet omfattet af Kursgevinstlovens §29.  

Swap-aftaler er en finansiel kontrakt. Gevinst og tab skal medregnes i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Renteomkostninger anses for at være tab, som der er fradrag for i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst.  

Opgørelsen af gevinst og tab på finansielle kontrakter skal som hovedregel opgøres ved 

lagerprincippet26. Markedsværdien på en swap-aftale opgøres hver måned. Lagerprincippet betyder 

at den regulering, der har været på markedsværdien på swap-aftaler, skal medtages ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst.  

For nogle foreninger, hvor swap-aftalerne er indgået inden finanskrisen brød ud, har bekendtskabet 

med aftalen været fatalt. Danmarks tidligere største andelsboligforening Hostrups Have kæmpede 

længe en kamp for ikke at blive erklæret konkurs. Den negative markedsværdi på deres swap-aftale 

var på et tidspunkt større end værdien på ejendommen27.  

3.5 AFSKRIVNINGER 
Afskrivningsloven giver adgang til, at der kan foretages afskrivninger på omkostninger til anskaffelse 

og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssig jf. Afskrivningslovens §1.  Afskrivningsloven 

definerer to krav, før der kan foretages afskrivninger på bygningen og installationer. Den der foretager 

afskrivningerne skal eje bygningen samt installationen og de/det skal anvendes til erhvervsmæssig 

virksomhed28.  

3.5.1 Bygningen 

I henhold til Afskrivningslovens §14 kan der foretages afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede 

bygninger. Der kan ikke afskrives på bygninger, der anvendes til beboelse i henhold til 

Afskrivningslovens §14 stk. 2, nr. 4. 

Det er vigtigt at præcisere, at når der benyttes ordet bygning, er det kun bygningen og ikke hele 

ejendommen. Der vil aldrig kunne foretages afskrivning på grunden som bygningen ligger på.  

                                                      
25 Bindende svar: SKM2007.437.SR 
26 Lærebog om indkomstskat, side 632 
27 https://www.andelsportal.dk/nyheder/hostrups-have-konkurs/ 9. december 2016 
28 Skattemæssige afskrivninger, side 56 

https://www.andelsportal.dk/nyheder/hostrups-have-konkurs/
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Anvendes en del af andelsboligforeningens bygninger til afskrivningsberettigede formål, er det muligt 

at afskrive på den del, der vedrører de afskrivningsberettigede formål, i henhold til 

Afskrivningslovens §19, såfremt mere end 25% af bygningens areal eller minimum 300 kvm. 

anvendes til erhverv. Det vil kræve, at andelsboligforeningerne har erhvervsmæssigt benyttede kvm 

i foreningerne. Dette er ikke opgavens hovedfokus, hvorfor det ikke gennemgås yderligere.  

3.5.2 Installationer 

Skattestyrelsens definition af installationer, er aktiver der har en fast tilknytning til bygningen og som 

samtidig tjener bygningen.  

Eksempler på installationer29:  

- Indretning eller lignende, hvis formål er at opvarme ejendommen 

- Elevatorer 

- Ventilationsanlæg 

- Varmtvandsanlæg 

Installationer i en bygning, der ikke er afskrivningsberettiget, men som benyttes erhvervsmæssigt, 

kan afskrives i henhold til Afskrivningslovens §15. stk. 2. Andelsboligforeninger kan afskrive på 

installationer, så længe afskrivningen foretages særskilt for hver installation.  

Afskrivningen, der medtages i opgørelsen af den skattemæssige indkomst, skal være forholdsmæssig 

i forhold til den erhvervsmæssige benyttelse af installationen30. I andelsboligforeninger er det normalt 

at den forholdsmæssige benyttelse svarer til andelen, hvori driftsomkostninger opgøres, grundet at 

det er umuligt at fastlægge hvor stor en andel de udlejede lejeboliger anvender installationen.  

Installationen anses for at være anskaffet i indkomståret, hvor installationen erhverves i henhold til 

Afskrivningslovens §16.  

Afskrivningen beregnes ud fra anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen skal opgøres af både køber 

og sælger i henhold til Afskrivningslovens §45 stk. 2 ved andelsboligforeningernes køb af 

ejendommen. Skattestyrelsen kan omstøde fordelingen, hvis de vurderer, at det er åbenlyst forkert31. 

Det årlige afskrivningsbeløb skal opgøres i henhold til Afskrivningslovens §17. Hovedreglen er, at 

afskrivningen skal ske med 4% årligt. Undtagelsen til hovedreglen er, hvis det vurderes at 

                                                      
29 Juridisk vejledning C.C.2.4.4.2 
30 Afskrivningsloven §15, stk. 3 
31 Skattemæssige afskrivninger, side 87 
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installationens levetid er mindre end 26 år. Afskrivningen skal i disse tilfælde ske i overensstemmelse 

med den vurderede levetid. Procentsatsen skal være ens hvert år og tillagt 3% yderligere hvert år32.  

Hvis der ikke foreligger en opgørelse af værdien på installationerne ved køb, beregnes 

afskrivningsbeløbet ud fra den offentlige vurdering ved købet33. Forskellen mellem grundværdien og 

den offentlige vurdering må anses for at være værdien af bygningen. 10% af bygningens værdi kan 

skønsmæssigt anses for at være installationer. Den skønsmæssige værdi kan afskrives med 4% årligt.  

Praksis foreskriver at komfurer, køleskabe, vaskemaskiner osv. i en udlejningsejendom afskrives som 

installationer og ikke inventar34.  

3.5.3 Inventar og driftsmidler 

§2 i Afskrivningsloven foreskriver, at der kan afskrives på maskiner, inventar og lignende 

driftsmidler. Lovgivningsmæssigt findes der ingen decideret definition af driftsmidler. 

Skattestyrelsen definerer det, som installationer der tjener produktionen i bygningen35.  

I andelsboligforeninger vil det være blandede benyttet driftsmidler, grundet ejendommen både 

benyttes privat af andelshaverne og af lejerne i lejeboligerne. Der kan afskrives på blandede benyttede 

driftsmidler i henhold til Afskrivningslovens §11, ligesom med installationerne skal afskrivningen 

opgøres pr. driftsmiddel36.  

Afskrivningen skal foretages med saldometoden i henhold til Afskrivningsloven §5. Der kan 

maksimalt afskrives 25% pr. år af den tilbageværende saldo. Anskaffelsessummen benyttes til 

beregning af afskrivningen første år. Saldometoden betyder, at afskrivningen efterfølgende år 

beregnes ud fra saldoen ved indkomstårets begyndelse. 

I andelsboligforeninger vil det oftest være inventar som afskrives efter Afskrivningsloven §2, da 

praksis anser køleskabe, vaskemaskiner osv. som installation og ikke et driftsmiddel. Inventar som 

der kan afskrives på, er oftest forekommende i store andelsboligforeninger. Det kan være hvor der er 

ansat en vicevært, som bruger computer, printer, fejemaskine og græsslåmaskine i forbindelse med 

sit arbejde. Alle driftsmidlerne/inventaret er afskrivningsberettiget.  

                                                      
32 Skattemæssige afskrivninger, side 94 
33 Skattemæssige afskrivninger, side 91 
34 Juridisk vejledning C.C.2.4.4.2 
35 Juridisk vejledning C.C.2.4.4.2 
36 Skattemæssige afskrivninger, side 51 
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Rent teoretisk vil både computeren og printeren være afskrivningsberettigede. Man kan dog 

argumentere for at med dagens teknologiske fremskridt er levetiden for dette inventar under 3 år, 

hvorfor det kan straks afskrives i henhold til Afskrivningsloven §6. Samme paragraf indeholder også 

en mulighed for at straks afskrive hvis anskaffelsessummen er mindre end kr. 13.80037 (2019 tal). Er 

den afskrivningsberettigede saldo på samme beløb eller mindre, kan restsaldoen også straks afskrives.  

Afskrivning på driftsmiddel og inventar er ikke medtaget i eksemplet på opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, da der her tages udgangspunkt i en mindre andelsboligforening.  

3.6 PROCENTREGLEN FOR NYERHVERVEDE EJENDOMME 
Der en skatteretlig forskel på om en andelsboligforening vedligeholder eller forbedrer deres ejendom. 

Hvis de udførte arbejder bevirker at ejendommen kommer i en bedre stand end ved foreningens køb, 

er der tale om en skattemæssig forbedring, som der ikke er fradrag for. 

Vedligeholdelsesomkostninger er der fradrag for i henhold til Statsskatteloven §6, litra E. Indenfor 

de første par år af andelsboligforeningers køb af en ejendom, er det svært at vurdere om der er tale 

om omkostninger til vedligehold eller forbedring38.  

Praksis foreskriver, at de første tre år hvor en andelsboligforening ejer ejendommen, kan der opnås 

fradrag for vedligeholdelse- og forbedringsomkostninger. Fradraget kan maksimalt udgøre op til 25% 

af de samlede skattepligtige lejeindtægter for året. I de samlede lejeindtægter indgår hensættelser til 

vedligeholdelseskontiene. Lejeindtægterne i den periode af året, hvor foreningen ikke har ejet 

ejendommen, indgår også i beregningen. Procentreglen påvirkes ikke af afskrivninger på 

installationer.  

Der er specielle regler for, hvis den erhvervsmæssige udlejning ikke er påbegyndt i det første år 

ejendommen er ejet. Disse regler vil ikke blive gennemgået i denne opgave, da nystiftede 

andelsboligforeninger som oftest har lejere, der ikke har haft lyst eller penge til at købe sig ind i 

foreningen ved stiftelsen.  

Procentreglen blev stadfæstet af en højesteretsdom i 1962 og er efterfølgende stadfæstet i 

landsskatteretten flere gange39.   

                                                      
37 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/afskrivningsloven 7. september 2018 
38 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.4 
39 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.4 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/afskrivningsloven%207
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3.6.1 Fremførsel af fradrag 

Det er ikke muligt for andelsboligforeninger at fremføre ubenyttede fradrag som har oversteget 25% 

af de skattepligtige lejeindtægter til de efterfølgende år. Det er muligt at fremføre uudnyttet 

maksimum fradrag på lejeindtægterne. Eksempel:  

  År 1 År 2 År 3 

Lejeindtægter, inkl. 3% regulering pr. år 250.000,00 257.500,00 265.225,00 

25% af lejeindtægter 62.500,00 64.375,00 66.306,25 

Uudnyttet maksfradrag tidligere år 0 12.500,00 0,00 

Maksfradrag 62.500,00 76.875,00 66.306,25 

Vedligeholdelsesomkostninger -50.000,00 -100.000,00 -75.000,00  
12.500,00 -23.125,00 -8.693,75     

Fradrag for året 50.000,00 76.875,00 66.306,25    
 

Forøgelse af anskaffelsessummen 0,00 23.125,00 8.693,75 

    

 

De omkostninger, som ikke kan medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal medtages 

i en ejendomsavanceopgørelse. De forøger anskaffelsessummen med beløb, som er over kr. 10.000.  

Ved opgørelsen af skatten i andelsboligforeningerne skal vedligeholdelses- og forbedrings-

omkostningerne, der ønskes fradrag for i henhold til procentreglen opgøres forholdsmæssigt, således 

det kun er omkostningerne, der vedrører den erhvervsmæssige udlejning i foreningen der kan 

fradrages. 

3.6.2 Fravigelse af procentreglen 

Er ejendommen nyopført og andelsboligforeningen den første ejer af ejendommen, kan procentreglen 

fraviges40. Omkostningerne til vedligeholdelse må anses for vedrøre foreningens ejertid og samtidig 

må det være begrænset hvilke omkostninger til vedligehold/forbedring, der er på en nyopført bygning.  

På nyopførte ejendomme kan det være nærliggende at være opmærksom på, om det er omkostninger 

til reetablering af skader, som ikke skyldes slid og ælde. Der er fradrag som driftsomkostning for 

samtlige omkostninger til reetablering af skader i henhold til Statsskatteloven §6, litra A41. Det er en 

forudsætning, at det ikke er afhjælpning af mangler ved ejendommen, men en opstået skade. 

                                                      
40 Vedligeholdelse af udlejningsejendomme – skatteretlige aspekter, side 83 
41 Vedligeholdelse af udlejningsejendomme – skatteretlige aspekter, side 68.  
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Omkostninger, der er dækket af en forsikring eller erstatning, er der ikke fradrag for. Fradraget vil 

ikke være begrænset af procentreglen. 

3.7 UDARBEJDELSE AF OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST 
I bilag 1 og 2 er der to eksempler på opgørelsen af den skattepligtige indkomst i 

andelsboligforeninger. Opgørelserne har forskellige forudsætninger men det samme basis-

udgangspunkt, såsom kvadratmeter, lejeindtægt og boligafgift pr. kvm og visse omkostninger.  

3.7.1 Eksempel 1 

Indkomstopgørelse 1 er udarbejdet med fokus på indkomståret 2018 og der er taget udgangspunkt i 

reelle tal fra en andelsboligforening, for at gøre det muligt at relatere til den virkelige verden så meget 

som muligt.  

Det er en lille andelsboligforening med 18 andele, 10 lejeboliger. Andelsboligforeningen er stiftet i 

2012. Foreningen er bindingspligtig til Grundejernes Investeringsfond og der er i året anvendt et beløb 

på den indvendige vedligeholdelseskonto efter Lejeloven §22. Dette gennemgås senere i opgaven.  

Der er taget udgangspunkt i en omkostningsbestemt husleje på kr. 600 pr. kvm, dette inklusiv diverse 

hensættelser til vedligeholdelseskontiene. Der er ligeledes taget udgangspunkt i en boligafgift med 

kr. 800 pr. kvm. Lejeindtægten fratrækkes hensættelsen til §18B, da dette ikke er en skattepligtig 

indtægt. Boligafgiften skal derefter reguleres til lejeniveau, hvorefter man får de skattemæssige 

indtægter på t.kr. 1.108.  

Herefter opgøres fællesomkostninger i henhold til regnskabet, som skal fordeles forholdsmæssigt. 

Fællesomkostningerne fratrækkes de omkostninger, der ikke kan henføres til lejerne såsom ABF-

medlemskab, honorar til valuarvurdering osv. Revisorsandel af opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst fratrækkes ligeledes, da der er 100% fradrag for denne.  

I denne opgørelse fratrækkes vedligeholdelsesomkostningerne også i henhold til Ligningslovens 

§14G, da vedligeholdelsesomkostninger, der er fradrag for, tillægges senere i opgørelsen. 

Renteindtægter på indestående hos Grundejernes Investeringsfond tilbageføres, da de ikke er 

skattepligtige.  

Skattemæssige afskrivninger på varmebeholdere, som er overtaget i forbindelse med foreningens køb 

af ejendommen, er tillagt fællesomkostningerne. Den vurderede levetid for varmtvandsbeholder er 

15 år, hvorfor afskrivningen skal ske med 7% tillagt 3% årligt. Afskrivningen sker med 10% på 10 

år. I dette eksempel antages det, at varmtvandsbeholderen er indlagt af sælgeren af ejendommen i 
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2012, således der ikke er sket en forringelse inden ejerskabet for andelsboligforeningen er begyndt, 

hvorfor anskaffelsessummen kan afskrives fuldt ud. 

Andelen af fællesomkostninger, som forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige indtægt, 

opgøres ved at den erhvervsmæssige indtægt divideres med den skattepligtige indtægt, og derefter 

ganges med fællesomkostningerne. Dette giver et fradrag på t.kr. 300. Fradraget tillægges det 

beregnede fradrag for vedligeholdelsesomkostninger, der kun vedrører lejeboligerne, samt revisors 

andel af skatteopgørelsen og det der er anvendt (udbetalt til lejer) på den indvendige 

vedligeholdelseskonto. Dette giver en skattepligtig indkomst (underskud) på t.kr. -38, som kan 

fremføres til modregning i eventuelle skattemæssig overskud de næste år.  

3.7.2 Eksempel 2 

I eksempel to er udgangspunktet det samme som i eksempel 1. Foreningen i dette eksempel er stiftet 

i 1972. Den store forskel er, at ved indkomstårets start er der kun 2 lejeboliger tilbage i foreningen, 

hvorfor foreningen ikke er bindingspligtig til Grundejernes investeringsfond. Den anden forskel er, 

at der er solgt en af lejeboligerne som andelsbolig pr. 30. juni. Lejeindtægten er stadig beregnet ud 

fra kr. 600 pr. kvm og boligafgiften ud fra kr. 800 pr. kvm. Den solgte lejebolig har et areal på 60 

kvm. Boligafgiften der reguleres til lejeniveau, skal reguleres for den solgte lejebolig. Idet at lejemålet 

har et areal på 60 kvm og at salget er sket halvvejs inde i året, skal lejeboligarealet beregningen tager 

udgangspunkt i, nedsættes med 30 kvm. Dette svarer til den andel af året, hvor boligen har været 

andelsbolig. Andelsboligarealet skal tillægges de samme kvadratmeter. I dette eksempel giver det en 

skattemæssig indtægt på t.kr. 1.284.  

