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ABSTRACT-
 
The!thesis!is!a!study!of!best!practice,!when!it!comes!to!completing!a!successful!process!for!parents!and!

children!when!renting!and!passing!on!an!apartment!without!stepping!into!tax_related!traps.!

First!of!all,! it! is!discussed!that!parents!need!to!calculate!their!financial! free!scope!before!buying!an!

apartment!for!their!child.!At!the!same!time,!it!is!important!to!consider,!if!the!child!can!afford!the!rent!

because!parents!should!always!set! it!to!the!rent!on!the!free!market.!However,!parents!are!allowed!

legally!to!transfer!tax_free!money!to!the!child!up!to!the!amount!of!61.500!DKK!per!parent!each!year.!

In!that!way,!parents!can!help!their!child!pay!the!rent.!However,!the!entire!rent!will!be!a!part!of!the!

parents’!taxable!income,!and!there!is!no!tax!relief! in!here!for!the!gift!element.!Afterwards,! it! is! im_

portant!that!the!parents!find!the!suitable!taxation!method!for!the!rent.!The!parents!can!choose!be_

tween!Personal!Income!Taxation,!the!Business!Taxation!Scheme!(VSO)!or!the!Capital!Return!Taxation!

Scheme!(KAO).!If!the!parents!have!obtained!a!bank!loan!when!buying!the!apartment,!it!is!often!most!

tax!suitable!to!use!VSO!because!they!get!tax!relief!on!the!interests.!Hereby!the!parents’!taxable!income!

will!be!minimized!the!most!and!so!will!the!tax!payment!because!the!value!of!the!tax!relief!is!higher!in!

the!personal!income!than!in!the!capital!income.!Afterwards!the!parents!are!allowed!to!sell!the!apart_

ment!to!their!child!for!the!amount!of!the!latest!public!property!valuation!minus!15!percent,!according!

to!the!public!circular!letter!written!by!the!higher!tax!authorities.!This!rule!can!only!be!used!without!

tax_related!consequences,! firstly! if! the!apartment!by! the!authorities!are!valued!as! free! from!public!

burdens,! and! secondly! if! the!apartment!hasn’t!undergone!changes! since! the! latest!public!property!

valuation.!But!remember!that!the!child!has!to!be!able!to!afford! it.!However,!at!this!time!the!public!

property!valuations!in!the!Copenhagen!area!are!undervalued!compared!to!the!prices!in!the!free!mar_

ket,!and!therefore!it!is!very!likely!that!the!child!makes!a!potential!profit!from!the!purchase.!Later!on!

the!child! is!allowed!to!sell! the!apartment!and!gain!a!profit! from!it!without!paying!taxes,!under!the!

condition!that!he/she!has!used!the!apartment!as!his/her!only!home!in!a!period!of!his/her!ownership.!

Therefore,!it!is!the!combination!of!the!15%_rule!and!the!statutory!rule!just!mentioned,!that!provides!

the!child!with!a!potential! tax_free! financial!benefit! for! the!future.!However,! in! the!end! it!all!comes!

down!to!the!real!estate!market,!legal!usage!and!politics.!!

Alternatively,!the!parents!can!buy!the!apartment!in!their!company,!but!that!is!almost!never!beneficial!

for!the!parents!or!the!child!because!the!parents!will!be!taxed,!even!though!it!is!their!child,!who!is!living!

in!the!apartment.!Additionally,!the!price!of!the!apartment!has!to!be!set!at!the!market!price.!Another!

alternative!is!that!the!parents!provide!the!child!with!an!interest_free!loan!and!then!the!child!can!buy!

an!apartment!on!her/his!own.!This!kind!of!loan!has!no!taxable!consequences!for!the!parents!and!child.!!
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INDLEDNING-
 

Der!bliver!foretaget!flere!og!flere!forældrekøb!i!Danmark!i!takt!med,!at!regeringen!tilskynder!de!unge!

til!at!tage!en!videregående!uddannelse!hurtigt!efter!gymnasiet.!Det!øgede!uddannelsesoptag,!uddan_

nelsernes!beliggenhed!og!storbyens!fristelser!trækker!de!unge!til!storbyerne,!hvor!der! i! forvejen!er!

mangel!på! lejelejligheder!og!kollegieværelser.!Hvis!de!unge!så!endeligt! får! fat! i!et!værelse!eller!en!

lejlighed,!så!var!huslejen!pr.!km2!pr.!måned!i!2015!helt!oppe!på!150!kr.!i!gennemsnit!i!København.1!Set!

i!lyset!af!SU_satsen!på!5.903!kr.!før!skat!pr.!måned!i!20152,!så!det!økonomiske!råderum!som!den!stu_

derende!har!tilbage!at!leve!for!efter!den!betalte!husleje!er!meget!småt.!Ikke!alle!har!ved!siden!af!studiet!

tid!til!at!påtage!sig!et!studiejob.!Mange!unge!står!dermed!uden!tag!over!hovedet!og!må!låne!sofaer!

hos!bekendte,!hvilket!sjældent!er!holdbart,!når!man!skal!gennemføre!en!uddannelse,!hvor!kravene!til!

de!studerende!stadig!er!stigende.!De!unge!har!ikke!økonomi!til!selv!at!købe!en!lejlighed!i!så!tidlig!en!

alder,!og!banken!vil!ikke!låne!dem!penge,!da!de!ikke!har!oparbejdet!en!kreditværdighed!endnu,!sam_

tidig!med!at!bankerne!efter!finanskrisen!stadig!er!meget!forsigtige!med!at!udstede!lån.!!

De!unge!bliver!trukket!ind!i!en!ond!cirkel,!hvor!de!på!den!positive!side!er!optaget!på!drømmeuddan_

nelsen,!mens!de!på!den!mindre!positive!side!er!tvunget!til!at!finde!et!sted!at!bo!i!en!rimelig!afstand!fra!

uddannelsesstedet.!Forældrekøb!er!nøglen!til!at!bryde!denne!onde!cirkel,!men!det!kræver,!at!foræl_

drene!har!et!vist!økonomisk!råderum!for!at!kunne!finansiere!et!forældrekøb,!hvilket!langt!fra!er!tilfæl_

det!for!alle!forældre,!og!ikke!mindst!hvis!de!har!flere!børn.!Alligevel!har!hver!sjette!lejlighed!i!de!sidste!

fem!år!været!forældrekøb!ifølge!Home!og!Realkredit!Danmark3.!Forældrenes!økonomi!skal!kunne!tåle!

et!tab,!da!forældrekøb!på!ingen!måde!skal!ses!som!en!god!investering!for!forældrene,!men!mest!som!

en!hjælp! til! deres!barn,!hvilket!også!er!anbefalingen! fra!bl.a.!Home!og!Danske!Bank.4! Forældrenes!

økonomi!og!ønsket!om!at!hjælpe!deres!barn!godt!på!vej!her!i!livet!kæmper!om!kap!med!de!stigende!

lejlighedspriser!i!storbyer!som!København5,!hvilket!er!konsekvensen!af,!at!efterspørgslen!efter!ejerlej_

ligheder!er!større!end!udbuddet!i!storbyen6.!Her!i!2016!koster!en!lejlighed!i!Købehavn!på!70!m2!i!gen_

nemsnit!2,46!millioner!kr.,!hvilket!er!en!stigning!på!200.000!kr.!i!forhold!til!sidste!år7.!!