Fællesomkostningerne fordeles på samme måde som i eksempel 1. Forskellen til denne opgørelse er, 

at der i dette eksempel bliver udarbejdet vandregnskab, hvorfor der ikke fremgår omkostninger til 

vand. Da foreningen ikke er bindingspligtig til Grundejernes Investeringsfond er den skattemæssige 

vedligeholdelse medtaget.  

I denne forening er der et swaplån, hvorfor reguleringen for året er medtaget. Der har været en positiv 

regulering, hvorfor der bliver modregnet t.kr. 500 i fællesomkostningerne. Der er ingen afskrivning 

til installationer. Der er foretaget låneomlægning pr. 1. januar, hvorfor der afskrives på 

låneomkostninger. I specifikationen kan ses, at afskrivningen er beregnet ud fra den procentsats hvori 

afdraget foretages.  

Alt dette bevirker at den andel af fællesomkostningerne, som fordeles forholdsmæssigt i forhold til 

den skattepligtige indtægt, er t.kr. 29. Andelen af skatteopgørelsen af revisorhonorar er igen 
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fratrukket, jf. tidligere omtalt. Årets 3 mdr. tomgang er der ligeledes fradrag for. Dette giver en 

skattepligtig indkomst på t.kr. 20, som der skal betales 22% skat af. Skat for indkomståret 2018 er 

t.kr. 4.  

Havde der i stedet været en negativ regulering på renteswap-aftalen, havde det givet et skattemæssigt 

underskud.  

3.8 DELKONKLUSION 
Andelsboligforeninger er kun skattepligtige af indtægter, der kan henføres til den erhvervsmæssige 

udlejning. Der er fradrag for omkostninger, som kan henføres til den erhvervsmæssige udlejning.  

Den skattepligtige indkomst er lejeindtægterne. Den skattemæssige indkomst, som skal bruges til 

fordeling af fællesomkostningerne, opgøres ved at boligafgiften reguleres til lejeniveau. Sælger en 

andelsboligforening en lejebolig som andel, skal dette korrigeres i reguleringen. Diverse indtægter, 

som ikke kan henføres til lejeboligerne, skal ikke medtages i opgørelsen, dog skal indtægter såsom 

vaskeri medtages hvis lejeboligerne har adgang til at benytte vaskeriet.  

Driftsomkostninger kan ikke give fradrag og skal ikke medtages, hvis omkostningerne ikke kan 

henføres til den skattepligtige indkomst. Fradraget skal opgøres forholdsmæssigt i forhold til de 

skattemæssige indtægter.  

Renteindtægter og omkostninger skal medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold 

til Statsskatteloven. Renteomkostninger, der betales i henhold til en renteswap-aftale, er 

fradragsberettiget i henhold til Kursgevinstloven. Den årlige regulering på swap-aftalen medtages i 

henhold til lagerprincippet i Kursgevinstloven.  

Låneomkostninger og kurstab er fradragsberettiget. Kursgevinst skal medtages i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. De skal medtages i henhold til realisationsprincippet og fordeles i 

overensstemmelse med at afdrag på lånene sker.  

Der skal foretages afskrivninger på installationer samt driftsmiddel og inventar. Hovedreglen for 

afskrivning af installationer er 4% årligt og driftsmiddel og inventar afskrives med saldometoden.  

De første tre år en andelsboligforening ejer ejendommen, er der mulighed for at fradrage 

omkostninger til vedligeholdelse og forbedring op til 25% af den samlede lejeindtægt for 

indkomståret.  
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4 VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING – LEJERETLIGT 

I dette afsnit bliver de lejeretlige begreber og love omhandlende vedligeholdelse og forbedring 

gennemgået. Dette er relevant for at forstå forskellen i de lejeretlige og skatteretlige definitioner og 

regler og dermed de problematikker som deraf følger. Fokus ligger primært på Lejeloven, 

Boligreguleringsloven og bekendtgørelsen om Grundejernes Investeringsfond. For at beholde 

overblikket i opgaven i forhold til den skattemæssige problemstilling, der er i fokus, har jeg valgt 

bruge ordet modregne i stedet for fradrag i hensættelserne på vedligeholdelseskontiene. 

Skattemæssigt har fradrag en anden betydning end lejeretligt. Ved at anvende modregne får man dog 

samme forståelse, som ved at anvende fradrag lejeretligt.  

4.1 VEDLIGEHOLDELSE 
Lejeretligt er vedligeholdelse defineret som omkostninger, der er med til at ejendommen bliver holdt 

vedlige. Slid og ælde skal udbedres, så ejendommen holdes i en god og brugbar stand42. Der er ingen 

definition i forhold til, hvor længe ejeren har haft ejendommen eller hvilken stand ejendommen har 

været i ved købstidspunktet. Vedligeholdelse bliver defineret i Lejelovens § 19.  

4.2 FORBEDRING 
Forbedring er ikke fast defineret i Lejeloven. Lejelovens §58 foreskriver dog, at hvis udlejer har 

forbedret lejemålet, kan lejen sættes op med det beløb, som svarer til forbedringen. Derfor kan man 

konkludere, at forbedring er, når de anførte arbejder giver en forøget værdi i brugen af ejendommen. 

Forbedring kan ligeledes være, hvis de udførte arbejder giver ejendommen en facilitet, som ikke var 

i ejendommen inden43. Dette kan eksempelvis være et nyt badeværelse. København har haft mange 

ejendomme, hvor toilet og bad tidligere kun var at finde i gården eller i trappeopgangene. Dette er 

ikke noget man så ofte ser mere som følge af, at lejlighederne har fået lavet badeværelser. Ofte meget 

små, og er det man i daglig tale kalder ”københavnerbadeværelser”. Ved opførsel ville disse 

badeværelser have været anset som en forbedring på ejendommen. 

Det er ikke altid muligt at definere, om de udførte arbejder enten kun er vedligeholdelse eller 

forbedring. Det vil ofte være en blanding, hvorfor omkostningerne fordeles på vedligeholdelse og 

forbedring.  

                                                      
42 Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens §§18 og 18B 
43 Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens §§18 og 18B 



Side 27 af 83 

 

I henhold til Lejelovens §58 vil det derefter være muligt for udlejer at forhøje huslejen for 

forbedringsdelen af omkostningerne ved huslejevarsling. Sparet vedligeholdelse bliver gennemgået 

senere i opgaven.  

4.3 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND 
Grundejernes Investeringsfond er oprettet efter Boligreguleringslovens §54 i 1967. Denne paragraf 

fastsætter fondens forvaltning, virke og beføjelser. Kort sagt er fonden oprettet med henblik på at 

styrke vedligeholdelsesstanden af ældre privatejede udlejningsejendomme. De primære opgaver som 

Grundejernes Investeringsfond har, er administration af de udvendige vedligeholdelseskonti i 

henhold til Boligreguleringslovens §§18 og 18B, men også tilbyde lån samt give tilskud til 

vedligeholdelse og forbedring44.  

De assisterer også huslejenævnene med at gennemføre arbejder som de har påbudt samt kontrollere 

at afgørelserne i huslejenævnene bliver efterlevet.   

4.3.1 Boligreguleringsloven §18 og §18B: ”udvendig vedligeholdelse” 

I 1980-1982 blev den nuværende Boligreguleringslov §§18 og 18B vedtaget. Boligreguleringslovens 

§18 blev oprindeligt vedtaget i 1958. Politikerne ønskede at forbedre standen på lejligheder i 

privatejede udlejningsejendomme, men også at give lejerne en sikkerhed for, at det de betalte til 

vedligeholdelse og forbedring, rent faktisk blev anvendt korrekt til vedligeholdelse og forbedring af 

ejendommen45.  

Hvor meget der skal hensættes beregnes ud fra ejendommens areal.  

”§18: Udlejeren skal som et led i opfyldelsen af sin pligt til at vedligeholde ejendommen afsætte det 

beløb, der blev afsat eller skulle være afsat efter den tidligere gældende § 18, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 962 af 11. august 2010, pr. 31. december 2014. Beløbet efter 1. pkt. reguleres én gang årligt 

efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode sluttende i juni 

måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele 

kronebeløb.” 

”§18B: I ejendomme taget i brug før 1970, som har mere end to beboelseslejligheder, skal 

udlejeren ud over de beløb, der er nævnt i § 18, årligt afsætte det beløb, der blev afsat eller skulle 

være afsat efter den tidligere gældende § 18 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010, pr. 

                                                      
44 https://gi.dk/om-gi, ingen dato oplyst 
45 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 6 

https://gi.dk/om-gi
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31. december 2014. Beløbet efter 1. pkt. reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks 

Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode sluttende i juni måned året før det finansår, 

reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Beløbet indsættes på en 

konto for ejendommen i Grundejernes Investeringsfond, jf. kapitel III A.” 

Hensættelserne til §§18 og 18B betales af lejer som en del af den omkostningsbestemte husleje i 

henhold til Boligreguleringslovens §8.  

4.3.2 Omfattede ejendomme 

Andelsboligforeninger er omfattet af bindingspligten, hvis foreningen udlejer mere end to 

beboelseslejligheder og hvis ejendommen indeholdt 7 eller flere udlejede beboelsesejendomme pr. 1. 

januar 199546. Andelsboligforeningen skal ligeledes ligge i en kommune, der er reguleret i henhold 

til Boligreguleringsloven. Den andel af omkostninger til vedligeholdelse, der vedrører de udlejede 

lejligheder, kan foreningen modregne i hensættelserne.  

Fordelingen udregnes i forhold til arealer med følgende formel:  

𝑉𝑒𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑑𝑒 𝑢𝑑𝑙𝑒𝑗𝑒𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑗𝑒𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟 

Grundejernes Investeringsfond regulerer hensættelserne på de to udvendige vedligeholdelseskonti 

ved salg af en lejebolig til andelsbolig. Reguleringen sker efter indberetning fra 

andelsboligforeningen, hvorefter det indestående som vedrører det der tidligere var en lejebolig, 

bliver frigivet til andelsboligforeningen47. 

4.3.3 Boligreguleringslovens §18: Ubunden udvendig vedligeholdelseskonto 

Opkrævning efter § 18 i Boligreguleringsloven er ikke en bindingspligtig hensættelse. Hensættelserne 

indbetales ikke til Grundejernes Investeringsfond, men er en ren bogføringskonto. Størrelsen på den 

årlige hensættelse er afhængig af om ejendommen er taget i brug før 1964 eller senere. I 

andelsboligforeninger hensættes der kun for arealet af de udlejede lejeboliger48.  

Saldo på §18 kan som udgangspunkt kun være positiv, og negative saldi skal modregnes 

hensættelserne i §18B49. §18 saldoen kunne fra 1958 godt være negativ. Hvis kontoen var negativ 

inden 1983, hvor de nye regler om §§ 18 og 18B trådte i kraft, modregnes de årlige hensættelser ind 

                                                      
46 https://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/andelsboliger, ingen dato oplyst 
47 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 32 
48 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 17 
49 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 30 

https://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/andelsboliger
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til saldoen igen er enten nulstillet eller positiv. Herefter kan saldoen ikke blive negativ igen. Denne 

praksis er stadfæstet af en dom af Østre Landsret d. 29. april 1999.  

4.3.4 Boligreguleringslovens §18B: Bunden udvendig vedligeholdelseskonto 

Hensættelserne på denne konto indbetales til Grundejernes Investeringsfond. Hensættelserne 

beregnes ligesom under §18 efter det udlejede areal i andelsboligforeninger, men størrelsen på den 

årlige hensættelse er ikke afhængig af hvornår ejendommen er taget i brug. Boligreguleringslovens 

§18B stk. 3 siger, at det hensatte beløb på vedligeholdelseskontoen §18B kan anvendes efter 

Boligreguleringslovens §19, men også at det alligevel primært skal anvendes på brandsikring og 

energibesparende foranstaltninger.  

I henhold til Boligreguleringsloven §56 forrentes det indestående beløb hos Grundejernes 

Investeringsfond. Forrentningen sker en gang årligt og kan maksimalt være 9% p.a. Renten fastsættes 

af Grundejernes Investeringsfond, i henhold til det almindelige renteniveau og driftsresultatet i 

Grundejernes Investeringsfond.  

Jf. Boligreguleringslovens §22B kan udbetaling af tidligere indbetalte hensættelser ske når udlejeren, 

som i dette tilfælde er andelsboligforeningen, dokumenterer vedligeholdelsesomkostninger efter 

Boligreguleringslovens §18B stk. 3 og Boligreguleringslovens §19.  

Før udbetaling kan ske, er der følgende forudsætninger der skal være indfriet:  

- Indestående på §18 skal være anvendt 

- Årets hensættelser til både §§18 og 18B skal ligeledes være anvendt 

Når der udbetales fra tidligere indbetalte hensættelser, skal der ikke også foretages indbetaling da 

årets hensættelser jf. ovenstående modregnes inden udbetaling.  

Saldoen på §18B kan godt være negativ. Hvis dette sker, modregnes den årlige hensættelse hvert år 

ind til saldoen igen er positiv, og der igen skal foretages indbetalinger50.  

4.3.5 Hensættelsesbeløb  

Op til 1. januar 1995 var hensættelsen pr. kvadratmeter det samme for alle ejendomme, der var 

underlagt §§18 og 18B. Bilag 4 indeholder oversigt over satserne fra 1984 til 1994. Efter 1. januar 

1995 blev hensættelserne reguleret med en andel af de tekniske installationer på ejendommen som 

                                                      
50 Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af 

vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr §8 stk. 3 
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tidligere kunne tillægges den omkostningsbestemte husleje. Satserne er derfor individuelle for hver 

ejendom efter 1995.  

Størrelsen på de årlige hensættelser tager ikke hensyn til, hvis et lejemål er i tomgang, eller om en 

lejer er i restance med huslejen51. 

4.3.6 Hensættelsernes anvendelse 

Boligreguleringsloven §19 bestemmer hvilke omkostninger, der må modregnes i hensættelserne på 

§§18 18B kontiene: 

”På kontoen efter § 18 kan fradrages beløb, der er anvendt til opfyldelsen af udlejerens pligt til 

anden vedligeholdelse end omhandlet i § 21 i lov om leje, eller beløb anvendt til brandsikring og 

opretning. Endvidere kan der med tilslutning fra beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne 

fradrages beløb, der er anvendt til forbedring, isolering el. lign.” 

Boligreguleringslovens §19 siger altså, at hensættelserne på begge vedligeholdelseskonti kan 

benyttes til vedligehold, som ikke anses for indvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse 

gennemgås senere i opgaven, men kort fortalt anses indvendig vedligeholdelse som hvidtning, 

maling, tapetsering og lakering af gulve indvendig i lejlighederne52.  

Hvis lejerne godkender det, kan hensættelserne til §§18 og 18B også anvendes til forbedring. Hvis 

hensættelserne anvendes til forbedringsomkostninger, er det ikke muligt samtidig at hæve huslejen, 

da lejerne således vil have betalt for forbedringen to gange.  

Praksis foreskriver, at nogle udførte forbedringsarbejder kan medføre en sparet vedlige-

holdelsesomkostning i fremtiden. Denne sparede vedligeholdelsesomkostning kan ligeledes 

modregnes i hensættelserne på de udvendige vedligeholdelseskonti. Huslejenævn beliggende i de 

større kommuner har oftest standardiserede satser for dette på forskellige forbedringsarbejder.  

Eksempel med vinduer: En andelsboligforening skifter alle vinduerne i ejendommen. De nye vinduer 

består af termoglas, hvorimod de tidligere vinduer kun var enkeltlags. Fordelingen vil typisk være at 

en tredjedel af omkostningen bliver betegnet som at være en vedligeholdelsesomkostning og to 

tredjedele vil blive betegnet som en forbedringsomkostning53.  

                                                      
51 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 20 
52 Lejeloven §21 
53 GI Guider: Om vedligeholdelse og forbedring ved udskiftning af vinduer 



Side 31 af 83 

 

Den sparede vedligeholdelsesomkostning kan modregnes i hensættelserne i §§18 og 18B. 