                                   
1!http://boligportal.dk/blog/2016/01/04/huslejei2015/!
2!http://www.su.dk/su/om_su_til_videregaaende_uddannelser_universitet_journalist_laerer_mv/gamle_satser_videregaaende_uddannelser/su_til_videregaaende_
uddannelser_2015/satser_for_su_til_udeboende_paa_videregaaende_uddannelser/!
3!https://forældrekøb.home.dk/#/facts!
4!https://www.danskebank.dk/da_dk/Privat/Bolig/At_koebe_en_bolig/Raadgivning/mobil/Pages/Foraeldrekoeb.aspx!samt!https://forældrekøb.home.dk/#/facts!
5!http://finans.dk/live/privatokonomi/ECE8864267/foraeldre_staar_klar_til_at_myldre_ud_paa_boligmarkedet/?ctxref=ext!
6!http://politiken.dk/indland/ECE3282750/foraeldre_bliver_boligspekulanter/!
7!http://finans.dk/live/privatokonomi/ECE8864267/foraeldre_staar_klar_til_at_myldre_ud_paa_boligmarkedet/?ctxref=ext 
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På!den!positive!side!er!renten!for!tiden!lav,!hvilket!helt!sikkert!spiller!en!afgørende!rolle!for!forældre_

købets!popularitet!i!disse!tider.!Den!lave!rente!gør!det!billigere!for!forældrene!at!låne!til!forældrekøbet!

på!nuværende!tidspunkt8.!Hvem!ved!om!populariteten!falder!så!snart!renten!stiger!igen?!!

Den!potentielle!skattefrie!økonomiske!gevinst,!som!kan!tilkomme!barnet!i!sidste!ende!ved!et!foræl_

drekøb,!er!bestemt!heller!ikke!at!forglemme.!I!Danmark!kan!forældre!sælge!forældrekøbslejligheden!

til!15%!under!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!til!deres!barn,!og!så!kan!barnet!senere!sælge!

lejligheden!skattefrit!til!en!højere!pris,!men!ikke!desto!mere!skal!der!langt!mere!til!end!bare!at!have!

adresse!i!lejligheden.!Lige!nu!er!de!offentlige!ejendomsvurderinger!fejlbehæftede!i!storbyer!som!Kø_

benhavn9,!men!det!vil!med!stor!sandsynlighed!ændre!sig!med!den!nye!offentlige!ejendomsvurderings_

model,!som!er!varslet!til!at!træde!i!kraft!i!2018.!Mange!forældre!har!derfor!skyndt!sig!i!al!hast!at!sælge!

lejligheden!til!deres!barn!til!den!billigere!pris.10!Er!ventetiden!faktisk!et!smuthul,!som!nogle!forældre!

udnytter?!Til!trods!for!de!ellers!høje!skatter!og!arveafgifter!i!Danmark,!har!man!alligevel!valgt!at!give!

forældre!mulighed!for!at!foretage!denne!fordelagtige!økonomiske!disposition!til!deres!barn,!samtidig!

med!det!skattefrie!økonomiske!beløb,!som!de!kan!give!til!barnet!hvert!år!i!gave.!Nu!er!dette!ikke!et!

politisk!speciale,!men!det!er!en!i!øjenfaldende!skattemæssig!disposition!fra!den!politiske!verden.!Hvem!

ved!om!der!lukkes!for!denne!mulighed!eller!en!af!dem!engang!i!fremtiden?!Forældrekøb!har!i!hvert!på!

det!seneste!sat!sine!spor!i!mediedebatten.!!

Forældrekøbets!popularitet,11!de!omdiskuterede!ejendomsvurderinger,!den!lave!rente!og!den!nylige!

blomstrende!debat!om!forældrekøbets!skattemæssige!skævvridning!gør!det!til!et!meget!aktuelt!emne.!

!

!

!

!

!

!

!

                                   
8!!https://www.danskebank.dk/da_dk/Privat/Bolig/At_koebe_en_bolig/Raadgivning/mobil/Pages/Foraeldrekoeb.aspx!
9!!Se!resultatet!af!spørgeskemaundersøgelsen!som!er!lavet!til!fremstillings!formål!
10!Jævnfør!spørgeskemaundersøgelsens!svar!i!senere!afsnit!
11!Hver!6_7!lejlighed!i!2015!var!forældrekøb,!jf.!!https://forældrekøb.home.dk/#/facts. 
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PROBLEM-
 

Problemstillingerne!nedenfor!skal!ses!i!lyset!af!den!seneste!tids!omdiskuterede!offentlige!ejendoms_

vurderingsmodel.!I!denne!forbindelse!er!det!interessant!at!behandle!de!skattemæssige!konsekvenser!

ved!forældrekøb!af!ejerlejligheder!både!set!i!forhold!til!barnet!og!forældrene,!idet!den!offentlige!

ejendomsvurdering!spiller!en!afgørende!rolle!i!netop!forældrekøb.!Hertil!har!den!nylige!debat!som!

problematiserer!forældrekøbets!fordelagtige!skattemæssige!karakter!i!samspil!med!det!lave!renteni_

veau!også!sat!sine!spor!i!problemstillingerne.!!

De!behandlede!hovedspørgsmål!er!herefter!følgende:!

1) Er%det%skattemæssigt%fordelagtigt%for%forældre%og%børn%at%foretage%et%privat%forældrekøb%af%en%
ejerlejlighed%og%hvorfor?%

!

2) Hvordan%påvirker%værdiansættelsen%af%ejerlejligheden%forældrenes%og%børnenes%skattemæs>
sige%position?%

!

3) Hvad%er%alternativerne%til%privat%forældrekøb,%når%børnene%flytter%hjemmefra,%og%er%de%skatte>
mæssigt%mere%eller%mindre%fordelagtige?%

!

4) Hvilke%ydre%faktorer%kan%påvirke%forældrekøbsprocessen?%

!

%
%
%
%
%
%
%
%
%

!
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AFGRÆNSNING-
 

Betegnelsen!forældrekøb!anvendes!oftest!i!forbindelse!med!forældrekøb!af!ejerlejligheder!til!børnene,!

idet!mange!andelsboligforeninger!kræver!bopælspligt!for!andelshaveren.12!Samtidig!er!det!en!del!dy_

rere!at!optage!et! lån!til!køb!af!en!andelslejlighed!end!en!ejerlejlighed,! idet!man! ikke!kan!optage!et!

realkreditlån!til!en!andelslejlighed,!som!man!kan!til!en!ejerlejlighed13.!På!denne!baggrund!er!denne!

afhandling!afgrænset!til!kun!at!omhandle!forældrekøb!af!ejerlejligheder.!Afhandlingen!fokuserer!kun!

på!forældrekøb!i!Københavns!og!Frederiksberg!Kommune,!fordi!det!særligt!er!her,!at!der!foretages!

forældrekøb.14!Afhandlingen!beskæftiger!sig!heller! ikke!med!EU_retten,! idet!denne! ikke!gennemgri_

bende!påvirker!det!behandlede!område.!Reguleringen!af!området!er!primært!baseret!på!nationale!

regler.!!

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

                                   
12!http://www.abf_rep.dk/lov_og_fakta/koeb_og_salg_af_andelsbolig/foraeldrekoeb/!
13!https://www.bolius.dk/det_skal_du_vide_naar_du_koeber_andelsbolig_16233/!
14!Jf.!spørgeskemaundersøgelsens!svar!i!bilag! 
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METODE-
 

PRIMÆRDATA-

Spørgeskema 

For!at!fastlægge!et!mønster!for!udbredelsen!af!forældrekøb!er!der!indhentet!primærdata15!i!form!af!

en!spørgeskemaundersøgelse!blandt!de!unge!i!bilag!1!og!en!anden!spørgeskemaundersøgelse!blandt!

forældrene!i!bilag!2.!Hensigten!er,!at!spørgeskemaundersøgelsen!skal!afføde!stimulidata,16!hvor!sva_

rene!er!reaktioner!på!spørgsmålene.!Formålet!med!undersøgelsen!er!inferens,!hvilket!er!et!ønske!om!

ud! fra! en! delmængde! at! kunne! klarlægge! et!mønster! for! hele! populationen,! idet! det! tidsmæssige!

aspekt!ved!et!sådant!speciale!spiller!en!afgørende!rolle17.!Begge!spørgeskemaer!er!delt!op!på!private!

forældrekøb!og!forældrekøb!i!selskabsregi,!hvor!en!forælder!eller!begge!forældre!er!hovedkapitalejere!

i!det!selskab,!der!køber!en!lejlighed!til!hovedkapitalejernes!barn.!!

Spørgeskemaundersøgelsen!består!af!spørgsmål!med!faste!afkrydsningssvarmuligheder,!dog!med!en!

vis!åbenhed!i!form!af!muligheden!for!at!svare!”andre!grunde”!til!nogle!få!spørgsmål!med!hertil!tilknyt_

tet!obligatorisk!tekstfelt.!Uden!denne!mulighed!er!der!risiko!for!at!respondenter,!der!ikke!finder!de!

andre! svarmuligheder! passende,! bare! sætter! et! tilfældigt! kryds.! Dette! åbner! lidt! de! ellers! lukkede!

spørgsmål,!men!alt!overvejende!må!spørgeteknikken!karakteres!som!værende!standardiseret,18!hvilket!

også!er!hensigten!med!henblik!på,!at!resultaterne!kan!bruges!kvantitativt!i!analysen.!På!den!anden!side!

kan!der!være!oplysninger,!der!ikke!kommer!frem!i!lyset.!Struktureringsgraden!er!høj,!hvilket!også!hæm_

mer!muligheden!for!uventede!informationer.!På!den!anden!side!gør!det,!at!resultaterne!er!nemmere!

at!måle!på.!

Alle!respondenter!er!blevet!udsat!for!de!samme!spørgsmål!og!tilhørende!svarmuligheder!i!helt!samme!

rækkefølge!og!under!de!samme!omstændigheder.!Spørgeskemaet!indeholder!direkte!spørgsmål,!som!

både!er!faktuelle!og!subjektive.!!

Spørgeskemaet!er!distribueret!via!opslag!på!Facebook,!hvilket!dog!har!den!effekt,!at!det!udelukker!

respondenter!uden!en!facebookkonto!fra!undersøgelsen.!Der!er!en!indbygget!vilkårlighed!i!distributi_

                                   
15!Den!skinbarlige!virkelighed,!s.!151!
16!Den!skinbarlige!virkelighed,!s.!151!
17!Den!skinbarlige!virkelighed,!s.!111!
18!Den!skinbarlige!virkelighed,!s.!153 
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onsformen,!idet!det!er!uvist,!hvilke!facebookbrugere!der!svarer.!På!den!anden!side!er!denne!vilkårlig_

hed!nedsat,!da!ikke!alle!facebookbrugere!får!muligheden!for!at!deltage!i!undersøgelsen,!idet!opslaget,!

opslået!på!forfatterens!facebookside,!kun!kan!ses!af!forfatterens!venner!og!så!venners!venner,!hvis!

forfatterens!venner!kommenterer,!deler!eller!på!anden!måde!viser!interesse!for!opslaget.!Det!at!alle!

ikke!bliver!gjort!opmærksom!på!undersøgelsen!er!en!betydelig!fejlkilde,!som!har!særlig!indflydelse!på!

bredden!af!undersøgelsen.!Samtidig!er!det!væsentligt!at!have!for!øje,!at!ikke!alle!og!enhver!opfylder!

betingelserne!for!at!kunne!besvare!spørgeskemaet.!!!

Da!et!spørgeskema!er!en!afsender_modtager!situation,!gemmer!der!sig!en!risiko!for,!at!respondenten!

misforstår!spørgsmål!og!tilhørende!svarmuligheder.!!

Spørgeskemaet!er!anonymiseret.!Tanken!bag!dette!er!at!øge!chancen!for,!at!respondenterne!tør!svare!

helt!ærligt!på!spørgsmålene,!så!det!sande!billede!ikke!forvrænges.!Ulempen!er!dog,!at!det!er!sværere!

at!forbinde!og!følge!de!enkelte!svar!ned!gennem!den!enkelte!respondents!besvarelse!af!spørgeske_

maet.!Konsekvensen!er,!at!det!er!sværere!at!sammenholde!flere!elementer!i!undersøgelsen,!men!for!

at!gøre!det!nemmere!at!adskille!et!separat!mønster!for!hver!af!de!to!typer!forældrekøb!er!spørgsmå_

lene!delt!op!i!a!og!b!spørgsmål,!alt!efter!om!det!er!den!ene!eller!den!anden!forældrekøbstype,!der!er!

tale!om.!!

Spørgeskemaet!til!forældrene!er!bygget!op!på!præcis!samme!måde,!dog!med!nogle!flere!dybdegående!

skattemæssige!spørgsmål.!!

Set!i!forhold!til!det!begrænsede!område!vurderes!det,!at!den!opnåede!respondenttilslutning!er!nok!til!

at!skildre!et!mønster!for!populationerne.!

!

!

!

!

!



8 

JURIDISK-METODE-

For!at!belyse!de!fremsatte!problemstillinger!anvendes!den!retsdogmatiske!metode.!Retskilderne!sy_

stematiseres,!beskrives!og!fortolkes!til!brug!for!analysen!af!problemstillingerne!for!derigennem!at!fast_

lægge!gældende!ret.19!De!anvendte!retskilder!behandles!på!en!sådan!måde,!som!svarer!til!domstolenes!

og!enhver!jurists!anvendelse.20!De!anvendte!retskilder!er!følgende:!

_ Nationale%love%og%cirkulærer%%

_ Retspraksis%

Retskilderne!behandles!efter!lex!superior!princippet,!som!tillægger!nogle!retskilder!højere!rang!end!

andre.21!En!højesteretsdom!går!derfor! forud!for!en! landsretsdom,!og!en! lov!går!som!udgangspunkt!

forud!for!et!cirkulære.!Undtagelsen!hertil!følger!af!Lex!specialis!princippet,!som!går!ud!på,!at!en!speciel!

regel!går!forud!for!en!generel!regel.22!Et!eksempel!herpå!kan!være!den!specielle!regel!om,!at!en!ejen_

domsoverdragelse!mellem!forældre!og!børn!kan!ske!til!15%!under!den!seneste!offentlige!ejendoms_

vurdering!i!værdiansættelsescirkulæret,!hvilket!går!forud!for!reglen!om!værdien!af!ejendommen!i!han_

del!og!vandel.! I!analysen!anvendes!desuden!Lex!posterior!princippet,!hvorfor!de!nyeste!udgaver!af!

lovene!anvendes.23!Et!eksempel!herpå!kan!være!ændringer!i!ligningslovens!§16!og!16a.!!