Forbedringsomkostningen kan ligge til grund for en huslejeforhøjelse. Fordelingen vil stadig være 

forholdsmæssigt i henhold til tidligere beskrevne regler vedrørende andelsboligforeninger.  

Hvis en andelsboligforening har taget et lån for at betale vedligeholdelsesomkostninger som normalt 

ville kunne modregnes i hensættelserne på §§18 og 18B, er det muligt at modregne den årlige ydelse 

i hensættelserne på samme måde, som hvis det var hele vedligeholdelsesomkostningen, der blev 

modregnet. Dette skal igen gøres forholdsmæssigt i forhold til areal. Fordelen ved denne mulighed 

er, at det er muligt for en forening at modregne renterne på lånet sammen med afdragene i 

hensættelserne på §§18 og 18B54.  

Det er ikke muligt at medtage vedligeholdelsesomkostninger som vedrører låse og nøgler, da lejerne 

jf. Lejelovens §20 selv har denne vedligeholdelsespligt. Det er ligeledes heller ikke muligt at 

modregne driftsomkostninger i hensættelser på §§18 og 18B.  

Overskrifterne på §§18 og 18B er lettere misvisende da omkostninger til vedligeholdelse/forbedring 

jf. ovenstående må anses for at være vedligeholdelse overalt på ejendommen, og ikke kun udvendig.  

Undtagelserne er stadig hvidtning, maling, tapetsering indvendig i lejeboligerne samt lakering af 

gulvene. Omkostninger til nøgler og låse er lejer ligeledes forpligtet til at vedligeholde.  

Omkostningerne til eksempelvis at få malet en trappeopgang vil kunne modregnes i hensættelserne 

til §§18 og 18B, selvom malingen foregår indvendigt i en ejendom.  

Eksempler på vedligeholdelsesomkostninger der er omfattet af Boligreguleringslovens §1955: 

- Maling af facader og opgange, samt udvendig maling af træværk 

- Vedligeholdelse af vinduer og reparation af tag 

- Reparation af nedslidt trappebelægning og defekte trin 

- Reparation og udskiftning af tekniske installationer såsom hårde hvidevarer, dørtelefoner, 

elevatorer, varmeanlæg 

- Anden istandsættelse af ejendommen som følge af almindeligt slid og ælde 

 

                                                      
54 Boligreguleringsloven §19. stk. 2 
55 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 26 
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Modregning af vedligeholdelsesomkostninger skal ske i følgende rækkefølge56:  

1. §18 hensættelse for året 

2. §18 saldoen 

3. §18B hensættelse for året, inden indbetaling 

4. §18B positiv saldo, medfører udbetaling 

4.4 LEJELOVEN §22: INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 
Hvert år skal udlejer afsætte et af lovgivningen fastsat beløb pr. kvm til indvendig vedligeholdelse i 

lejeboliger på en særskilt vedligeholdelseskonto i bogføringen. Beløbet udregnes af Grundejernes 

Investeringsfond og udgør kr. 45 pr. kvm i 201857. Beløbet betales af lejeren som en del af huslejen i 

henhold til reglerne om omkostningsbestemt husleje i Boligreguleringslovens §8.  

Indvendige vedligeholdelsesomkostninger er fastsat efter Lejelovens §21 og anses kun for at være 

hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve i lejeboligen.  

Omkostninger til vedligeholdelse, der er foretaget i lejeboligen, kan modregnes saldoen på indvendig 

vedligeholdelseskontoen. Vedligeholdelsen som modregnes, skal være indvendig vedligeholdelse i 

lejeboligen i henhold til Lejelovens §21 og være krævet udført af lejeren.  

Er saldoen på den indvendige vedligeholdelseskonto det samme eller større end de sidste tre års 

hensættelser, kan lejeren kræve at der bliver foretaget andet vedligeholdelse i lejeboligen, end det der 

anses som indvendig vedligeholdelse. Vedligeholdelsen skal dog være rimelig og hensigtsmæssig og 

lejeboligen skal fremstå i god indvendig vedligeholdelsesstand. Det kan ikke være vedligeholdelse af 

nøgler og låse jf. Lejelovens §20, da lejer selv har vedligeholdelsespligten på dette. 

Lejer kan kun kræve der bliver anvendt det, der er indestående på kontoen, og kontoen kan aldrig 

blive negativ. Udlejer skal selv føre en oversigt over saldiene pr. lejemål, og der skal således ikke 

indbetales noget til Grundejernes Investeringsfond.  

4.5 DELKONKLUSION 
Begrebet vedligeholdelse anses som værende omkostninger, der er anvendt til at holde ejendommen 

vedlige og i god og brugbar stand. Begrebet forbedring anses som værende omkostninger, der er 

anvendt til at gøre ejendommen i bedre stand end den var inden, eller til at tilføje et element i 

                                                      
56 Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af 

vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr §§§ 7 stk. 2, 8 og 9, samt boligreguleringsloven 22A 
57 https://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/hens%C3%A6ttelser/satser, ingen dato oplyst 

https://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/hens%C3%A6ttelser/satser
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ejendommen, der ikke tidligere har været. Ligger andelsboligforeningen i en reguleret kommune er 

foreningen forpligtet til at foretage hensættelser til to udvendige vedligeholdelseskonti i 

overensstemmelse med Boligreguleringslovens §§18 og 18B. Hensættelserne beregnes 

forholdsmæssigt ud fra foreningens samlede areal og det udlejede areal. Det er kun det udlejede areal, 

der skal hensættes for.  

§18 er en ren bogføringskonto hvorimod hensættelserne til §18B kontoen skal indbetales til 

Grundejernes Investeringsfond.  

I henhold til Lejelovens §22 skal der ligeledes foretages hensættelse til indvendig vedligeholdelse. 

Dette er også en ren bogføringskonto, som foreningen selv skal føre oversigt over pr. lejebolig. 
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5 VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING - SKATTERETLIGT 

I dette afsnit klarlægges den skattemæssige fortolkning og behandling af omkostninger til 

vedligeholdelse og forbedring. Ligeledes gennemgås den skattemæssige behandling af henlæggelser 

til de lejeretlige vedligeholdelseskonti. 

5.1 VEDLIGEHOLDELSE 
Når en andelsboligforening udlejer boliger til personer, som ikke er medlemmer i foreningen, er 

foreningen skattepligtig af indtægten i henhold til Statsskatteloven §4B.  

Statsskatteloven §6E fortæller, at der er fradrag for omkostninger, der er anvendt til ”blot 

vedligehold” af den skattepligtiges ejendele58, hvis omkostningen vedrører en skattepligtig indtægt.  

Dette er også gældende for andelsboligforeninger, der driver erhvervsmæssig udlejning, da de er 

skattepligtige af indtægten heraf.   

Statsskatteloven §6A giver fradrag for driftsomkostninger, der er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde den skattemæssige indkomst. Da omkostninger til vedligeholdelse af et materielt 

anlægsaktiv, som en beboelsesejendom er, ikke bliver anset som driftsomkostninger, er fradraget for 

vedligeholdelsesomkostninger ikke i henhold til Statsskatteloven §6A men §6E, altså der er fradrag 

for det der anses som ”blot vedligehold”.  

Skattemæssigt skal vedligeholdelsesomkostninger defineres i forhold til ejendommens stand på 

tidspunktet hvor andelsboligforeningen erhverver ejendommen. Vedligeholdelsesomkostninger er 

omkostninger, der er anvendt til at nedbringe slid og ælde på ejendommen, der er sket i den tid 

foreningen har ejet ejendommen. Dette er stadfæstet af en dom i højesteret i 1958 59 . 

Andelsboligforeninger har derfor fradrag for de skattemæssige vedligeholdelsesomkostninger. 

Hvis der er omkostninger til vedligeholdelse af en tidligere foretaget forbedring af ejendommen i 

ejertiden, er der fradrag for vedligeholdelsesomkostningerne. 

5.1.1 OPSAT VEDLIGEHOLDELSE 

Hvis en andelsboligforening har valgt at udskyde omkostninger til vedligeholdelse som efter 

Statsskatteloven §6E ville have givet fradrag i opgørelsen af den skattepligtige indtægt, er der jf. 

                                                      
58 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.1 
59 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.2 
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praksis stadig fradrag for de omkostninger. Fradraget kan opnås, selvom det ved udførslen vurderes 

reelt at være en skattemæssig forbedring.  

Eksempel på dette kan være, at foreningen vælger, ikke at vedligeholde deres vinduer i 20 år. Efter 

20 år beslutter foreningen, at de vil udskifte vinduerne, da det på nuværende tidspunkt ikke længere 

er muligt ”bare” at udføre vedligeholdelse på dem. Den løbende omkostning på vedligeholdelsen, der 

ville have været på vinduerne i løbet af de 20 år, kan fradrages ud fra de omkostninger, der er til de 

nye vinduer. Da det ikke er muligt at fastslå 100% de omkostninger, der ikke har været til 

vedligeholdelse over årene, opgøres det ved et skøn. Landsskatteretten har stadfæstet dette ved en 

dom i 199360.  

5.2 FORBEDRING 
Andelsboligforeninger har ikke fradrag for omkostninger til forbedringer foretaget på ejendommen. 

Der foreligger ikke en defineret fortolkning af, hvornår noget skattemæssigt er en forbedring.  

I forrige afsnit blev vedligeholdelse defineret. Med udgangspunkt i denne definition, kan det 

konkluderes, at definitionen på en forbedring, ligeledes afhænger af standen på anskaf-

felsestidspunktet. Skattemæssigt betegnes omkostninger afholdt til forbedring altså, når 

omkostningerne er anvendt til at gøre ejendommen i bedre stand end den var, end da andels-

boligforeningen købte ejendommen61.   

Skatteretligt forefindes samme problemstilling med, at det kan være svært at vurdere hvilke 

omkostninger, der defineres som vedligeholdelse og hvilke som forbedring. Skatteretligt opgøres det 

som hovedregel i forhold til den periode, ejendommen har været ejet men også levetiden for den del 

af ejendommen, man erstatter/forbedrer.  

For at bruge samme eksempel som tidligere med vinduerne, afhænger det ikke længere af, hvilken 

type vinduer, der kommer i, men den forventede levetid på vinduerne, samt hvor længe en 

andelsboligforening har ejet ejendommen.  

Eksempel: Hvis vi tager udgangspunkt i en ældre københavnerejendom, som en andelsboligforening 

har købt i år 2005. Tidligere ejer satte i 1990 nye vinduer i ejendommen. Praksis foreskriver, at de 

har en skønnet levetid på 30 år62.  

                                                      
60 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.2 
61 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.2 
62 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.2 
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I 2018 skifter foreningen vinduerne ud. Foreningen har altså ejet ejendommen i 13 år af vinduernes 

forventede levetid. Foreningen får fradrag for 43% af omkostninger som vedligeholdelse men de 

resterende 57% af omkostninger, er der ikke fradrag for, da det anses som værende en forbedring af 

ejendommen. Højesteret har stadfæstet dette i en dom fra 2009. 

Mulige afskrivninger i henhold til Afskrivningsloven er gennemgået tidligere i opgaven, og 

gennemgås således ikke igen her.  

5.3 HENSÆTTELSER TIL LEJERETLIGE VEDLIGEHOLDELSESKONTI 

BOLIGREGULERINGSLOVENS §18 OG LEJELOVENS §22 
Som tidligere skrevet i opgaven skal de lejeretlige hensættelser, der betales af lejerne i 

overensstemmelse med den omkostningsbestemte husleje for Boligreguleringslovens §18 og 

Lejelovens §22, indgå som en del af de skattemæssige indtægter. Andelsboligforeninger har fradrag 

for omkostninger anvendt til vedligeholdelse.  

Omkostninger, der er modregnet i de to vedligeholdelseskonti i henhold til Boligreguleringslovens 

§18 og Lejelovens §22, kan foreninger få et skattemæssigt fradrag for, så længe omkostningerne rent 

skatteretligt er vedligeholdelse i overensstemmelse med Statsskatteloven §6E.  

Da vedligeholdelsesomkostninger, der modregnes i §18, allerede opgøres forholdsmæssigt og derved 

kun vedrører den erhvervsmæssige del af ejendommen, har andelsboligforeninger fuldt fradrag i 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Vedligeholdelsesomkostninger, der modregnes i hensættelserne til §22, har foreningerne fuldt fradrag 

for. Disse skal ikke opgøres forholdsmæssigt, da de 100% vedrører den skattepligtige indtægt.  

Omkostninger, som anses som at være en skatteretlig forbedring, kan tillægges anskaffelsessummen 

ved en ejendomsavanceopgørelse.  

5.4 LIGNINGSLOVEN §14G – DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING AF 

BOLIGREGULERINGSLOVENS §18B 
Ligningslovens §14G regulerer den skattemæssige behandling af hensættelserne samt modregninger 

i den lejeretlige udvendig vedligeholdelseskonto §18B.  
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5.4.1 Skattefrie indtægter 

I henhold til Lejeloven skal hensættelserne til §18B indgå som en del af den omkostningsbestemte 

husleje, lejerne betaler. Denne hensættelse må ikke medtages i den skattepligtige indkomst efter 

Ligningsloven §14G.  

En dom i Landsskatteretten har ligeledes præciseret, at det gælder både hvis hensættelserne skal 

indbetales til Grundejernes Investeringsfond eller ikke63. Dette er ligeledes også gældende uanset om 

den indestående saldo hos Grundejernes Investeringsfond er positiv eller negativ.  

Der tilskrives renter på den udvendige vedligeholdelseskonti §18B hos Grundejernes 

Investeringsfond hvert år. Disse renter er skattefrie i henhold til Ligningslovens §14G, stk. 2, og skal 

derfor ikke medtages som en del af den skattepligtige indkomst.  

Lejeretligt kan der forekomme udbetaling af tidligere indbetalte hensættelser i henhold til 

Boligreguleringslovens §22B. Denne udbetaling er ligeledes skattefri i henhold til Ligningslovens 

§14g, stk. 3. 

5.4.2 Opgørelse af skatteretlige vedligeholdelse- og forbedringsomkostninger 

Begreberne for vedligeholdelse og forbedring skattemæssigt betyder ikke det samme som begreberne 

anvendt lejeretligt. Derfor skal der foretages en opgørelse af, hvad der skatteretligt er henholdsvis 

vedligeholdelse og forbedring. Dette besværliggøres af de lejeretlige hensættelser til den udvendige 

vedligeholdelseskonto i henhold til Boligreguleringslovens §18B.  

De lejeretlige vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger, som lejeretligt må modregnes i den 

årlige hensættelse til §18B, må ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold 

til Ligningslovens §14G, stk. 3. Der gives derfor ikke fradrag for disse omkostninger. Da indtægterne 

heller ikke må medtages i den skattepligtige indkomst, er paragrafferne i overensstemmelse med 

Statsskatteloven §6E, som siger, at der ikke kan opnås fradrag for omkostninger som henfører sig til 

skattefrie indtægter.  

Skattemæssigt anses omkostningerne for at være afholdt af de lejeretlige hensættelser for året og der 

kan ikke afskrives herpå, selv hvis de skulle være berettiget til dette i henhold til Afskrivningsloven. 

Omkostningen kan heller ikke tillægges anskaffelsessummen ved en ejendomsavanceopgørelse64. Det 

                                                      
63 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 56 
64 Ejendomsavancebeskatningsloven §5, stk. 2 
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er alene de skattemæssigt fradragsberettigede omkostninger som kan medtages i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst.  

Årets omkostninger til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen kan være større end de 

lejeretlige hensættelser for året og en evt. udbetaling i henhold til Boligreguleringsloven §22B. Hvis 

dette er tilfældet, kan omkostninger, der overstiger disse og som samtidig anses som at være 

omkostninger til vedligeholdelse i overensstemmelse med Statsskatteloven §6E, give fradrag i den 

skattepligtige indkomst.  

Ligningslovens §14G stk. 4 er en bestemmelse om korrekt prioritering i forhold til rækkefølgen af 

modregning af årets hensættelse i de skattemæssige vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger. 

Først skal de skatteretlige forbedringsomkostninger dækkes af årets hensættelser og eventuelle 

udbetaling, derefter dækkes de skatteretlige vedligeholdelsesomkostninger. 

Dermed er det muligt for andelsboligforeninger at opnå et indirekte fradrag for, hvad der skatteretligt 

anses som forbedringsomkostninger. Dette er fastslået af en dom i Landsskatteretten i 199965. Dette 

er også gældende ved en negativ primo saldo på §18B.   