Mange!retskilder!er!åbent!formulerede,!så!der!er!mulighed!for!fortolkning.!Den!juridiske!analyse!er!

præget!af!indskrænkende!og!præciserende!fortolkninger.!Førstnævnte!medfører,!at!en!given!situation!

i!sig!selv!reelt!kan!være!dækket!af!ordlyden!i!loven,!men!som!så!alligevel!ikke!er!omfattet!ifølge!rets_

praksis.!Sidstnævnte!medfører,!at!en!regel!skal!forstås!som!en!del!af!en!kontekst.24!

De!anvendte!nationale!love!og!cirkulærer!er!særligt!statsskatteloven,!personskatteloven,!virksomheds_

skatteloven,!ligningsloven,!ejendomsavancebeskatningsloven!og!værdiansættelsescirkulæret!fra!1982.!!

Værdiansættelsescirkulæret!er!skattedepartementets!rundskrivelse!til!SKAT!(underordnede!myndig_

hed)!om,!hvordan!aktiver,!herunder!fast!ejendom,!og!passiver!skal!værdiansættes!i!skattemæssigt!hen_

seende!mellem!nærtstående!parter! omtalt! i! boafgiftslovens! §22.25! Værdiansættelsescirkulæret! har!

ikke!en!direkte!lovhjemmel,!hvilket!heller!ikke!er!et!krav26,!men!boafgiftsloven!må!siges!at!være!den!

                                   
19!Retskilder!og!retsteorier,!s.!30!
20!Retskilder!og!retsteorier,!s.!56!
21!Retskilder!og!retsteorier,!s.!248!
22!Retskilder!og!retsteorier,!s.!251!
23!Retskilder!og!retsteorier,!s.!252!
24!Retssystemet!og!juridisk!metode,!s.!232_235 
25!Den!juridiske!metode!–!en!introduktion,!s.!120_122!
26!Retskilder!og!retsteorier,!s.!102!
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indirekte! lovhjemmel!hertil,! idet!punkt!2!henviser!til!boafgiftsloven!som!følger:!”Boet!og!parterne! i!

gaveoverdragelsen!skal!selv!ansætte!denne!værdi!i!overensstemmelse!med!reglerne!i!lov!om!afgift!af!

arv!og!gave…”!Det!er!rettere!en!ret!end!en!pligt!for!skatteyderen!at!påberåbe!sig!cirkulærets!retnings_

linjer,!herunder!som!følge!af!princippet!om!beskyttelsesværdige!forventninger.27!Skattedepartementet!

har!nemlig!ved!offentliggørelsen!af!værdiansættelsescirkulæret!skabt!en!forventning!hos!skatteyderen!

om,!at!retningslinjerne!heri!gælder!indtil!videre!og!pålægger!derved!SKAT!en!pligt!til!at!overholde!det.!

Domstolene!fortolker!lovene!i!sine!afgørelser.!Disse!retskilder!betegnes!præjudikater,!hvis!de!konklu_

derer!på!den!generelle!retstilstand!på!området.28!Analysen!underbygges!netop!af!dompræmisser,!som!

beskriver!den!generelle!retstilstand!og!ikke!bedømmer!den!pågældende!sags!beviser.!Jo!højere!oppe!i!

domstolshierarkiet!afgørelsen!er!truffet,!jo!større!præjudikatværdi!har!den!pågældende!afgørelse.29!

Domstolene!anvender!i!stort!omfang!værdiansættelsescirkulærets!indhold!som!præmisser!i!sine!afgø_

relser,!hvilket!med!andre!ord!viser,!at!domstolene!tillægger!dette!cirkulære!retskildeværdi.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

                                   
27!Den!juridiske!metode!–!en!introduktion!,!s.!120_122!
28!Den!juridiske!metode!–!en!introduktion!,!s.!116_117!
29!Den!juridiske!metode!–!en!introduktion!,!s.!116_117 
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DISPOSITION-FOR-ANALYSEN-
 
Analysen!beskæftiger!sig!med!alle!skattemæssige!trin!op!til!en!fuldendt!privat!forældrekøbsproces.!På!

vejen!op!vil!der!være!skattemæssige!fælder,!som!man!helst!skal!undgå!at!træde!i.!!

Første!trin!er!at!konstatere!om!forældrene!har!råd!til!at!foretage!et!forældrekøb!af!en!ejerlejlighed,!og!

i!så!fald!hvilken!ejerlejlighed!der!kan!rummes!i!forældrenes!økonomiske!rammer,!herunder!hvordan!

det!skal!finansieres.!!

Andet!trin!op!er!at!fastsætte!huslejen!efter!de!skatteretlige!regler.!!

Når!huslejen!er!på!plads,!er!næste!og!tredje!trin!at!foretage!en!analyse!af!hvilken!skatteordning,!der!

bedst!kan!betale!sig!for!forældrene!at!anvende!på!huslejeindtægterne,!set!i!forhold!til!mulige!skatte_

mæssige!fradrag!og!øvrige!økonomiske!dispositioner!for!at!minimere!skattebetalingen!mest!muligt.!De!

forskellige!skatteordninger!gennemgås!og!holdes!op!mod!hinanden! i! forsøget!på!at!give!et!bud!på,!

hvornår!en!skatteordning!bør!anvendes!frem!for!en!anden.!!

Før!man!bevæger!sig!videre!opad!er!fjerde!trin!væsentligt!at!stoppe!ved,!idet!dette!trin!har!indflydelse!

på!de!senere!trin.!Fjerde!trin!er!en!analyse!af!de!seneste!offentlige!ejendomsvurderinger!set!i!forhold!

til!markedsprisen!på!ejerlejligheder!i!udvalgte!områder,!herunder!bl.a.!Frederiksberg,!idet!disse!er!de!

store!forældrekøbsområder.!Dette!trin!er!særlig!aktuelt!på!nuværende!tidspunkt,!men!måske!ikke!på!

samme!måde!i!fremtiden.!!

Herefter!er!vi!klar!til!næste!trin!op.!Femte!trin!er!de!skattemæssige!regler!i!forbindelse!med!et!even_

tuelt!salg!af!forældrekøbslejligheden!til!barnet.!!

Men!har!barnet!egentlig!råd!til!at!købe!forældrekøbslejligheden?!Barnets!finansiering!af!forældrekøbs_

lejligheden!er!netop!næste!og!sjette!trin,!og!ikke!mindst!hvordan!kan!forældrene!hjælpe!til!her!uden!

at!træde!i!de!skattemæssige!fælder.!!

I!forældrekøbsoverdragelsen!er!der!dernæst!et!forældrefølsomt!trin,!som!på!mange!måder!er!en!skat_

temæssig!fælde,!som!nogle!forældre!træder!i!på!vejen!op.!Dette!og!syvende!trin!er!at!være!bevidst!

om,!at!det!er!svært!at!få!accepteret!forældres!anvendelse!af!parcelhusreglen.!!

Efter!alle!disse!trin!op!er!det!her!tid!til!et!hvil,!idet!skatteretten!i!bogstavelig!forstand!foreskriver,!at!

barnet!bør!blive!stående!her!lidt!tid,!inden!den!pågældende!bevæger!sig!videre!opad.!Næste!og!ot_

tende!trin!er!nemlig!fastlæggelsen!af,!om!barnet!ved!et!senere!salg!kan!anvende!parcelhusreglen!og!i!

givet!fald!hvornår.!Dette!var!sidste!trin.!Nu!skulle!en!fuldent!privat!forældrekøbsproces!i!skattemæssig!

henseende!gerne!være!i!hus!på!toppen.!!
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Her!på!toppen!diskuteres!alternativer!til!det!private!forældrekøb!i!skattemæssig!henseende.!Sidst!men!

ikke!mindst!rundes!specialet!af!med!et!aktuelt!spørgsmål!på!nuværende!tidspunkt,!nemlig!om!foræl_

drekøb!er!for!skattemæssig!fordelagtige?!

!

!

!
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ANALYSE-AF-DE-SKATTEMÆSSIGE-OVERVEJELSER-I-FORBINDELSE-MED-
FORÆLDREKØB-AF-EJERLEJLIGHEDER-
 

Der!er!mange!skattemæssige!fælder,!som!man!bør!undgå!at!blive!fanget!i,!når!man!foretager!et!foræl_

drekøb!mht.!til!fastsættelse!af!husleje,!beslutning!om!skatteordning,!herunder!hvilke!omkostninger!er!

fradragsberettigede,!gaveydelser!mellem!nærtstående,!værdiansættelsescirkulærets!15%_regel,!par_

celhusreglen!mv.!

Begrebet!privat!forældrekøb!er!i!denne!fremstilling!anvendt!om!en!ejerlejlighed,!som!købes!af!forældre!

privat!først!og!fremmest!til!brug!for!udlejning!til!deres!barn.!Herefter!er!der!mulighed!for!at!overdrage!

lejligheden!til!barnet.!Alle!afsnit!undtagen!det!specifikke!afsnit!”Forældrekøb!af!ejerlejlighed!i!selskabs_

regi”!omhandler!privat!forældrekøb.!

FORÆLDRENES-FINANSIERING-AF-LEJLIGHEDEN-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Inden!forældre!beslutter!at!foretage!et!privat!forældrekøb,!er!det!vigtigt!at!fastslå!forældrenes!økono_

miske!råderum.!Det!afhænger!netop!af! forældrenes!økonomi,!hvilken!ejerlejlighed!de!har!råd!til!at!

købe.!Det!kan!være,!at!forældrene!har!friværdi!i!deres!egen!bolig,!som!de!kan!låne!i,!en!solid!opsparing!

eller!et!stabilt!månedlig!rådighedsbeløb.!Boligmarkedet!var!præget!af!kraftige!gennemsnitlige!prisstig_

ninger!i!2015!ifølge!Home,30!hvilket!har!øget!friværdien!i!mange!forældres!parcelhuse.!Det!lave!rente_

niveau!gør!et!sådant! lån!billigere.!Finansieringsvilkårene!for!forældrene!er! lige!nu!gunstige,!men!på!

den!anden!side!betyder!det!opadgående!boligmarked!også,!at!lejlighedspriserne!er!steget.31!Man!kan!

dog!sige,!at!effekten!af!prisstigningen!mindskes!af!det!lavere!renteniveau.!De!færreste!kan!nemlig!fi_

nansiere!sådant!et!forældrekøb!uden!at!optage!lån!i!et!eller!andet!omfang.!Forældrene!vil!oftest!op_

tage!et!realkreditlån!på!op!til!80%!af!lejlighedens!købspris.32!For!de!sidste!20%!kan!forældre!fx!vælge!

at!optage!et!almindeligt!banklån!eller!anvende!privat!opsparing.!Først!og!fremmest!er!det!vigtigt!at!

opgøre!om!forældrene!reelt!har!råd!til!at!foretage!et!forældrekøb,!og!om!de!økonomisk!kan!tåle!et!

eventuelt!tab!ved!udlejningen!og!ved!et!eventuelt!salg!til!barnet!på!et!senere!tidspunkt.!Ikke!at!for_

glemme!er!det!væsentligt,!at!denne!konklusion!holdes!op!mod,!hvor!meget!barnet!realistisk!kan!sidde!

for!i!husleje,!idet!det!ikke!er!uendeligt!økonomisk!hjælp,!som!forældre!kan!give!deres!barn!uden!skatte_!

og!afgiftsmæssige!konsekvenser,!som!det!fremgår!af!næste!afsnit.!!

                                   
30!https://home.dk/om_home/presse/home_husprisindeks/home_husprisindeks_februar_2016/!
31!https://home.dk/om_home/presse/home_husprisindeks/home_husprisindeks_februar_2016/ 
32!https://www.rd.dk/da_dk/privat/koeb_bolig/Beregnere/Pages/Laaneberegner.aspx 
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Inden!forældrene!køber!den!pågældende!ejerlejlighed,!er!det!essentielt!at!sikre!sig,!at!ejerforeningen!

ikke!har!planlagt!kommende!større!vedligeholdelser!som!fx!reparation!af!taget!eller!nye!altaner,!for!

ellers!kan!det!ende!med!at!blive!en!uventet!dyr!fornøjelse!for!forældrene.!

!
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FASTSÆTTELSE-AF-HUSLEJEN-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Når!forældrenes!finansiering!af!forældrekøbslejligheden!er!på!plads,!er!næste!skridt!at!fastsætte!bar_

nets!husleje.!Som!udgangspunkt!gælder!lejelovens!almindelige!regler!også!i!et!privat!forældrekøb.!Ef_

ter!statsskattelovens!(SL)!§4,!litra!b,!2.!pkt.!skal!barnets!husleje!svare!til!markedslejen.!SL!§4,!litra!b,!2.!

pkt.! foreskriver!”Lejeværdien%af%bolig% i%den%skattepligtiges%egen%ejendom%beregnes%som% indtægt% for%

ham,%hvad%enten%han%har%gjort%brug%af%sin%beboelsesret%eller%ej;%værdien%ansættes%til%det%beløb%som%ved%

udleje%kunne%opnås%i%leje%af%vedkommende%ejendom%eller%lejlighed….”%Markedslejen!er!den!husleje,!som!

en!tredjemand!vil!betale! for! lejemålet.!Det!er!huslejen!på!det! frie!marked.!Denne!kan! findes!på!to!

måder,!hvor!den!sikreste!nok!er!den!sidste.33!Den!første!måde!at!fastsætte!huslejeniveauet!på!er!at!

forhøre!sig!hos!andre!beboer! i!ejendommen!eller! tilsvarende! lejligheder! i!nærområdet.!Den!anden!

måde!er!at!forespørge!huslejeniveauet!hos!huslejenævnet!i!den!pågældende!kommune.!Huslejen!fast_

sat!af!huslejenævnet!har!i!hvert!fald!i!en!by!som!København!i!længere!tid!ligget!lavere!end!lejen,!der!

fastættes!på!det!frie!marked.34!!