5.4.3 Udækkede forbedringsomkostninger 

De skatteretlige forbedringsomkostninger, som ikke kan dækkes af årets hensættelser og eventuelle 

udbetaling, er det, der bliver omtalt som udækkede forbedringsomkostninger.  

Det er vigtigt, at der løbende holdes styr på de udækkede forbedringsomkostninger, da de skal 

medtages i udregningen om efterbeskatning i henhold til Ligningslovens §14G, stk. 5. Eksempel på 

opgørelse kan ses i bilag 7.  

Andelsboligforeninger kan ligeledes ikke få skattemæssigt fradrag for omkostninger afholdt til 

forbedringer, som lejeretligt kan medføre en huslejestigning. Dette er stadfæstet af Landsskatteretten 

i 199366.  

Hvis der ved opgørelse af ejendomsavancen er udækkede forbedringsomkostninger, skal de nedsætte 

anskaffelsessummen.  

                                                      
65 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.5 
66 Det leje og skatteretlige vedligeholdelsesbegreb 
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5.4.4 Efterbeskatning - Ligningsloven 14G, stk. 5 

Hvis vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger i et tidligere indkomstår har været større end den 

årlige hensættelse til §18B samt saldoen primo, vil det medføre en negativ saldo på §18B indeståendet 

hos Grundejernes Investeringsfond grundet de lejeretlige regler om modregning af alle lejeretlige 

vedligeholdelsesomkostninger.  

Problemet opstår ved at omkostningerne, som har medført den negative §18B saldo i henhold til de 

lejeretlige regler, kan modregnes i de næste års årlige hensættelser til §18B, hvis omkostningerne i 

de pågældende år ikke overstiger de årlige hensættelser til §18B. Saldoen i henhold til §18 skal dog 

være også være opbrugt for årene.  

Lejeretligt skal der først foretages modregning i hensættelsen til §18, derefter §18 saldo og til sidst 

hensættelsen til §18B og som tidligere skrevet, så er der skatteretligt fradrag for vedlige-

holdelsesomkostninger i henhold til Statsskatteloven §6E, der overstiger den årlige hensættelse til 

§18. Derfor er det muligt at stå i en situation, hvor der kan opnås skattemæssigt fradrag for 

omkostningen, der også bevirkede, at saldoen på §18B kontoen blev negativ.  

Omkostningen vil ligeledes give fradrag i den skattepligtige indkomst fremadrettet i henhold til 

Ligningslovens §14G, stk. 3 med den del af den skattefrie hensættelserne til §18B, der anvendes til 

at dække omkostningerne67. Dermed vil der være opnået skattemæssigt fradrag for den samme 

omkostning to gange.  

For at få stoppet muligheden for at få fradrag for den samme omkostning to gange, har politikerne 

vedtaget Ligningslovens §14G, stk. 5. Denne sikrer, at udlejere, der befinder sig i ovenstående 

situation, vil blive efterbeskattet, når omkostninger til vedligehold og forbedring er mindre end den 

årlige hensættelse og eventuelle udbetaling i henhold til Ligningslovens §14G, stk. 3. 

Efterbeskatningen skal ske i det år, hvor udbetalingen fra Grundejernes Investeringsfond kan ske. 

Krav for efterbeskatning er dog, at omkostningerne tidligere har givet fradrag for omkostninger, der 

har været modregnet i skattefrie indtægter i henhold til Ligningslovens §14G, stk. 168.  

Ligningslovens §14G, Stk. 5 siger ligeledes, at beskatningen skal nedsættes, hvis der har været afholdt 

omkostninger til forbedring efter år 1983, som ikke har været dækket af en hensættelse til §18B 

kontoen. Se specifikt afsnit om dette.  

                                                      
67 De lejeretlige vedligeholdelseskonti og deres skattemæssige behandling, side 61 
68 Ligningslovens §14G, stk. 5 
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For at opsummere skal følgende være opfyldt før, at der kan opstå efterbeskatning i henhold til 

Ligningslovens §14G, stk. 5:  

- Negativ saldo på §18B kontoen 

- Omkostninger der kan modregnes i §18 kontoen, skal være mindre end årets hensættelser til 

både §§18 og 18B kontiene.  

- En andel eller hele årets hensættelse til §18B kontoen skal ikke indbetales til Grundejernes 

Investeringsfond. 

Efterbeskatningsbeløbet, som skal medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, beregnes 

efter følgende formel, som er fastsat efter en dom i Landsskatteretten i 199469:  

1. Årets hensættelse efter §18B efter modregning af negativ §18 saldo (ikke den del af saldoen 

der var negativ før 1983)  

2. Lejeretlige omkostninger til vedligeholdelse og forbedringer i året, tillægges 

3. §18 hensættelse for året efter modregning af negativ saldo, modregnes 

4. Udækkede forbedringsomkostninger, modregnes 

Ved en lejebolig, der bliver solgt som andelsbolig og derfor overgår til anden benyttelse, bliver der 

foretaget forholdsmæssig udbetaling af det bindingspligtige beløb der omhandler den lejebolig. Dette 

er i henhold til Ligningslovens §14G, stk. 5 ligeledes en situation hvor indtægten skal efterbeskattes70. 

Udækkede forbedringsomkostninger kan modregnes i efterbeskatningsbeløbet.  

5.4.5 Opgørelse af fradrag 

I bilag 5 - 7 er der medtaget tre eksempler på opgørelse af den skattemæssige behandling af 

vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger i henhold til Ligningslovens §14G71. Der vises tre 

forskellige situationer i år 1, 2 og 3. Der tages udgangspunkt i en andelsboligforening på i alt 1.926 

kvm, hvor 616 kvm. udgør lejeboligerne. Hensættelsesbeløbene i henhold til §§18 og 18B er faktiske 

beløb for en andelsboligforening for året 2018. Der er i disse eksempler ikke taget stilling til en 

eventuel udbetaling fra Grundejernes Investeringsfond samt rentetilskrivningen på §18B.  

                                                      
69 Juridisk vejledning C.H.3.2.3.4.5 
70 Det leje- og skatteretlige vedligeholdelsesbegreb 
71 Opgørelserne er lavet med inspiration i eksemplerne medtaget i artiklen ”det leje- og skatteretlige 

vedligeholdelsesbegreb” 
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5.4.5.1 År 1 

Første år tager udgangspunkt i en situation, hvor der både er skatteretlige vedligeholdelse- og 

forbedringsomkostninger af de lejeretlige vedligeholdelsesomkostninger. Primo saldi på §§18 og 18B 

er 0.  

Da saldoen på §18 ultimo bliver negativ, overføres den til §18B. Lejeretligt ender år 1 med en ultimo 

saldo på §18B på -9.070 kr. I eksemplet er der allerede lavet en sondring af, hvad der vurderes som 

skattemæssig vedligeholdelse og som skattemæssig forbedring. Da den skattemæssige forbedring 

overstiger hensættelsen til §18 i året, er der udækkede forbedringsomkostninger for 14.687 kr., som 

kan fremføres til nedsættelse af en eventuel efterbeskatning i de efterfølgende år. 

Andelsboligforeningen opnår et fradrag på vedligeholdelse på kr. 47.975, der ikke skal medtages 

forholdsmæssigt, da denne udregning allerede er foretaget.  

5.4.5.2 År 2 

Andet års primo tal starter med ultimo saldi fra første år. Der er i dette eksempel byttet rundt på de 

skatteretlige vedligeholdelse- og forbedringsomkostninger af de lejeretlige vedligeholdelses-

omkostninger.  

Vedligeholdelsesomkostninger er kr. 200.000 og forbedringsomkostninger er kr. 150.000. §18B 

saldoen primo er negativ med kr. -9.070. Periodens hensættelser er de samme som ved år 1. Den 

lejeretlige vedligeholdelse på kr. 111.942 er ligeledes fratrukket §18, og ultimo saldo på kr. -58.350 

overføres til §18B. Dette giver en ultimo saldo på §18B på kr. 18.140.  

Den skatteretlige behandling er en primo saldo på udækkede forbedringsomkostninger fra år 1 på kr. 

14.687. Den skatteretlige forbedring på kr. 47.975 fratrækkes dette, hvorefter saldoen modregnes i 

årets hensættelse til §18B på kr. 49.280. Dette giver en ultimo saldo på 13.382 af udækkede 

forbedringsomkostninger. Den samlede lejeretlige vedligeholdelse på kr. 111.942 fratrækkes den 

skatteretlige forbedring, der giver en saldo på kr. 63.967, hvor der opnås fuldt fradrag i opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst.  

Da §18B er negativ, skal det opgøres om der skal foretages efterbeskatning. Årets hensættelse til 

§18B er kr. 49.280, og da den lejeretlige vedligeholdelse er større end årets hensættelse til §18 skal 

der kun foretages efterbeskatning af årets hensættelse til §18B på kr. 49.280.  

5.4.5.3 År 3 

Tredje år tager som år 2 ligeledes udgangspunkt i primo saldi fra året før. Den skatteretlige 

vedligeholdelse udgør kr. 47.975 og forbedring udgør kr. 31.983. Dette er de forholdsmæssige tal. 
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Ultimo er §18 igen negativ, hvorfor saldoen på kr. -26.366 overføres til §18B, som ultimo ender med 

en positiv saldo på kr. 4.774.  

Udækkede forbedringsomkostningers primo saldo er på kr. 13.382, hertil tillægges den skatteretlige 

forbedring på kr. 31.983. I dette modregnes i årets hensættelse til §18B på kr. 49.280 samt den 

negative saldo på kr. -18.140, så der i alt kan modregnes kr. 31.140, der medfører udækkede 

forbedringsomkostninger på kr. 14.225 ultimo til fremførsel. Den lejeretlige vedligeholdelse er kr. 

79.958, der fratrækkes de skatteretlige forbedringer, hvilket medfører at der opnås fradrag for kr. 

47.975 i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Igen skal der beregnes efterbeskatning, som er årets hensættelse til §18B på kr. 49.280 fratrukket 

modregningen i de udækkede forbedringsomkostninger på kr. 31.140, hvilket giver en 

efterbeskatning på kr. 18.140.  

5.4.5.4 Optimal udnyttelse af 14G 

Hvis andelsboligforeninger skal få optimal udnyttelse af lovgivningens muligheder for indirekte 

fradrag for skattemæssige forbedringsomkostningerne, skal omkostningerne til de årlige 

skattemæssige vedligeholdelsesomkostninger svare til den årlige hensættelse til §18.  

De skatteretlige forbedringsomkostninger, der er en del af de lejeretlige 

vedligeholdelsesomkostninger modregnes i årets hensættelse til §18B72 . Denne modregning kan 

fremføres og nedsætte en eventuel senere efterbeskatning, hvis omstændighederne for dette 

indtræder. Er der ikke kommet en efterbeskatningssituation og foreningen sælger sin sidste lejebolig, 

og der skal opgøres en ejendomsavancebeskatning, kan de udækkede forbedringsomkostninger 

tilskrives anskaffelsessummen, og dermed nedsætte avanceskatten.  

5.4.6 Lovgivningens betydning for andelsboligforeninger 

Ovenstående lovgivning blev vedtaget for at forøge den vedligeholdelsesmæssige standard i private 

udlejningsejendomme. Da andelsboligforeninger udlejer en del af deres ejendom til personer, som 

ikke er medlemmer i foreningen, betragtes de som en privat udlejer og er dermed omfattet af 

lovgivningen omkring dette. Forskellen mellem private udlejere og andelsboligforeninger som 

udlejer, er at andelsboligforeningen som udgangspunkt ikke søger en profit på lejeboligerne. Deres 

fokus er primært at få solgt lejeboligerne som andelsboliger, når en lejebolig bliver ledig.  

                                                      
72 Det leje- og skatteretlige vedligeholdelsesbegreb 
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En stor del af andelsboligforeningerne beliggende i Storkøbenhavn, har været andelsboligforening i 

mange år, og det kan være meget svært at vide, hvad standen har været på tidspunktet for foreningens 

køb ejendommen. Derfor kan det generelt være svært at vurdere, hvorvidt det er vedligeholdelse eller 

forbedring. Den logiske fortolkning vil i de ældre andelsboligforeninger oftest være, at det er 

vedligeholdelse, da der må have været foretaget forbedringer på ejendommen gennem årene., men 

det vil altid være et skøn.  

Lejeretlige vedligeholdelsesomkostninger, der kan modregnes i hensættelserne til §§18 og 18B 

opgøres altid forholdsmæssigt. Skatteretligt er der 100% fradrag for omkostninger, der kan henføres 

direkte til den skattepligtige indtægt. Der kan derfor være omkostninger til vedligeholdelse, som 

skatteretligt kan give fradrag uden at beløbet skal opgøres forholdsmæssigt, men som lejeretligt skal 

opgøres forholdsmæssigt. Der kan derfor være skattemæssige fradrag som går tabt grundet 

Ligningslovens 14G lovgivning.  

5.5 DELKONKLUSION 
Skatteretligt er vedligeholdelsesomkostninger defineret som omkostninger, der er anvendt til at 

nedbringe slid og ælde i den tid ejendommen har været ejet.  

Andelsboligforeninger har fradrag for omkostninger til vedligehold i henhold til Statsskatteloven 

§6E. Der gives ligeledes fradrag for opsat vedligeholdelse. Forbedring må i defineres ud fra 

definitionen for vedligeholdelse, da der skatteretligt ikke er defineret et decideret forbedringsbegreb. 

Skatteretligt er forbedring, omkostninger der anvendes til at gøre ejendommen i bedre stand end ved 

foreningens køb. Forbedringsomkostninger skal opgøres i forhold til levetiden for det forbedrede og 

ejertiden.  

De af lejerne betalte hensættelser i henhold til Boligreguleringsloven §18 og Lejelovens §22 er 

skattepligtig indkomst, hvorfor der kan opnås fradrag for omkostninger der kan henføres til disse 

indtægter.  

Ligningsloven §14G regulerer den skattemæssige behandling af hensættelser til §18B og de 

lejeretlige regler om modregning af vedligeholdelsesomkostninger. De af lejerne indbetalte 

hensættelser i overensstemmelse med §18B er ikke skattepligtige, da de er bindingspligtige i 

Grundejernes Investeringsfond. Omkostninger, der lejeretligt er modregnet i samme udvendige 

vedligeholdelses konto, er ikke fradragsberettigede, i henhold til Statsskatteloven §6E, samt 

Ligningslovens §14G stk. 3.  
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Lejeretlige forbedringsomkostninger bliver også skatteretligt anset for at være 

forbedringsomkostninger. Lejeretlige vedligeholdelsesomkostninger kan indeholde både skatteretlige 

vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger. De skatteretlige forbedringsomkostninger, der er en 

andel af de lejeretlige vedligeholdelsesomkostninger, skal dækkes af årets hensættelser og en evt. 

udbetaling fra den udvendige vedligeholdelseskonto §18B.  
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6 EJENDOMSAVANCEBESKATNING 

I dette afsnit bliver der gennemgået hvordan andelsboligforeningers salg af lejeboliger skal behandles 

skattemæssigt. Relevant lovgivning i Ejendomsavancebeskatningsloven bliver gennemgået og der 

gennemgås ligeledes et eksempel på opgørelse af en ejendomsavance samt beregning af skatten. Til 

sidst vil der være en diskussion af, hvordan fastfrysningen af den offentlige vurdering har indflydelse 

på ejendomsavancebeskatningen.  

6.1 DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING VED SALG AF LEJEBOLIGER 
Igennem tiden har der været mange fortolkninger af, hvordan det skal behandles skattemæssigt når 

en andelsboligforening sælger en lejebolig til andel. Andelsboligforeninger er skattepligtige efter 

Selskabsskatteloven §1, og Selskabsskatteloven §1, nr. 6 fortæller som tidligere beskrevet, at 

foreningerne kun er skattepligtige af den erhvervsmæssige indkomst. I henhold til 

Selskabsskatteloven §5 ophører skattepligten, når foreningerne helt eller delvist ophører med at drive 

erhvervsmæssig virksomhed og der skal derfor ske en ophørsbeskatning.  

Det er vigtigt at få defineret om udlejning af en enkelt lejebolig anses for at være sin egen 

erhvervsmæssige virksomhed, eller om udlejning af alle lejeboligerne som en andelsboligforening 

har, anses for at være en selvstændig erhvervsmæssige virksomhed. Der er ikke en egentlig definition 

i skattelovgivningen, men generelt anses det for at være en erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, 

hvis der er fælles bogføring, administration mv.73 for alle lejeboligerne. Udlejning af lejeboliger må 

derfor fortolkes som en samlet erhvervsmæssig virksomhed.  