Det!er!en!skattemæssig!fælde!at!prøve!at!hjælpe!barnet!yderligere!ved!at!fastsætte!huslejen!under!

markedslejen.!Hvis!man!fastsætter!huslejen!lavere!end!markedslejen!kan!man!risikere,!at!skattemyn_

dighederne!indkomstbeskatter!forældrene!af!en!fiktiv!lejeindtægt,!som!udgør!forskellen!mellem!mar_

kedslejen!og!den!faktisk!betalte!leje,!selvom!forældrene!ikke!har!modtaget!denne!differenceindtægt.!

SKM2002.547.HR!omhandler!to!søstre,!som!arvede!en!lejlighed!fra!deres!moster,!som!de!lejede!ud!til!

den!ene!søsters!datter!til!en!husleje!på!1.300!kr.!under!den!af!skattemyndighederne!fastsatte!mar_

kedsleje.!Stridspunktet!var,!om!der!er!hjemmel!i!SL!§4,!litra!b,!2.!pkt.!til!at!beskatte!en!fikseret!lejeind_

tægt,!som!moren!ikke!havde!modtaget.!Lejedifferencen!var!for!moren!en!merindtægt,!mens!den!for!

datteren!var!en!gave,!som!på!årsbasis!lå!under!den!maksimale!grænse!for!afgiftsfrie!gaver!til!børn!på!

41.100!kr.!(1996)35!pr.!forældre!i!henhold!til!boafgiftslovens!§22,!stk.!1,!litra!a,!så!derfor!tog!højesteret!

kun!stilling!til!morens!situation.!Højesteret!kom!frem!til,!at!SL!§4,!litra!b,!2.!pkt.!finder!anvendelse!på!

den!fikserede!lejeindtægt,!begrundet!i!at!der!med!udtrykket%”…%hvad%enten%han%har%gjort%brug%af%sin%

beboelsesret%eller%ej”%menes!beboelse!af!enten!skatteyderen!eller!dennes!nærtstående.!Netop!dette!

fremgår!ikke!direkte!af!bestemmelsen,!hvilket!gør!denne!højesteretsdom!så!central!i!huslejefastsæt_

telsesøjemed!i!forældrekøb.!

                                   
33!jf.!SKM2003.369.ØLR!
34!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!239!
35!http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale_beloebsgraenser_i_skattelovgivningen_1994_2001!
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Dommen!slår!altså!fast,!at!forældre!vil!blive!indkomstbeskattet!af!en!fikseret!husleje!svarende!til!mar_

kedslejen,!uanset!om!forældrene!har!modtaget!en!mindre!husleje!fra!barnet,!og!samtidig!har!foræl_

drene! ikke! fradrag! for!gavemomentet! (lejedifferencen).36! Forældrene!kommer!dermed! til! at!betale!

skat!af!en!indtægt,!som!de!ikke!har!modtaget.!Dette!kan!særlig!være!et!problem!for!forældre,!der!ikke!

har!råd!til!at!skulle!betale!den!ekstra!uventede!skat!af!differencebeløbet,!samt!for!forældre,!der!alle_

rede!har!overført!afgiftsfrie!gaver!til!barnet!op!til!den!maksimale!årlige!grænse!på!61.500!kr.!(2016)!pr.!

forælder,!37!hvilket!medfører!afgiftsbeskatning!for!barnet!med!15%!af!differencebeløbet,!jf.!boafgifts_

lovens!§23,!stk.!1.!!

Den!optimale!huslejekonstruktion!er! i! stedet!at! fastsætte!huslejen!til!markedslejen,!og!så!at! foræl_

drene!ved!siden!af!yder!en!økonomisk!gave!til!barnet,!som!svarer!til!differencen!mellem!markedslejen!

og!hvad!barnet!rent!faktisk!kan!betale!i!husleje.!Inden!forældrene!køber!en!specifik!lejlighed,!bør!de!

først!regne!på,!om!denne!konstruktion!kan!dække!hele!markedslejen,!uden!at!det!får!afgiftsmæssige!

konsekvenser!for!barnet,!for!ellers!er!det!ikke!den!optimale!lejlighed!at!købe.!Hvis!man!som!forældre!

ikke!har!råd!til!økonomiske!overraskelser,!er!det!nok!bedst!at!forhøre!sig!om!markedslejen!hos!husle_

jenævnet.!Hertil!bør!man!i!sine!kalkulationer!sørge!for,!at!gavemomentet!på!årsbasis!ikke!overstiger!

den!maksimale!grænse,!for!ellers!udløses!den!omtalte!gaveafgift!på!15%!af!det!overskydende!gavebe_

løb.!Måske!er!netop!grunden!til,!at!37%!af!de!unge!respondenter!og!22%!af!forældrerespondenternes!

børn!betaler!en!husleje!under!markedslejen,!at!den!omtalte!konstruktion!ikke!kan!dække!markedsle_

jen.!19%!af!de!unge!respondenter!og!44%!af!forældrerespondenterne!tilkendegiver!dog!at!anvende!

den!omtalte!konstruktion.!44%!af!de!unge!respondenter!tilkendegiver!derimod,!at!de!helt!selv!betaler!

den!fulde!markedsleje!uden!afgiftsfrie!gaver!fra!deres!forældre.!Det!er!interessant,!at!der!er!så!mange!

unge,!der!kan!finansiere!markedslejen!uden!finansiel!støtte!i!form!af!afgiftsfrie!gaver!fra!forældrene!

særligt!set!i!forhold!til!størrelsen!af!SU!og!at!huslejeniveauet!er!så!højt!især!i!København!og!på!Frede_

riksberg,!hvor!de!fleste!respondenter!bor.!Det!må!betyde,!at!respondenterne!har!tid!til!at!arbejde!ved!

siden!af!studiet,!for!man!kommer!ikke!langt!med!en!SU!på!5.941!før!skat!pr.!måned!(2016)38!til!dækning!

af!både!en!husleje!på!150!kr.!pr.!m2!pr.!måned!i!Københavnsområdet!(2015)39!og!øvrige!leveomkost_

ninger,!hvis!man!skal!finansiere!lejemålet!alene,!som!56%!af!de!unge!respondenter!tilkendegiver!at!

gøre.!Det!giver!en!månedlig!husleje!på!mellem!7.500!kr.!og!9.900!kr.,!hvis!det!mest!anvendte!kvadrat_

meterinterval!på!50!m2!–!66!m2!i!undersøgelsen!blandt!unge!lægges!til!grund.!Det!må!betyde,!at!de!

                                   
36!Lærebog!om!indkomstskat!s.!723,!SKM.2003.369.ØLR!og!https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789721!
37!http://tax.dk/pjecer/gaveafgift.htm!
38!http://www.su.dk/su/om_su_til_videregaaende_uddannelser_universitet_journalist_laerer_mv/satser_for_su_til_udeboende_paa_videregaaende_uddannelser/!
39!http://boligportal.dk/blog/2016/01/04/huslejei2015/ 
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fleste!respondenter!sandsynligvis!tager!en!uddannelse,!hvor!der!ikke!er!undervisning!hele!dagen!hver!

dag.!!

SKM2002.547!tilføjede!endnu!et!aspekt!til!forståelsen!af!bestemmelsen!SL!§4,!litra!b,!2.!pkt.,!nemlig!at!

det!spiller!en!rolle!om!lejedifferencen!er!væsentlig!eller!uvæsentlig.!En!uvæsentlig!difference!udløser!

ikke!skattemæssig!korrektion.!Dette!siger!bestemmelsen!ikke!direkte!noget!om.!SKM2002.547!giver!

hertil!en!indikation!af,!hvornår!en!lejeafvigelse!er!væsentlig.!Højesteret!konkluderede!nemlig!heri,!at!

en!lejedifference!på!1.300!kr.!pr.!måned!og!derudover!er!væsentligt!nok!til,!at!den!skattepligtige!ind_

komst!korrigeres,!men!det!store!spørgsmål!er!herefter,!hvornår!der!er!tale!om!uvæsentlighed.!Mar_

kedslejen!er!et!skøn!uden!et!sikkert!facit.!Det!bliver!et!skøn,!idet!det!kan!være!svært!at!finde!en!tilsva_

rende!lejlighed!med!helt!samme!beliggenhed,!i!helt!samme!stand!mv.!Om!SKAT!kommer!frem!til!at!

huslejen!er!100!kroner!mere!end!mindre!er!nok!ikke!så!væsentligt,!netop!fordi!fastsættelse!af!mar_

kedslejen!er!et!skøn.!Hertil!holder!SKAT!sandsynligvis!omkostningerne!ved!at!foretage!en!skattemæssig!

korrektion,!op!mod!hvad!de!får!ud!af!en!sådan!korrektion.!SKAT!forhører!sig!oftest!hos!huslejenævnet!

i!den!pågældende!kommune!og!fastsætter!den!objektive!lejeværdi!herefter!i!henhold!til!SL!§4,!litra!b,!

2.!pkt.!Dette!var!bl.a.!SKATs!procedure!i!SKM2003.369.ØLR,!som!Østre!Landsret!godkendte.!Som!den!

kommende!dom! indikerer,!er!der! sandsynlighed! for,!at!SKAT!vil! tage!huslejeniveauet! i! forældrenes!

eventuelle!øvrige!udlejningsejendomme!med!i!deres!vurdering!af!markedslejen!for!forældrekøbslejlig_

heden.!!

I!SKM2008.220.BR!fastslog!byretten!i!Randers,!at!der!med!begrebet!nærtstående!i!SL!§4,!litra!b’s!for_

stand!forstås!både!barnet!og!dennes!ven/kæreste.!Den!konkrete!dom!handler!om!en!far,!der!udlejede!

sin!ejendom!til!sine!to!døtre!og!deres!to!venner/kærester.!Der!var!tale!om!venskaber,!der!blev!til!kær_

lighed!under! lejemålet.!Huslejen!var! fastsat!pr.!person.! SKAT!havde!anset!denne!husleje! for!under!

markedslejen,! idet! huslejen! for! skatteyderens! syv! andre! lejemål! var! væsentlig! højere,! men! under!

domsforhandlingen!accepterede!skatteyderen!SKATs!værdiansættelse!af!den!fiktive!leje.!Det!ene!kæ_

restepar! flyttede!ud!et!par!år! før!det!andet,!men!huslejen!pr.!person! forblev!den!samme!herefter.!

Stridspunktet!var!om!der!er!skattemæssig!hjemmel!i!SL!§4,!litra!b,!2.!pkt.!til! lejefiksering!af!venner_

nes/kæresternes!andel!af!huslejen,!og!hermed!om!disse!kunne!betragtes!som!nærtstående!til!faren!i!

SL!§4,!litra!b’s!forstand.!Retten!fastslog,!at!en!sådan!huslejefastsættelse!for!vennerne/kæresterne!var!

en!direkte!følge!af!deres!bånd!til!døtrene,!hvormed!de!skulle!betragtes!som!nærtstående!i!SL!§4,!litra!

b’s!forstand.40!Ellers!ville!deres!husleje!have!været!fastsat!anderledes.!Hertil!lagde!retten!vægt!på,!at!

                                   
40!Bestemmelsen!er!af!SKM2002.547.HR!oversat!til!at!dække!skatteyderens!nærtstående!
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huslejen!ikke!steg!i!takt!med,!at!der!blev!færre!lejere,!og!at!huslejen!var!fastsat!ud!fra,!hvad!døtrene!

kunne!betale.!Herfor!anså!retten!det!for!at!være!uden!betydning,!om!der!var!tale!om!venskaber!eller!

kærlighed!mellem!de!fire!lejere.!På!denne!baggrund!konkluderede!byretten,!at!de!to!venner/kærester!

i!skattemæssig!henseende!for!huslejefikseringens!vedkommende!skulle!betragtes!som!nærtstående!til!

døtrenes!far.!Dette!medførte,!at!farens!skattemæssige!indkomst!blev!forhøjet!med!en!fiktiv!lejeværdi!

dækkende!hele!lejemålet.!!

SKM2008.220.BR!tilføjede!dermed!endnu!et!aspekt!til!bestemmelsen!i!SL§!4,!litra!b,!2.!pkt.,!nemlig!at!

personer!med!et!tæt!bånd!til!barnet!i!et!forældrekøb!anses!som!nærtstående!til!barnets!forældre!i!SL§!

4,!litra!b’s!forstand.!Der!kan!altså!med!rette!ske!huslejefiksering!af!hele!lejemålet!bestående!af!barnet!

og!vennen/kæresten,!hvis!den!betalte!husleje!er!fastsat!under!markedslejen,!idet!vennen!eller!kære_

sten!kun!betaler!den!pågældende!husleje!grundet!deres!bånd!til!barnet.!Forældrenes!skattepligtige!

indkomst!vil!derfor!blive!forhøjet!med!en!fiktiv!lejeværdi!svarende!til!forskellen!mellem!markedslejen!

og!den!samlede!betalte!husleje.!!

19%!af!de!unge!respondenter!bor!sammen!med!en!kæreste!eller!ægtefælle.!Undersøgelsen!viser!ikke!

om!de!begge!står!på!lejekontrakten!med!forældrene,!men!i!det!følgende!er!det!forudsat,!at!begge!står!

på!lejekontrakten.!Hvis!der!er!tale!om!en!ægtefælle,!forudsat!at!huslejen!er!fastsat!under!markedsle_

jen,!betragtes!forskellen!som!en!afgiftsfri!gave!ifølge!BAL!§22,!stk.!2!til!ægtefællen.!Forskellen!for!bar_

nets!vedkommende!vil!blive!betragtet!som!en!afgiftsfri!gave!ifølge!BAL!§22,!stk.!1,!litra!a.,!forudsat!at!

den!maksimale!afgiftsfrie!grænse!ikke!er!nået.!Forældrene!vil!derimod!blive!indkomstbeskattet!af!for_

skellen.!!!