Dette er også fastlagt i et bindende svar fra skat74. I dette bindende svar bliver det også fastlagt, at 

hvis foreningen sælger sidste lejebolig, men har anden skattepligtig indkomst som ikke kan henføres 

til udlejningen, er salget af den sidste lejebolig, en delvis ophørelse af erhvervsmæssig virksomhed. 

Skattemæssigt behandles en hel eller delvis ophørelse af erhvervsmæssig virksomhed på samme måde 

i henhold til Selskabsskattelovens §5, der skal ske en ophørsbeskatning.  

 

 

                                                      
73 Andelsboligforeningers salg af ”egne andele” og ophørsbeskatning 
74 Dom: SKM2002.674.LR 
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Et uddrag af en dom i Landsskatteretten75 lyder således:  

”Overgangen fra erhvervsmæssig anvendelse er af den kommunale skatteforvaltning sidestillet med 

en afståelse af en del af en fast ejendom, som således skal beskattes efter reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven” 

Praksis foreskriver således, at når en andelsboligforening sælger den sidste lejebolig, grundet ophør 

af erhvervsmæssig virksomhed, skal der ske beskatning i henhold til Ejendoms-

avancebeskatningsloven §1. Ejendomsavancebeskatningsloven §1 tilskriver, at fortjeneste ved salg 

af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.  

6.2 OPGØRELSE AF EJENDOMSAVANCEBESKATNINGEN 
Opgørelse af ejendomsavancen og beskatning heraf opgøres i andelsboligforeninger forholdsmæssigt 

i forhold til udlejede areal, samt forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Dette 

bliver gennemgået i de efterfølgende afsnit.  

6.2.1 Fordeling 

Salg af andelsboliger til andelsbolig skal ikke opgøres i henhold til Ejendomsavance-

beskatningsloven, da de har tjent til bolig for medlemmer af andelsboligforeningen i henhold til 

Ejendomsavancebeskatningslovens §8. stk. 3.  

Praksis har fastlagt, at fordelingen af ejendomsavancen skal opgøres i forhold til den andel af arealet, 

som har været udlejet siden købet eller siden lov nr. 374 af 18. maj 1994 trådte i kraft, hvis 

ejendommen er købt inden. Fordelingen af dette er samme fordeling som benyttes ved opgørelse af 

den skattepligtige indkomst. Dette er fastlagt i en dom i Landsskatteretten fra 200276. Et eksempel på 

denne beregning kan ses i bilag 10 og vil blive gennemgået i slutningen af dette afsnit.  

6.2.2 Anskaffelsessummen 

Der er forskellige regler for opgørelse af anskaffelsessummen alt efter, hvornår ejendommen er købt. 

Dette blev oprindeligt indført grundet, at nogle ejendomsavancer som tidligere havde været skattefri, 

blev gjort skattepligtige 77 . Så for at lette overgangen fra indførslen af Ejendomsavance-

beskatningsloven indførte man fire metoder til at opgøre anskaffelsessummen, hvis ejendommen er 

købt før 19. maj 1993. Andelsboligforeninger kan herefter vælge hvilken metode, de vil benytte78. 

                                                      
75 Dom: SKM2002.657.LSR 
76 Dom: SKM2002.657.LSR 
77 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, side 28 
78 Dom: SKM2008.930.BR 
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Det vil altid være klogest at vælge den med den højeste værdi, da dette vil medføre den laveste 

ejendomsavancebeskatning.  

6.2.2.1 Købt ejendom efter 19. maj 1993 

Hvis ejendommen er købt efter 19. maj 1993, er anskaffelsessummen den faktiske anskaffelsessum 

inkl. købsomkostninger. Købsomkostninger kan eksempelvis være tinglysningsafgift og 

sagsomkostninger79. I henhold til §4 stk. 2 skal anskaffelsessummen omregnes til kontantværdien. 

Dette gøres ved at anskaffelsessummens kontante del lægges sammen med kursværdien af gælden på 

anskaffelsestidspunktet80. 

Eksempel på beregning81:  

Kontantlån, 40% 7.760.000 

Rentetilpasningslån, 40% 7.760.000 

Banklån, 15% 2.910.000 

Udbetaling, 5% 970.000 

Købssum 19.400.000 

  

Kontantlån, kurs 100 7.760.000 

Rentetilpasningslån, kurs 105 8.148.000 

Banklån, kurs 100 2.910.000 

Udbetaling, kurs 100 970.000 

Kontantværdi anskaffelsessum 19.788.000 
 

6.2.2.2 Købt ejendom før 19. maj 1993 

Som tidligere beskrevet er der fire måder, man kan vælge at opgøre anskaffelsessummen på, hvis 

ejendommen er købt før 1993. Hvis ejendommen er købt inden 1993 skal anskaffelsessummen ikke 

omregnes til kontantværdi på samme måde som ovenstående afsnit, men opgøre anskaffelsessummen 

i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens §§4 stk. 3 og 4B.  

Mange andelsboliger er stiftet inden 1993, hvorfor disse regler er meget relevante. I en del 

andelsboligforeninger i Storkøbenhavn er der stadig lejeboliger tilbage, selvom de er stiftet før 1993, 

da huslejen lejerne betaler er meget lav, hvorfor incitamentet til at flytte er meget lille, da det ikke vil 

være muligt at finde samme husleje andet sted i Storkøbenhavn.  

                                                      
79 Juridisk vejledning C.H.2.1.8.4 
80 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, side 250 
81 Lavet med udgangspunkt i Aspiri kompendium i skatteret, side 101 
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Den første metode man kan vælge, er ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 i henhold til den offentlige 

vurdering, tillagt 10% i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens §4 stk. 2 nr. 1. 

Den anden metode er at benytte ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 ligeledes i henhold til den 

offentlige vurdering, tillagt 10%. Forskellen imellem dette beløb og ejendomsværdien pr. 1. januar 

1996, kan tillægges med halvdelen af forskellen. Dette i henhold til Ejendomsavance-

beskatningslovens §4 stk. 2 nr. 2.  

Den tredje metode er en såkaldt 4B vurdering, ligeledes i henhold til Ejendomsavance-

beskatningslovens §4 stk. 2, nr. 2. Fra den 19. maj 1993 hvor Ejendomsavancebeskatningsloven blev 

gældende fra og ind til 31. december 1993 kunne man i henhold til daværende §4B få en vurdering 

af sin ejendom med henblik på at benytte værdien ved en senere opgørelse af ejendomsavancen82. 

Den nye vurdering ville dog også blive lagt til grund for de opkrævede ejendomsskatter efterfølgende.  

Den fjerde metode er en pristalsregulering af anskaffelsessummen i henhold til 

Ejendomsavancebeskatningslovens §4A. Pristalsreguleringen kan ikke ske på vedligeholdelses- og 

forbedringsomkostninger, der eventuelt kan tillægges i henhold til senere afsnit. Reguleringen skal 

ske på baggrund af den kontantomregnede anskaffelsessum i henhold til reguleringsprocenten for 

anskaffelsesåret. Reguleringsprocenterne kan ses i bilag 8.  

6.2.2.3 Forbedringer samt 10.000 kr. tillæg 

I henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens §5 ydes der et tillæg på kr. 10.000 for hvert år, 

foreningen har ejet ejendommen. I foreninger, hvor ejendommen er købt før 1993, ydes tillægget fra 

1993. Tillægget kan ikke opnås i året, hvor salget foretages, med mindre det år også er året hvor 

ejendommen er anskaffet83.  

Anskaffelsessummen forhøjes med omkostninger til vedligeholdelse og forbedring, som der ikke har 

kunne opnås skattemæssigt fradrag for i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette kun i det 

omfang de har oversteget kr. 10.000 pr. kalender år, men også kun omkostninger, der er afholdt efter 

1993. Dette er selvfølgelig kun relevant, hvis ejendommen er købt før den dato. Dette er i henhold til 

Ejendomsavancebeskatningslovens §5.  

Omkostninger, der har været fradraget i den skattepligtige indkomst i henhold til 3 års reglen, kan 

ikke medtages. Omkostninger, der oversteg de 25% og som derfor ikke har været fradraget i 

                                                      
82 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, side 262 
83 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, side 303 
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opgørelsen, kan anskaffelsessummen forhøjes med, igen så længe at beløbet overstiger kr. 10.000 pr. 

år.  

6.2.2.4 Genvundne afskrivninger 

I andelsboligforeninger kun med beboelseslejeboliger kan der afskrives på installationer i henhold til 

Afskrivningsloven §15. stk. 2. Når der skattemæssigt afskrives på installationer, skal der afskrives i 

overensstemmelse med den forventede levetid for installationen.  

Ved salg/køb af en ejendom, skal købesummen det opgøres i grund, installation og bygning. 

Afskrivningslovens §21 siger, at genvundne afskrivninger eller tab skal medtages i salgsåret.  

Afskrivningsloven §21. stk. 2 siger, at afskrivninger, der er foretaget efter Afskrivningsloven §15. 

stk. 2, skal opgøres som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi. Baggrunden for 

disse genvundne afskrivninger er, at der skal ske genbeskatning af for meget foretagne afskrivninger, 

men også mulighed for fradrag for den manglende afskrivning der eventuelt skulle være foretaget84.  

I denne gennemgang er der ikke medtaget de særlige regler, der er, hvis installationen er ejet før 1993, 

da der for installationer kun kan foretages afskrivninger på maks. 25 år, hvilket vil sige, hvis 

installationen er købt i 1993, kunne der kun afskrives til og med 2018, så som udgangspunkt er det 

ikke relevant medmindre, at der afskrives på bygningen, og da udgangspunktet i denne opgave kun 

er beboelsesejendomme, er det ikke muligt.  

Afskrivninger skattemæssigt sker i forhold til den forventede værdiforringelse, og hvis en køber er 

villig til at betale mere eller mindre end den restværdi som installationen har skattemæssigt, har 

afskrivningerne ikke været korrekte, og det er det, man gør op med, ved genvundne afskrivninger.  

I henhold til Ejendomsavancebeskatningsloven §5 stk. 4 nr. 3 nedsættes anskaffelsessummen med 

tab efter Afskrivningslovens §21. Det vil sige, at det beløb, der er afskrevet for meget, skal nedsætte 

anskaffelsessummen ved opgørelsen af ejendomsavancebeskatningen.  

Eksempel på beregning85:  

Afståelsessum 200.000 

Anskaffelsessum -250.000 

Samtlige foretagne afskrivninger 175.000 

                                                      
84 Skattemæssige afskrivninger, side 193 
85 Der er taget udgangspunkt i samme installation som der er afskrevet på i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 

beregningen er lavet med udgangspunkt i Aspiri kompendium i Skatteret, side 101 



Side 50 af 83 

 

Genvundne afskrivninger/tab 125.000 

  

Samtlige foretagne afskrivninger 175.000 

Genvundne afskrivninger/tab -125.000 

Nedsættelse af anskaffelsessummen 50.000 
 

6.2.3 Afståelsessum 

Afståelsessummen er som udgangspunkt den værdi som ejendommen sælges til. Dette skal i henhold 

til Ejendomsavancebeskatningslovens §4 stk. 4 omregnes til kontantværdi jf. tidligere beskrevet 

metode86 og som tidligere skrevet skal køber og sælger opgøre, hvad der betales for henholdsvis 

grund, bygning og installationer.  

Når en andelsboligforening sælger den sidste lejebolig, er der ikke en køber til ejendommen og derfor 

ikke en umiddelbar afståelsessum. Værdien, der skal anvendes som afståelsessum, er fastlagt i en 

dom fra 200487.  

Et resume om dommen fra skattestyrelsens hjemmeside lyder således:  

” I sagen, der drejede sig om avanceopgørelsen i forbindelse med overgang af en 

andelsboligforenings sidste lejemål fra erhvervsmæssig til skattefri anvendelse, fik ministeriet 

medhold i, at avancen skulle opgøres på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering og ikke den 

af andelsboligforeningen fastsatte lavere værdi af andelsbeviserne. 

Landsretten henviste til, at det efter Selskabsskattelovens § 5, stk. 6, jf. stk. 4, er "handelsværdien" af 

ejendommen, der danner grundlag for ophørsbeskatningen og avanceopgørelsen, og udtalte, at der 

efter ordlyden af Selskabsskattelovens § 5, stk. 4, eller bestemmelsens forarbejder ikke er grundlag 

for at antage, at afståelsessummen for ejendommen skal fastsættes til den værdi af ejendommen, der 

ligger til grund for andelsboligforeningens fastsættelse af prisen for andelsbeviserne. Landsretten 

lagde vægt på, at denne pris måtte antages at være lavere end den samlede ejendoms handelsværdi, 

idet andelskronen var nedskrevet på grund af hensættelser til vedligeholdelse, og på at prisen alene 

beroede på andelsboligforeningens egen beslutning og ikke på en forhandling mellem uafhængige 

parter.” 

                                                      
86 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, side 209 
87 Dom: SKM2004.461.ØLR 
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Praksis har således fastlagt, at afståelsessummen, der skal anvendes i opgørelsen af ejendomsavancen, 

er handelsværdien og at den offentlige vurdering er en anvendt indikator for dette. Den offentlige 

ejendomsvurdering skal ikke omregnes til kontantværdi.  

I en dom fra Landsskatteretten i 2005 88  er det fastlagt, at en valuarvurdering foretaget af 

andelsboligforeningens ejendom, ikke kan ligges til grund for handelsværdien ved opgørelsen af en 

ejendomsavance. Problematikkerne denne dom forårsager for skattestyrelsen og samfundet 

gennemgås senere i opgaven.  

Da der ved at anvende den offentlige ejendomsvurdering, ikke er en opgørelse for, hvad der er 

installationer, er det ikke muligt at beregne genvundne afskrivninger, hvorfor man må gå ud fra at de 

afskrivninger, der er foretaget, er korrekte, og der derfor ikke opstår genvundne afskrivninger. 

6.2.3.1 Skattemæssigt tab  

Har andelsboligforeninger en anden erhvervsmæssig virksomhed, så foreningen forbliver 

skattepligtig efter et salg af sidste lejebolig og avanceopgørelse, kan et tab ikke nedsætte skatten ved 

den daglige drift. Tabet kan kun benyttes til at nedsætte en skattebetaling, der er fremkommet i 

henhold til Ejendomsavancebeskatningsloven. Skattemæssige tab opstået i henhold til 

Ejendomsavancebeskatningsloven kan kun fradrages i en skattemæssig gevinst i henhold til 

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6. stk. 5.  

6.2.4 Eksempel 

I bilag 9 og 10 er der vedlagt beregninger på en opgørelse af ejendomsavancebeskatning i to 

andelsboligforeninger. Den ene, hvor foreningen har købt ejendommen før 1993 og det andet, hvor 

foreningen har købt ejendommen efter. Til sidst er der en beregning på, hvor ejendommen er købt før 

1993, hvor meget foreningen ”sparer” i skat, med indførslen af de specielle regler omkring 1993.  

6.2.4.1 Avanceopgørelse for ejendom købt efter 1993 

I denne er der taget udgangspunkt i en andelsboligforening, som er stiftet i 2012. Ved stiftelsen valgte 

20 ud af ejendommens 28 lejeboliger at blive andelshavere. Disse havde et areal på 1.310 ud af 1.926. 

I årene efterfølgende er der løbende solgt af de sidste lejeboliger, når de blev ledige, og den sidste 

lejebolig blev solgt pr. 31. december 2018. Dette svarer til en erhvervsmæssig andel igennem årene 

på samlet 15,42%.  

                                                      
88 Dom: SKM2005.521.LSR 
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Købspris på ejendommen, som andelsboligforeningen har, er kr. 19.400.000. Købet af ejendommen 

blev finansieret med 40% kontantlån, 40% rentetilpasningslån, 15% banklån og en 5% udbetaling. 

Rentetilpasningslånet blev optaget til en kurs 105, hvorfor den andel er reguleret så den kontantværdi 

anskaffelsessummen bliver kr. 19.788.000.  

Efter købet i 2012 har foreningen lavet et stort byggeprojekt, og da de har været bundet af 3 års reglen, 

er det muligt at forhøje anskaffelsessummen med de omkostninger, der oversteg 25% af huslejen. 

Dette svarer til 2.000.000.  

Omkostningerne i 2013, der oversteg 25% af huslejen er kr. 100.000. Det er oprindeligt beløbet over 

kr. 10.000, der kan medtages, men for nemhedens skyld forhøjes værdien i disse år, ikke med kr. 

10.000, hvorfor det bliver korrekt.  

I årene 2014-2017 er anskaffelsessummen forhøjet med kr. 10.000 tillægget. De samlede forbedringer 

inkl. tillæg bliver derfor i alt kr. 2.140.000 og den endelige anskaffelsessum er 21.928.000. Der er 

ikke medtaget forbedringstillæg i 2018, da det er afståelsesåret.  

Den seneste offentlige ejendomsvurdering er kr. 25.000.000. Da der ikke foreligger en opdeling i den 

offentlige ejendomsvurdering på, hvad der evt. er installationer, er der ikke medtaget nogle 

genvundne afskrivninger i beregningen.  

Ved en anskaffelsessum på kr. 21.928.000 og en afståelsessum på kr. 25.000.000 er der en 

ejendomsavance på kr. 3.072.000. Den lejemæssige andel på 15,42% af dette giver en 

ejendomsavance på kr. 473.720, som der skal betales 22% skat af og som giver en skattebetaling på 

kr. 104.218.  

6.2.4.2 Avanceopgørelse for ejendom købt før 1993 

I dette eksempel er der taget udgangspunkt i en andelsboligforening, der er stiftet i 1986. Sidste 

lejebolig er ligeledes solgt pr. 31. december 2018. 18. maj 1994 var der 1.941 kvm areal andelsboliger 

og 402 kvm lejebolig. I alt 2.343 kvm i ejendommen. Det procentvise udlejede areal fra 1994 til 2018 

er på 5,35%.  

Da ejendommen er købt før 1993, er der fire metoder til at beregne anskaffelsessummen med: 

1. Ejendomsværdien pr. 1993 er kr. 5.440.000. 10% af dette beløb er kr. 544.000. Hvilket giver 

en anskaffelsessum på kr. 5.984.000. 
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2. Ejendomsværdien pr. 1993 inkl. 10% er kr. 5.984.000. Ejendomsværdien pr. 1996 er kr. 

7.000.000. Forskellen imellem de to værdier er kr. 1.016.000, halvdelen er kr. 508.000 som 

må tillægges ejendomsværdien pr. 1993 inkl. 10%, hvilket giver en anskaffelsessum på kr. 

6.492.000. 

3. Der er ikke lavet en 4B vurdering på denne ejendom, hvorfor dette ikke er en mulighed i dette 

eksempel.  

4. Den faktiske anskaffelsessum fra 1986, i dette eksempel forudsat finansieret med kontantlån 

med kurs på 100 er 2.600.000. Pristalsreguleringen for 1986 er 27,7% som giver en 

anskaffelsessum på 3.320.200.  

Forbedringstillæg for årene 1993 – 2017 udgør kr. 240.000.  

Der har i 2012 været et stort byggeprojekt, hvor der har været en skatteretlig forbedringsdel, som 

udgør kr. 1.500.000. Denne er fratrukket kr. 10.000, som vedtaget lovgivningsmæssigt. 

Anskaffelsessummen kan således forhøjes med kr. 1.730.000 i samlet forbedringstillæg.  

Den seneste offentlige vurdering er kr. 21.900.000. Ligesom i sidste eksempel er der ikke medtaget 

genvundne afskrivninger.  

Den højeste anskaffelsessum er ved metoden med ejendomsvurderingen for 1996, som med 

forbedringstillægget bliver en anskaffelsessum på kr. 8.222.000. Afståelsessummen er kr. 21.900.000 

og dette giver en ejendomsavance på kr. 13.687.000. Den lejemæssige andel af dette er kr. 732.295. 

Skattebetalingen på 22% af ejendomsavancen bliver kr. 161.105.  

I eksemplet kan der ligeledes ses beregning på ejendomsavancerne på de tre metoder. Forskellen på 

den højeste og laveste ejendomsavancebeskatning, metoderne imellem, er lige knap kr. 40.000 i betalt 

skat.  

Hvis de fire forskellige metoder ikke var en del af loven, ville avancen skulle betales ud fra 

anskaffelsessummen fra 1986 og så ville skattebetalingen være på ca. kr. 207.000. Det er cirka kr. 

46.000 mere end den skat foreningen fik med den højeste anskaffelsessum.  
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6.3 DEN SKATTEMÆSSIGE BETYDNING AF AT DEN OFFENTLIGE VURDERING ER 

FASTFROSSET 
Som beskrevet i rigtigt mange artikler over de sidste par år, og som man næsten ikke har kunne undgå 

at høre, har de offentlige ejendomsvurderinger været fastfrosset siden 201389. Dette har op til flere 

konsekvenser for andelsboligforeninger.  

En af de helt store er, at værdien af ejendommen, som kan være medtaget i andelskroneberegningen, 

er fra 2012 og derfor 7 år gammel. Mange andelsboligforeninger er derfor overgået til at få lavet en 

valuarvurdering, som er et udtryk for en mere retvisende værdi af ejendommen end den offentlige 

vurdering fra 201290.  

Skattemæssigt og samfundsmæssigt er der mange problematikker forbundet med at fastfryse de 

offentlige vurderinger. Den vigtigste for denne opgave er, at når en andelsboligforening sælger den 

sidste lejebolig til andelsbolig, benyttes den offentlige vurdering som værdi for afståelsessummen. 

Da den offentlige vurdering blev fastfrosset, var det grundet, at den var fejlbehæftet, så ejendomme 

var vurderet for højt og nogle for lavt. 

Praksis har fastlagt, at valuarvurderinger ikke var et udtryk for handelsværdien af ejendommen 

skattemæssigt og derfor ikke kunne anvendes som afståelsessummen ved beregning af 

ejendomsavancebeskatningen. Denne dom, som tidligere er beskrevet, er fra 2005 og derfor flere år 

før de offentlige vurderinger blev fastfrosset. Det vil på nuværende tidspunkt være et spændende 

spørgsmål at få besvaret, om den offentlige vurdering fra 2012 stadig kan anvendes som 

handelsværdien i en ejendomsavancebeskatningsopgørelse i 2019.  

Diskussionen er om værdien fra 2012 er en realistisk værdi for en ejendom i 2019. Da det ikke er 

muligt at anvende en valuarvurdering som en forening har fået foretaget, vil 

ejendomsavancebeskatningerne stadig blive opgjort efter den offentlige vurdering.  

For at belyse hvor stor en skattebesparelse en forening eventuelt kan have ved at sælge den sidste 

lejebolig inden de nye vurderinger kommer i forhåbentligt 2021, har jeg med udgangspunkt i de to 

tidligere eksemplarer udarbejdet opgørelser, hvor valuarvurderingen er udtryk for handelsværdien i 

2019.  

                                                      
89 https://www.andelsportal.dk/nyheder/ejendomsvurderinger-udskydes-2021/ 4. november 2018 
90 https://www.andelsportal.dk/nyheder/offentlige-ejendomsvurderinger-2020/ 9. oktober 2018 

https://www.andelsportal.dk/nyheder/ejendomsvurderinger-udskydes-2021/
https://www.andelsportal.dk/nyheder/offentlige-ejendomsvurderinger-2020/
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Valuarvurderingen er anvendt, da det er det nærmeste, man kan komme på en opgørelse af 

handelsværdien på ejendommen. Hvis andelsboligforeningen valgte at sælge hele ejendommen og 

opløse sig selv, ville det være den værdi, en køber ville betale for ejendommen, som skulle benyttes 

som afståelsessummen og da valuarvurderingen er det bedste skøn for denne værdi, er det den, jeg 

har valgt at anvende i denne teoretiske opgørelse for at synliggøre konsekvensen skattemæssigt ved 

de fastfrosne offentlige ejendomsvurderinger ved en eventuelt for lav offentlig ejendomsvurdering.  

I eksemplerne nedenstående er der taget udgangspunkt i rigtige andelsboligforeninger og derfor også 

rigtige værdier.  

Eksempel med ejendom der er købt efter 1993: 

Anskaffelsessum inkl. forbedringstillæg 21.928.000 

Afståelsessum, i henhold til valuarvurdering 31.750.000 

Ejendomsavance 9.822.000 
  

Ejendomsavance efter fordeling, 15,42% 1.514.607 
  

Beskatning, 22% 333.214 

Beskatning, 22% ved offentlig vurdering 104.218 

Forskel 228.995 

 

Eksempel med ejendom der er købt for 1993:  

Anskaffelsessum inkl. forbedringstillæg 8.222.000 

Afståelsessum, i henhold til valuarvurdering 37.900.000 

Ejendomsavance 29.678.000 
  

Ejendomsavance efter fordeling, 5,35% 1.588.907 
  

Beskatning, 22% 349.559 

Beskatning, 22% ved offentlig vurdering 161.105 

Forskel 188.454 

 

I begge eksempler er konklusionen en ekstra beskatning på henholdsvis cirka 230.000 og 190.000. I 

en rådgivningssituation overfor andelsboligforeninger, vil den gode rådgivning gøre opmærksom på, 

at der kommer en ny offentlig vurdering, som måske eller måske ikke vil være højere end den i 2012. 

For vurdering af dette kan man kigge på kvadratmeterprisen på vurderingen fra 2012, hvorefter det 
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må være op til de respektive bestyrelser og vurdere om man vil bibeholde den erhvervsmæssige 

udlejning og genudleje den ledige lejlighed eller man vil betale skatten, der er udregnet på baggrund 

af en ”for gammel offentlig ejendomsvurdering”. Ja, beskatningen vil blive mindre med tiden grundet 

at den udlejede procent vil falde hvert år, spørgsmålet er, om det er mindre end den eventuelle 

værdistigning, der vil komme på den offentlige vurdering, når de engang kommer til at fungere igen.  

6.4 DELKONKLUSION 
Når en andelsboligforening sælger den sidste lejebolig og dermed ophører med at være skattepligtig 

ved udlejning, anses det for at påhøre med erhvervsmæssig virksomhed i henhold til 

Selskabsskatteloven §§1 og §1, nr. 6. Dette medfører, at der skal ske en ophørsbeskatning og da der 

sker en afståelse af fast ejendom, skal ophørsbeskatningen opgøres efter reglerne i 

Ejendomsavancebeskatningsloven. Ejendomsavancen opgøres som forskellen mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen.  

Opgørelsen skal ske på baggrund af det udlejede areal efter 18. maj 1994, eller hvis ejendommen er 

købt efterfølgende, er det fra købstidspunktet.  

Hvis ejendommen er købt efter 1993 er det kontantværdien af anskaffelsessummen, der anvendes 

som anskaffelsessum. Er ejendommen købt før 1993 er der fire metoder, man kan anvende til at 

beregne anskaffelsessummen, som skal medtages i opgørelsen ejendomsavancebeskatningen.  

- Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993, tillagt 10%.  

- Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993, tillagt 10% plus halvdelen af forskellen mellem dette og 

ejendomsværdien pr. 1. januar 1996. 

- En 4B vurdering. 

- Pristalsregulering af den faktiske anskaffelsessum 

Andelsboligforeningerne kan vælge den af metoderne, som fremkommer med den højeste vurdering 

til at anvende som anskaffelsessum.  

For hvert år ejendommen er ejet, dog tidligst fra år 1993, kan der tillægges et generelt 

forbedringstillæg på kr. 10.000 på anskaffelsessummen dog ikke i afståelsesåret. Ligeledes kan 

forbedringsomkostninger, der ikke tidligere har været opnået fradrag for i den skattepligtige 

indkomst, og med beløb som overstiger kr. 10.000 tillægges anskaffelsessummen.  
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Da der ikke er en køber og en faktisk handelsværdi ved salg af den sidste lejebolig i en 

andelsboligforening, anvendes den offentlige vurdering som handelsværdien for afståelsessummen. 

Genvundne afskrivninger er ikke muligt at opgøre i en sådan situation, da det ikke er opgjort til 

hvilken værdi installationer er medtaget i den offentlige ejendomsvurdering.  

Beskatningen er i henhold til Selskabsskatteloven 22% på ejendomsavancen.  

Den offentlige ejendomsvurdering har været fastfrosset siden 2013 og derfor er værdierne oftest fra 

vurderinger i 2012 og dermed 7 år gamle her i 2019. Det kan diskuteres om de offentlige 

ejendomsvurderinger er retvisende som handelsværdi for ejendommen i 2019. Dette er ikke afklaret 

i praksis, da der som udgangspunkt ikke er andre mere retvisende opgørelser for handelsværdien og 

valuarvurderinger ikke anses for at opfylde dette krav i henhold til en dom fra 2005.  
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7 BEHANDLING AF SKATTEPLIGTEN I PRAKSIS I 

ANDELSBOLIGFORENINGER 

I dette afsnit diskuteres hvordan opgørelsen af den skattepligtige indkomst foregår i praksis i 

foreningerne, hvor meget bestyrelserne er vidende herom samt mulighed for at optimere skatten.  

Der diskuteres ligeledes om den økonomiske konsekvens en optimering af skatten eventuelt vil give, 

contra ekstra omkostninger det medfører til rådgivere mv.  

Det er primært på vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger, den komplicerede lovgivning 

befinder sig, hvorfor der primært er fokus herpå i dette afsnit. Der vil desuden kort blive diskuteret 

omkring Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette afsnit er primært udarbejdet på baggrund af mine 

egne erfaringer som revisor for andelsboligforeninger.  

7.1 VEDLIGEHOLDELSES- OG FORBEDRINGSOMKOSTNINGER 
Andelsboligforeninger ejes af dens medlemmer, som bebor foreningen. Deres fokus ligger på en 

velfungerende forening med en tilhørende god bolig. Andelsboligforeninger er derfor generelt mere 

tilbøjelige til at opretholde en god vedligeholdelsesstandard i forhold til private udlejere, som kun 

udlejer med profit for øjet.  

Medlemmer af bestyrelser i andelsboligforeninger er helt almindelige mennesker, der bebor 

foreningen. De er ikke professionelle 91  og derfor afhængig af økonomiske rådgivere som 

administratorer og revisorer, samt i nogle tilfælde advokater, for at optimere den økonomiske og 

skattemæssige situation i foreningerne. Grundet lovgivningens kompleksitet i forhold til 

Grundejernes Investeringsforening og den skattemæssige behandling af disse i Ligningslovens §14G 

har disse rådgivere oftest også svært ved at forstå lovgivningen og indarbejde dem optimalt i deres 

daglige arbejde med foreningerne.  

Administratorerne har oftest godt styr på de lejeretlige regler, når det kommer til indtægterne. Hvor 

høj huslejen må være, hvilke omkostninger til forbedringer som beretter til en huslejeforhøjelse osv. 

En del administratorer er derimod også afhængige af revisorerne for at opgøre, hvad der må 

modregnes i hensættelserne til §§18 og 18B. Dette selvom det er dem, der sidder med den største 

viden om hvilke omkostninger, der har været i løbet af året.  

                                                      
91 Andelsboligforeninger, side 62 
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Administratorerne er også den første rådgiver, som bestyrelsen benytter, generelt er det faktisk kun 

administratorerne som har korrespondancen med bestyrelsen, hvor andre rådgivere som eksempelvis 

revisorer, har korrespondancen med administrator og ikke bestyrelsen.  

Revisorerne som sidder med viden om skattelovgivningen kommer først med i rådgivningsprocessen, 

når den skattepligtige indkomst skal opgøres og årets modregning i de udvendige 

vedligeholdelseskonti skal opgøres. På dette tidspunkt er det ikke muligt at optimere skatten, da 

omkostningerne allerede har været afholdt.  

Lovgivningens kompleksitet er dog stadig så stor, at det kan være svært for revisorer at få et overblik 

over reglerne og således opgøre den skattepligtige indkomst korrekt.  

I givet fald kan det være en bestyrelse bestående af en pædagog, en offentlig ansat, direktør eller 

bankansat person, som skal sætte sig ind i så komplicerede regler, som selv fagfolk på området har 

svært ved at forstå, for at optimere den skattemæssige situation. Dette kan tænkes, at det for 

bestyrelsesmedlemmer forekommer at være en næsten umulig og uoverkommelig opgave, som derfor 

oftest ikke vil blive prioriteret. Andelsboligforeninger går derfor muligvis glip af skattemæssige 

fradrag på grund af lovgivningens kompleksitet. 

Ydermere så rammer lovgivningen skævt i forhold til andelsboligforeninger, da fokus altid vil være 

på at deres ejendom skal være i en god stand, når de selv bebor ejendommen. Vedligeholdelsen eller 

forbedringen udført på ejendommen, vil derfor blive udført uanset om der opnås skattemæssigt 

fradrag for omkostningerne eller ej og uden at tage stilling til, hvornår det skattemæssigt vil være 

optimalt, så længe det er muligt og forsvarligt at finde likviditeten til det.  

Dette ses primært ved større byggeprojekter i andelsboligforeninger. Administrator og bestyrelse vil 

foretrække at det bliver vurderet som forbedring. Regnskabsteknisk kan ejendommen derfor 

opskrives med værdien af forbedringen, hvorimod vedligeholdelse skal medtages som en 

driftsomkostning i resultatopgørelsen, og påvirker således andelskronen negativt. Her gennemgås 

reglerne om beregning af andelskrone osv. ikke, da opgavens fokus er på den skatteretlige behandling.  

Forbedringen kan lejeretligt ligge til grobund for en huslejeforhøjelse, hvorfor det tit er at foretrække 

for bestyrelse og administrator. Grundet sondringen mellem de lejeretlige og skatteretlige 

vedligeholdelse- og forbedringsbegreber vil det skatteretligt være at foretrække, at omkostningerne 

bliver anset som skatteretlig vedligeholdelse, da det giver fradrag i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst.  
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Lejeretlige forbedringer vil altid blive anset som forbedringer skatteretligt også. Større 

byggeprojekter kan i andelsboligforeninger blive omkostninger til en del millioner kr. alt efter 

foreningens størrelse, hvilket kan resultere i et større skattemæssigt underskud, hvis omkostningerne 

skatteretligt bliver betegnet som vedligeholdelse.  

Når andelsboligforeninger har mindre end tre beboelseslejeboliger tilbage, er de længere ikke 

omfattet af lovgivningen om Grundejernes Investeringsfond, derfor vil alle andelsboligforeninger i 

teorien stoppe med at være bindingspligtige i henhold til §§18 og 18B og et evt. indestående vil blive 

udbetalt.  

Foreningerne vil stadig være skattepligtige af lejeindtægterne på de resterende to eller færre 

lejeboliger, de udlejer og når foreningerne ikke længere er bindingspligtige, skal der ved opgørelse 

af den skattemæssige indkomst ikke tages højde for Ligningslovens §14G.  

Hvis en andelsboligforening sælger den sidste lejebolig, skal der laves en ejendomsavanceopgørelse 

i henhold til Ejendomsavancebeskatningsloven. Forbedringer på ejendommen, som der ikke er opnået 

skattemæssigt fradrag for tidligere og som ikke har lagt til grund for en forhøjelse af huslejen, kan 

tillægges anskaffelsessummen ved en sådan opgørelse.  

7.2 OPTIMERING AF SKATTEN 
Da andelsboligforeninger er omfattet af Selskabsskatteloven og derfor betaler 22% af den 

skattepligtige indkomst, er det begrænset, hvor meget der kan gøres for skatteoptimering.  

Det primære fokus må være at fradragene er højere end indtægterne, således at 

andelsboligforeningerne får underskud, som kan modregnes i senere års eventuelle overskud.  

Som ovenover beskrevet vil det være at have fokus på vedligeholdelsesomkostninger, som der kan 

opnås fradrag for. Et andet sted der kunne have fokus, er om man har ansat en vicevært eller et 

eksterne firma, og dog, for der opnås fradrag for alle omkostninger til begge dele alligevel.   

Det vigtigste, når man snakker om optimering af skatten i andelsboligforeninger, er at huske, at den 

skattepligtige indkomst opgøres forholdsmæssigt i forhold til, hvor meget areal, der er udlejet. Det 

vil derfor altid være en mindre beskatning en andelsboligforening har, end hvis ejendommen var 

udlejet som udlejningsejendom.  

I det ene eksempel som tidligere er gennemgået i opgaven, endte beskatningen med at være kr. 4.360 

for 2018. Havde renteswappen ikke været i foreningen og prioritetsrenterne kun var kr. 250.000, var 
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beskatningen endt på kr. 3.846. Dette medfører en forskel på kr. 514. Den skattemæssige betaling pr. 

andelslejlighed i disse to eksempler er henholdsvis kr. 168 og kr. 148 for år 2018. Denne beregning 

er lavet ud fra antal andelsboliger pr. 1. januar 2018. Forskellen pr. andelsbolig er 20 kr. rent 

skattemæssigt, hvis foreningen ikke havde optaget renteswappen. Beregningen kan ses i bilag 3.  

Der skal ikke mange timer administratorhonorar eller revisorhonorar for, at de 514 kr. i forskel, er 

brugt på disse omkostninger i stedet. Dette er bare et eksempel på, at den ekstra besparelse på de små 

ting, oftest vil være ”ædt” af andre omkostninger anvendt på at skatteoptimere.  

7.2.1 Ejendomsavancebeskatning 

Hvis man skulle nævne et sted, hvor der er viden i andelsboligforeningerne om, at der kan komme en 

stor beskatning, så er det ved salg af sidste lejebolig. Administratorerne er opmærksomme på, at der 

kan forekomme en ret stor beskatning, hvorfor revisorerne oftest kommer på banen inden selve salget 

sker. Som tidligere beskrevet i opgaven kan det ende med, at andelsboligforeningen får en stor 

skattebetaling, hvorfor det strategisk er et sted foreningerne kan udskyde skatten til et tidspunkt, hvor 

den er mere fordelagtigt. Jo flere år arealet andelshaverne areal er større end det udlejede areal, vil 

den forholdsmæssige beskatning blive mindre. Som tidligere beskrevet er dette dog også en vurdering 

i forhold til, hvor meget den offentlige ejendomsvurdering kan ende med at stige.  

7.3 DELKONKLUSION 
Det skattemæssige perspektiv er ikke der, hvor bestyrelserne i andelsboligforeningerne ligger deres 

fokus. Lovgivning især omkring Ligningslovens §14G er så kompliceret, at det er svært for selv de 

professionelle at indarbejde lovgivningen korrekt i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Når 

den sidste lejebolig står ledig, er der en generel viden om, at det kan medføre en beskatning.  

Optimering af skatten vil i de fleste tilfælde skulle fokusere på, at omkostninger, som medfører 

fradrag, skal være højere end den skattepligtige indkomst. Idet opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst opgøres forholdsmæssigt, er det begrænset, hvor stor en effekt skatteoptimeringen vil have 

i forhold til de ekstra omkostninger foreningen anvender.  
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8 KONKLUSION 

Når en andelsboligforening stiftes, sker dette oftest grundet, der er et krav om, at udlejeren, som 

sælger ejendommen, skal tilbyde lejerne at købe ejendommen på samme vilkår, som den køber udlejer 

måtte have fundet. Lejerne skal herefter stifte en andelsboligforening, og det er sjældent at alle lejerne 

har lyst og penge til at være med til dette. De lejere, som ikke bliver andelshavere, fortsætter som 

lejere hvorfor andelsboligforeningerne er skattepligtige af den husleje som lejerne betaler. 

Andelsboligforeningerne er ikke skattepligtige af boligafgiften, som andelshavere betaler da de er 

medlem af andelsboligforeningen og derfor ejere af den ejendom, de bebor.  

Andelsboligforeninger er omfattet af Selskabsskatteloven, hvorfor opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst skal opgøres i henhold til denne og relevante love. Da andelsboligforeninger både har 

skattepligtig indkomst og ikke skattepligtig indkomst, skal opgørelsen ske på baggrund af en 

fordelingsnøgle. Dette grundet at indtægter/omkostninger kan vedrøre den skattepligtige indkomst 

men også andelshaverne. Indtægter/omkostninger som 100% kan relateres til det udlejede skal 

medtages 100% og det, som kun vedrører andelshaverne, skal slet ikke medtages i opgørelsen. Denne 

fordelingsnøgle er andelsboligforeningernes areal og er der sket salg af en lejebolig i skatteåret, skal 

kun den tid lejeboligen har været udlejet medtages.  

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst har andelsboligforeninger fradrag for 

driftsomkostninger, der er med til at vedligeholde, sikre og erhverve indkomsten. Der er ligeledes 

fradrag for renteomkostninger og omkostninger til vedligeholdelse i henhold til Statsskatteloven. I 

henhold til Kursgevinstloven er der fradrag for låneomkostninger og kurstab/gevinst. Dette skal 

medtages i henhold til realisationsprincippet.  

Swap aftaler er en finansiel kontrakt i henhold til Kursgevinstloven og derfor skal værdireguleringer 

samt renteomkostninger medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

I denne opgave tages der kun udgangspunkt i andelsboligforeninger, der har beboelseslejligheder og 

ikke erhverv, derfor kan der ikke foretages afskrivninger på bygningen. Der kan dog foretages 

afskrivning på installationer og driftsmiddel/inventar. Dette skal foretages i henhold til den forventede 

levetid på installationer, hovedreglen er 4% årligt. Driftsmiddel/inventar afskrives i henhold til 

saldometoden med 25%. 

Skattemæssigt er der fradrag for vedligeholdelsesomkostninger men ikke forbedringsomkostninger. 

Forbedringsomkostninger skal tillægges anskaffelsessummen ved en opgørelse af en ejendomsavance 
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i stedet. Den skatteretlige definition på vedligeholdelse er omkostninger, der er anvendt til at 

nedbringe slid og ælde i ejertiden. Den skatteretlige definition på forbedring er omkostninger, der 

anvendes til at gøre ejendommen i bedre stand end ved købet af ejendommen. Indenfor de første tre 

år af ejertiden, kan andelsboligforeningerne fratrække vedligeholdelse og forbedringsomkostninger 

som svarer til op til 25% af de årlige lejeindtægter.  

Når andelsboligforeninger udlejer lejeboliger i en ejendom, der befinder sig i en såkaldt reguleret 

kommune, er de omfattet af både Lejeloven og Boligreguleringsloven. Indeholdt ejendommen 7 eller 

flere beboelseslejeboliger 1. januar 1995 og udlejer mere end to lejeboliger, er de omfattet af 

bindingspligten til Grundejernes Investeringsfond. Dette betyder, at de skal foretage hensættelser til 

de to udvendige vedligeholdelseskonti §18 og §18B. Hensættelserne beregnes ud fra areal og oplyses 

af Grundejernes Investeringsfond. §18B skal indbetales til Grundejernes Investeringsfond og skal 

ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der er heller ikke fradrag for anvendte 

omkostninger. §18 er en ren bogføringskonto og skal medtages i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. I henhold til Lejeloven skal der ligeledes afsættes hensættelse til indvendig vedligeholdelse 

og skal medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hensættelserne skal betales af lejerne 

som en del af huslejen. Omkostninger anvendt til vedligeholdelse må lejeretligt fratrækkes 

hensættelserne. Anvendes omkostningerne også til skatteretlig vedligeholdelse, er der fradrag for 

disse i opgørelsen.  

Den lejeretlige definition på vedligeholdelse er omkostninger, der er med til at holde ejendommen 

ved lige og i en god og brugbar stand. En forbedring er defineret ved, at den giver en forøget 

brugsværdi af ejendommen. Definitionerne på vedligeholdelse og forbedring skatteretligt og 

lejeretligt harmonerer således ikke.  

De omkostninger som lejeretligt bliver anset for forbedring, vil også skattemæssigt anses for 

forbedringer. Lejeretlige vedligeholdelsesomkostninger kan skatteretligt både være vedligeholdelse 

og forbedringsomkostninger. Grundet den specielle lovgivning er det muligt at opnå fradrag for 

skatteretlige forbedringsomkostninger, som lejeretligt anses for at være vedligeholdelse. Det skal dog 

beregnes, om der skal foretages en efterbeskatning, således der ikke opnås fradrag for det samme 

beløb to gange.  

Når en andelsboligforening sælger den sidste lejebolig, ophører skattepligten, hvorved der skal 

opgøres en ejendomsavance, der skal betales 22% skat af. Der skal ikke opgøres en 

ejendomsavancebeskatning ved de løbende salg af lejeboliger. Det sker først ved salg af sidste 
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lejebolig, hvor ejendomsavancen opgøres på baggrund af det procentvise udlejede areal, som der har 

været siden år 1994.  

Ejendomsavancen opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Er 

ejendommen købt før 1993, er der fire metoder for opgørelsen af anskaffelsessummen. To af 

metoderne tager udgangspunkt i ejendomsværdien pr. 1993 og 1996. En anden metode kræver, at der 

har været en nyvurdering af ejendommen i 1993 og den sidste metode er en pristalsregulering. Der 

må herefter vælges den højeste anskaffelsessum. Er ejendommen købt efter 1993, er det den 

kontantomregnede faktiske anskaffelsessum, der tages udgangspunkt i. Til anskaffelsessummen skal 

der tillægges skatteretlige forbedringer, som der ikke tidligere er opnået fradrag for, dette dog kun 

med det beløb som overstiger kr. 10.000. For hvert ejerår, undtagen afståelsesåret, skal der tillægges 

et generelt forbedringstillæg på kr. 10.000.  

Afståelsessummen, når der ikke findes en køber, tager udgangspunkt i den offentlige vurdering som 

handelsværdien. Når der ikke er en køber, er der ikke en opgørelse af hvad der er grund, bygning og 

installationer, hvorfor det ikke er muligt at opgøre genvundne afskrivninger, som skal medtages i 

opgørelsen af ejendomsavancen.  

Den offentlige vurdering har været fastfrosset siden 2013, hvorfor ejendomsvurderingerne som 

udgangspunkt må anses for at være forældede. Spørgsmålet, om den offentlige vurdering stadig kan 

anses for at være gyldig som handelsværdi ved en ejendomsavanceopgørelse, er ikke afklaret af 

praksis. Fastfrysningen betyder rent logisk med det ejendomsmarked, der har været primært i 

Storkøbenhavn, at det har givet en lavere beskatning, når andelsboligforeninger sælger sidste 

lejebolig. Idet der ikke foreligger en anden mulighed for at opgøre handelsværdien, må det anses 

stadig at være en mulighed at benytte den offentlige vurdering. Derfor bør rådgivningsrådet 

umiddelbart være, til de andelsboligforeninger, der har tænkt sig at sælge den sidste lejebolig og 

stoppe skattepligten, at de gør det, inden de nye offentlige vurderinger træder i kraft.  

Ligningslovens §14G er en meget avanceret lovgivning og bestyrelsesmedlemmer i 

andelsboligforeninger er almindelige mennesker, hvorfor de er afhængige af økonomiske rådgivere, 

der forstår lovgivningen. Oftest er bestyrelserne faktisk ikke klar over, at denne lovgivning eksisterer, 

da administrator tit ikke forstår komponenterne og kan fungere som et bindeled imellem bestyrelserne 

og rådgivere, som eksempelvis revisorer. Revisorer kommer først sidst ind i processen, når 

omkostningerne er afholdt og opgørelsen til Grundejernes Investeringsfond skal udarbejdes, samt 
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opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Lovgivningen kan være så kompliceret, at en del revisorer 

også har svært ved at anvende den optimalt og endda til tider korrekt.  

Andelsboligforeninger vil oftest generelt have en høj vedligeholdelsesstandard, da medlemmerne 

som ejer ejendommen, også bor i den og ikke skal have en profit. Den oprindelige argumentation for 

at indarbejde lovgivningen for at fremme standen i ældre privatejede ejendomme, holder ikke stand 

når det kommer til andelsboligforeninger. Den højere vedligeholdelse- og forbedringsstand på 

ejendommen kommer ud fra andelshavernes ønske om en fornuftig vedligeholdt ejendom og uden at 

særligt mange bestyrelser er klar over, hvilke konsekvenser det har skattemæssigt. De skattemæssige 

konsekvenser er begrænset i andelsboligforeninger, da indkomsten opgøres forholdsmæssigt, og de 

omkostninger der vil blive brugt til at have fokus på skatteoptimering oftest ”æder” den økonomiske 

gevinst, der kan være.  
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10 BILAG 

10.1 BILAG 1: INDKOMSTOPGØRELSE 1 FOR 2018 

Forudsætninger for andelsboligforeningen Antal Kvm 

Andelsboliger 18 1.310 

Lejeboliger 10 616 

 28 1.926 

   

Lejeindtægt pr. kvm  600 

Boligafgift pr. kvm  800 

   

Andelsboligforeningen er stiftet i 2012   

Bindingspligtig til Grundejernes Investeringsfond   

Der er anvendt beløb på indvendig vedligeholdelseskonto §22   

   

Opgørelse af indtægter   

Lejeindtægt, erhvervsmæssig indtægt  369.600 

Bindingspligt i henhold til §18B (80kr pr. kvm)  -49.280 

  320.320 

   

Boligafgift 1.048.000  

Reguleret til lejeniveau    320.320 / 616 * 1.310 -262.000 786.000 

  1.106.320 

   

Fællesomkostninger   

Forsikringer  60.000 

Renholdelse  40.000 

Gårdlaug  10.000 

Ejendomsskatter og renovation  125.000 

Vand  90.000 

Foreningsomkostninger og administration  135.000 

- ABF-honorar  -4.300 

- Valuarvurdering  -12.000 

- Bestyrelsesgodtgørelse  -15.000 

- Andel af skatteopgørelsen, revisor  -1.250 

Vedligeholdelse  350.000 

 - Vedligeholdelse LL 14G  -350.000 
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Finansielle poster (prioritetsrenter + renteindtægter)  550.000 

- Renteomkostninger til Grundejernes Investeringsfond  -2.100 

Afskrivninger i henhold til specifikation  25.000 

  1.000.350 

   

Skattepligtig indkomst   

Erhvervsmæssig indtægt  320.320 

Andel af fællesomkostninger 320.320 x 1.000.350 / -1.106.320  -289.638 

Vedligeholdelsesomkostninger ifølge Grundejernes Investeringsfond, år 1 -47.975 

Andel af skatteopgørelsen, revisor  -1.250 

Anvendt på indvendig vedligeholdelseskonto  -20.000 

Skattepligtig indkomst  -38.543 

   

Skattepligtigt underskud til fremførsel   

Primo  0 

Årets underskud  38.543 

  38.543 

   

Skattemæssige afskrivninger, installationer   

Varmtvandsbeholder, anskaffelsessum ved køb i 2012  250.000 

Akkumuleret afskrivning, 2012-2017  150.000 

Årets afskrivning  25.000 

Ultimo saldo  75.000 

   

Den vurderede levetid for varmtvandsbeholder er 15 år, hvorfor afskrivningen skal ske med 

7% tillagt 3% årligt. Afskrivningen sker således på 10 år. I dette eksempel antages det at 

varmtvandsbeholderen er indlagt af sælgeren af ejendommen i 2012, således der ikke er 

sket en forringelse inden ejerskabet for andelsboligforeningen er begyndt, hvorfor 

anskaffelsessummen kan afskrives fuldt ud.  
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10.2 BILAG 2: INDKOMSTOPGØRELSE 2 FOR 2018 

Forudsætninger for andelsboligforeningen Antal Kvm 

Andelsboliger 26 1.806 

Lejebolig  1 60 

Lejebolig solgt i året, pr. 30. juni 1 60 

 28 1.926 

   

Lejeindtægt pr. kvm pr. år  600 

Boligafgift pr. kvm pr. år  800 

   

Andelsboligforeningen er stiftet i 1972   

Der er en swap-aftale   

Der udarbejdes vand- og varmeregnskab   

Der er solgt en lejebolig til andel, 3 mdr. tomgang   

   

Opgørelse af indtægter   

Lejeindtægt, erhvervsmæssig indtægt  60.000 

  60.000 

   

Boligafgift 1.468.800  

Reguleret til lejeniveau    60.000 / 90 * 1.836 -244.800 1.224.000 

  1.284.000 

   

Kvm anvendt til regulering til lejeniveau Lejere Andele 

Saldo pr. 1. januar 120 1.806 

Salg 60 kvm pr. 30.juni -30 30 

kvm brugt til regulering til lejeniveau 90 1.836 

   

Fællesomkostninger   

Forsikringer  60.000 

Renholdelse  40.000 

Gårdlaug  10.000 

Ejendomsskatter og renovation  125.000 

Foreningsomkostninger og administration  135.000 

- ABF-honorar  -4.300 

- Valuarvurdering  -12.000 

- Bestyrelsesgodtgørelse  -15.000 
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- Andel af skatteopgørelsen, revisor  -1.250 

Vedligeholdelse, skatteretligt  100.000 

Finansielle poster (prioritetsrenter + swaprenter)  700.000 

Regulering renteswap, positiv regulering  -500.000 

Afskrivning af låneomkostninger i henhold til specifikation  3.067 

  640.517 

   

Skattepligtig indkomst   

Erhvervsmæssig indtægt  60.000 

Andel af fællesomkostninger 60.000 x 640.517 / -1.284.000  -29.931 

Andel af skatteopgørelsen, revisor  -1.250 

3 mdr. tomgang  -9.000 

Skattepligtig indkomst  19.819 

   

Skat 22%  4.360 

   

Låneomkostninger, kontantlån 30 års løbetid   

Hovedstol, optaget pr. 1. januar 2018  15.000.000 

Årets afdrag  400.000 

Procentvise afskrivning for året  2,67% 

Låneomkostninger  115.000 

Akkumuleret afskrivning  0 

Årets afskrivning  3.067 

Ultimo saldo  111.933 
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10.3 BILAG 3: INDKOMSTOPGØRELSE FOR 2018, UDEN RENTESWAP 

Fællesomkostninger  640.517 

- swap, renteomkostninger  -450.000 

+ swap regulering  500.000 

  690.517 

   

Erhvervsmæssig indtægt  60.000 

Andel af fællesomkostninger 60.000 x 690.517 / -1.284.000  -32.267 

Diverse fradrag jf. eksempel  -10.250 

Skattepligtig indkomst  17.483 

   

Skat 22%  3.846 

   

Pr. andelsbolig for 2018 med renteswap  168 

Pr. andelsbolig for 2018 uden renteswap  148 

Forskel pr. andelsbolig  20 
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10.4 BILAG 4: HENSÆTTELSE TIL §§18 OG 18B FRA ÅRENE 1984 – 199592 
 

År §18 §18 §18B 

 Før 1964 Efter 1964  
1994 44,00 37,00 27,50 

1993 42,50 35,50 21,25* 

1992 41,00 34,00 15,00 

1991 39,50 32,50 15,00 

1990 38,00 31,00 15,00 

1989 36,50 29,50 15,00 

1988 35,00 28,00 15,00 

1987 33,50 26,50 15,00 

1986 32,00 25,00 15,00 

1985 30,50 23,50 12,00 

1984 29,00 22,00 10,00 

    

 

 * Fra den 1. maj 

1993   

  

                                                      
92 https://gi.dk/Oekonomi_og_raadgivning/Sider/De%20konkrete%20satser.aspx 

https://gi.dk/Oekonomi_og_raadgivning/Sider/De%20konkrete%20satser.aspx
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10.5 BILAG 5: OPGØRELSE AF GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND, FØRSTE ÅR 

Forudsætninger for andelsboligforeningen    

Andel kvadratmeter   1.310 

Lejebolig kvadratmeter   616 

   1.926 

    

 Sats  Hensættelse 

§18 87  53.592 

§18B 80  49.280 

    

   Forholdsmæssigt 

Skatteretlig vedligeholdelse 150.000  47.975 

Skatteretlig forbedring 200.000  63.967 

Lejeretlig vedligeholdelse 350.000  111.942 

    

Opgørelse af konti    

Grundejernes Investeringsfond §18  §18b 

Saldo primo § 18-konto 0  0 

Periodens hensættelser  53.592  49.280 

Vedligeholdelse/forbedring -111.942   

Saldo §18 -58.350   

Ved negativ, overføres til §18B 58.350  -58.350 

Saldo ultimo 0  -9.070 

    

Skattemæssige behandling    

Ligningslovens §14G udækkede  vedligeholdelse 

Saldo primo 0  0 

Vedligeholdelse/forbedring 0  111.942 

Heraf skattemæssig forbedring 63.967  -63.967 

Skatteretlig vedligeholdelse 0  47.975 

Heraf modregning i årets hensættelse §18B -49.280  0 

Heraf dækket ved udbetaling fra 18B 0  0 

Udækkede forbedringsomkostninger 14.687   

Fradragsberettigede vedligeholdelsesomkostninger   47.975 
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10.6 BILAG 6: OPGØRELSE AF GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND, ANDET ÅR 

Forudsætninger for andelsboligforeningen    

Andel kvadratmeter   1.310 

Lejebolig kvadratmeter   616 

   1.926 

    

 Sats  Hensættelse 

§18 87  53.592 

§18B 80  49.280 

    

   Forholdsmæssigt 

Skatteretlig vedligeholdelse 200.000  63.967 

Skatteretlig forbedring 150.000  47.975 

Lejeretlig vedligeholdelse 350.000  111.942 

    

Opgørelse af konti    

Grundejernes Investeringsfond §18  §18b 

Saldo primo § 18-konto 0  -9.070 

Periodens hensættelser  53.592  49.280 

Vedligeholdelse/forbedring -111.942   

Saldo §18 -58.350   

Ved negativ, overføres til §18B 58.350  -58.350 

Saldo ultimo 0  -18.140 

    

Skattemæssige behandling udækkede  vedligeholdelse 

Saldo primo 14.687  0 

Vedligeholdelse/forbedring 0  111.942 

Heraf skattemæssig forbedring 47.975  -47.975 

Skatteretslige vedligeholdelse 0  63.967 

Heraf modregning i årets hensættelse §18B -49.280  0 

Heraf dækket ved udbetaling fra 18B 0  0 

Udækkede forbedringsomkostninger 13.382   

Fradragsberettigede vedligeholdelsesomkostninger   63.967 

    

Efterbeskatning    

Årets hensættelse §18B   49.280 

Lejeretlige vedligeholdelse/forbedring 111.942   
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Årets hensættelse §18 -53.592   

 58.350  -49.280 

   0 
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10.7 BILAG 7: OPGØRELSE AF GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND, TREDJE ÅR 

Forudsætninger for andelsboligforeningen    

Andel kvadratmeter   1.310 

Lejebolig kvadratmeter   616 

   1.926 

    

 Sats  Hensættelse 

§18 87  53.592 

§18B 80  49.280 

    

   Forholdsmæssigt 

Skatteretlig vedligeholdelse 150.000  47.975 

Skatteretlig forbedring 100.000  31.983 

Lejeretlig vedligeholdelse 250.000  79.958 

    

Opgørelse af konti    

Grundejernes Investeringsfond §18  §18b 

Saldo primo § 18-konto 0  -18.140 

Periodens hensættelser  53.592  49.280 

Vedligeholdelse/forbedring -79.958   

Saldo §18 -26.366   

Ved negativ, overføres til §18B 26.366  -26.366 

Saldo ultimo 0  4.774 

    

Skattemæssige behandling udækkede  vedligeholdelse 

Saldo primo 13.382  0 

Vedligeholdelse/forbedring 0  79.958 

Heraf skattemæssig forbedring 31.983  -31.983 

Skatteretslige vedligeholdelse 0  47.975 

Heraf modregning i årets hensættelse §18B -31.140  0 

Heraf dækket ved udbetaling fra 18B 0  0 

Udækkede forbedringsomkostninger 14.225   

Fradragsberettigede vedligeholdelsesomkostninger   47.975 

    

Efterbeskatning    

Årets hensættelse §18B   49.280 

Lejeretlige vedligeholdelse/forbedring 79.958   
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Årets hensættelse §18 -53.592   

 26.366  0 

Udækkede forbedringsomkostninger   -31.140 

Efterbeskatning i alt   18.140 
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10.8 BILAG 8: PRISTALSREGULERING I HENHOLD TIL 

EJENDOMSAVANCEBESKATNINGSLOVENS §4A 
 

Anskaffelsesår Reguleringsprocent 

1975 eller tidligere 182,40 

1976 158,60 

1977 140,00 

1978 120,20 

1979 108,00 

1980 93,50 

1981 79,90 

1982 62,60 

1983 49,30 

1984 40,20 

1985 32,50 

1986 27,70 

1987 23,60 

1988 18,10 

1989 12,50 

1990 7,70 

1991 5,60 

1992 3,50 

1993 0,00 
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10.9 BILAG 9: EJENDOMSAVANCEOPGØRELSE FOR EJENDOM KØBT EFTER 1993 

Forudsætninger for andelsboligforeningen   

Andelsboligforeningen er stiftet i 2012, 20 andele og 8 lejeboliger  
Sidste lejebolig er solgt i 2018 skatteåret pr. 31. december  

    

Opgørelse af fordelingsnøgle, i henhold til kvm   

 Andel Lejere Total 

2012 1.310,00 616,00 1.926,00 

2013 1.464,00 462,00 1.926,00 

2014 1.464,00 462,00 1.926,00 

2015 1.695,00 231,00 1.926,00 

2016 1.772,00 154,00 1.926,00 

2017 1.849,00 77,00 1.926,00 

2018 1.849,00 77,00 1.926,00 

 11.403,00 2.079,00 13.482,00 

    

Erhvervsmæssig andel: Lejere / Total  15,42% 

    

Opgørelse af anskaffelsessummen   

Kontantlån, 40%  
 7.760.000 

Rentetilpasningslån, 40%  
 7.760.000 

Banklån, 15%  
 2.910.000 

Udbetaling, 5%   970.000 

Købssum   19.400.000 

    

Kontantlån, kurs 100   7.760.000 

Rentetilpasningslån, kurs 105   8.148.000 

Banklån, kurs 100   2.910.000 

Udbetaling, kurs 100   970.000 

Kontantværdi anskaffelsessum   19.788.000 

    

Forbedringstillæg    

2012   2.000.000 

2013   100.000 

2014   10.000 

2015   10.000 

2016   10.000 

2017   10.000 

   2.140.000 

    

Anskaffelsessum   21.928.000 
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Opgørelse af afståelsessummen    

Den seneste offentlige ejendomsvurdering  25.000.000 

    

Beregning af ejendomsavancen samt beskatningen heraf  
Anskaffelsessum   21.928.000 

Afståelsessum   25.000.000 

Ejendomsavance   3.072.000 

    

Ejendomsavance efter fordeling   473.720 

    

Beskatning, 22%   104.218 

  



Side 82 af 83 

 

10.10 BILAG 10: EJENDOMSAVANCEOPGØRELSE FOR EJENDOM KØBT FØR 1993 

Forudsætninger for andelsboligforeningen   

Andelsboligforeningen er stiftet i 1986   

Sidste lejebolig er solgt i 2018 skatteåret pr. 31. december  

    

Opgørelse af fordelingsnøgle, i henhold til kvm   

 Andel Lejere Total 

Udlejet areal pr. 18. maj 1994 1.941 402 2.343 

1995 1.995 348 2.343 

1996 1.995 348 2.343 

1997 1.995 348 2.343 

1998 2.103 240 2.343 

1999 2.103 240 2.343 

2000 2.160 183 2.343 

2001 2.234 109 2.343 

2002 2.289 54 2.343 

2003 2.289 54 2.343 

2004 2.289 54 2.343 

2005 2.289 54 2.343 

2006 2.289 54 2.343 

2007 2.289 54 2.343 

2008 2.289 54 2.343 

2009 2.289 54 2.343 

2010 2.289 54 2.343 

2011 2.289 54 2.343 

2012 2.289 54 2.343 

2013 2.289 54 2.343 

2014 2.289 54 2.343 

2015 2.289 54 2.343 

2016 2.289 54 2.343 

2017 2.289 54 2.343 

2018 2.289 54 2.343 

 55.439 3.136 58.575 

    

Erhvervsmæssig andel: 

Lejere / 

Total  5,35% 

    

Opgørelse af anskaffelsessummen   

Ejendomsværdi pr. 1993  
 5.440.000 

Tillagt 10%  
 544.000 

   5.984.000 
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Ejendomsværdi pr. 1993   5.440.000 

Tillagt 10%   544.000 

Ejendomsværdi pr. 1996  7.000.000  

50% af forskellen imellem værdierne   508.000 

Kontantværdi anskaffelsessum   6.492.000 

    

4B vurdering er ikke foretaget på denne ejendom, og kan derfor ikke 

benyttes som værdi 
 

0 

    

Anskaffelsessum 1986   2.600.000 

Pristalsregulering 27,7%   720.200 

   3.320.200 

    

Forbedringstillæg    

1993-2017 10.000 24 240.000 

Forbedringsdel, vinduer, 2012 1.500.000 -10.000 1.490.000 

   1.730.000 

    

Opgørelse af afståelsessummen    

Den seneste offentlige ejendomsvurdering  21.900.000 

      

Beregning af ejendomsavancen samt beskatningen heraf  

 1993 metode 1996 metode  Pristalsmetode 

Anskaffelsessum 5.984.000 6.492.000 3.320.200 

Forbedringstillæg 1.730.000 1.730.000 1.730.000 

Afståelsessum 21.900.000 21.900.000 21.900.000 

Ejendomsavance 14.186.000 13.678.000 16.849.800 

    

Ejendomsavance efter fordeling 759.493 732.295 902.108 

    

Beskatning, 22% 167.088 161.105 198.464 

    
Der vælges 1996 metoden, der giver en beskatning 

på:   161.105 

 

 