I! tilfælde!af!at!der!er! tale!om!en!kæreste,!vil!denne!skulle! indkomstbeskattes!af! forskellen!mellem!

markedslejen!og!den!betalte!leje,!idet!den!pågældende!ikke!er!en!del!af!personkredsen!i!BAL!§22,!hvori!

der!kan!gives!afgiftsfrie!gaver,!jf.!SL!§5,!stk.1,!litra!b.!Det!optimale!i!denne!situation!er!derfor!at!lade!

kæresten!betale!halvdelen!af!markedslejen!og!så!hjælpe!barnet!økonomisk!med!en!afgiftsfri!gave!dæk_

kende!forskellen!mellem!halvdelen!af!markedslejen!og!barnets!mulige!huslejebetaling.!!

Alternativet!er!at!lade!barnet!stå!som!eneste!lejer!på!lejekontrakten!med!forældrene!og!betale!mar_

kedslejen,!mens!barnet!fremlejer!til!kæresten.!Barnet!har!ret!til!at!fremleje!op!til!halvdelen!af!lejlighe_

dens!beboelsesrum! ifølge! lejelovens!§69,! stk.!1.!Barnet!er! ikke! skattepligtig!af! fremlejen,! så! længe!

fremlejen!inkl.!forbrug!ikke!overstiger!2/3!af!den!betalte!leje!til!forældrene,!jf.!LL!§15P,!stk.!1,!1.!pkt.!

Ved!fremleje!er!der!krav!om!en!skriftlig!lejekontrakt,!if.!Lejelovens!§69,!stk.!3.!Dette!er!sandsynligvis!

alt!andet!lige!den!mest!passende!mulighed!for!alle!parter.!Hvis!barnet!ikke!kan!betale!markedslejen,!

kan!forældrene!hjælpe!barnet!ved!at!yde!afgiftsfrie!gaver!op!til!grænsen.!Samtidig!vil!kæresten!herved!



18 

som!udgangspunkt!ikke!blive!beskattet!ligesom!i!førstnævnte!situation!og!kan!sandsynligvis!bo!billigere!

uden!skattemæssige!konsekvenser!for!parterne,!hvilket!eventuelt!kan!være!begrundet! i,!at!der!ved!

fremlejefastsættelen!er!kalkuleret!med!usikkerheden!for!kæresten!ved!sådan!en!fremleje.!Ved!sam_

livsophævelse!risikerer!kæresten!nemlig!at!stå!uden!tag!over!hovedet.!69%!af!de!unge!respondenter!

behøver!dog!ikke!at!spekulere!over!dette,!idet!de!bebor!lejligheden!alene.!!

Ingen!respondenter,!hverken!de!unge!eller!forældrene,!hævder,!at!have!sat!huslejen!over!markedsle_

jen,!hvilket!heller!ikke!ville!give!mening!i!henhold!til!det!almindelige!forældrekøbskoncept,!som!bygger!

på!forældres!ønske!om!at!hjælpe!deres!børn.!!

Lejeloven!gælder! i!hele! landet,!hvorimod!boligreguleringsloven!delvist!erstatter!denne! i! regulerede!

kommuner.!Hver!kommune!bestemmer!selv,!om!de!vil!høre!under!boligreguleringsloven!eller!ej.41!Bo_

ligreguleringsloven!er!fastsat!til!at!gælde!i!de!fleste!større!kommuner,!herunder!København!og!Frede_

riksberg,42!med!privat!udlejningsejendomme.!Den!store!forskel!mellem!de!to!love!er,!at!boligregule_

ringslovens!regler!beskytter!lejerne!væsentligt!mere!end!lejeloven!gør.43!Der!er!dog!sjældent!behov!

for!at!beskytte!barnet!som!lejer!i!et!forældrekøb!mod!den!pågældendes!forældre!som!udlejere,!idet!

hele!forældrekøbskonceptet!bygger!på!forældres!ønske!om!at!hjælpe!deres!børn!økonomisk.!Boligre_

guleringslovens!regler!beskytter!særligt!lejere!imod!for!høj!husleje!ved!at!kræve!en!omkostningsbe_

stemt!husleje!i!§5,!stk.!1.!Boligreguleringslovens!§5,!stk.!1!foreskriver!således!”Ved!lejeaftalens!indgå_

else!må!lejen!ikke!fastsættes!til!et!beløb,!som!overstiger!det!beløb,!der!kan!dække!ejendommens!nød_

vendige!driftsudgifter,!jf.!§!8,!og!afkastningen!af!ejendommens!værdi,!jf.!§!9…..”!Overholdelse!af!§5,!

stk.!1! i!et! forældrekøb!er!dog!sjældent!et!problem,! idet! forældrene! jævnfør!de!omtalte!domme!og!

spørgeskemaundersøgelsen!(ingen!respondenter!har!fastsat!huslejen!over!markedslejen)!oftest!fast_

sætter!barnets!husleje!så!lavt!som!muligt.!!

Ifølge!lejelovens!§36,!stk.!1,!skal!forbrugsudgifter!som!vand!og!varme,!herunder!udgifter!pålagt!foræl_

drene! ifølge! lov!til!vedligeholdelse!af!køleanlæg!mv.,! jf.! lejelovens!§37,!stk.!3!opkræves!separat! fra!

huslejen.!Hvis!forældrene!inkluderer!disse!forbrugsudgifter!i!huslejen,!kan!de!risikere,!at!de!bliver!næg_

tet!fradrag!for!disse!udgifter!i!deres!skattepligtige!indkomst,!som!tilfældet!var!i!SKM2008.723.VLR.!Den!

konkrete!sag!behandlede!et!delelement!fra!den!tidligere!nævnte!byretsdom!SKM2008.220.BR,!som!

blev!anket!til!landretten.!I!sagen!var!Vestre!Landsrets!præmis!for!at!nægte!en!far!skattemæssigt!fradrag!

                                   
41!http://llo.dk/Lejeloven_A_Z/Hvilken_lov__ejendom_og_lejemål/Ligger_lejemålet_i_en_reguleret_eller_en_ureguleret_kommune.aspx!
42!http://stat.ejendomsforeningen.dk/pxwebejendomsf/Dialog/var_
val.asp?ma=KOM01KR&ti=Regulerede+kommuner+efter+Kommune+og+%C5r.+&path=../Database/Ejendomsforeningen/05/&lang=4&xu=Gratisbruger&yp=&i
nl=Y!
43!http://llo.dk/Lejeloven_A_Z/Hvilken_lov__ejendom_og_lejemål/Ligger_lejemålet_i_en_reguleret_eller_en_ureguleret_kommune.aspx!
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for!forbrugsudgifter,!at!det!var!i!strid!med!lejelovgivningens!regler,!at!disse!var!blevet!opkrævet!som!

en!del!af!hans!døtre!og!disses!venners!husleje.!Det!er!dog!sådan!ifølge!lejelovens!§36,!stk.!3,!2.!punkt,!

at!forbrugsudgifter!godt!må!inkluderes!i!lejen!ved!fremleje!af!et!enkelt!værelse!i!lejligheden.!!

Barnet!i!et!forældrekøb!kan!ligesom!andre!lejere!søge!boligsikring,!men!der!skal!foreligge!en!skriftlig!

lejekontrakt!mellem!barnet!og!forældrene.44!Den!nye!lejelov!pr.!1.! juli!2015!foreskriver!ellers,!at!en!

lejekontrakt!kun!skal!udfærdiges!skriftligt,!hvis!enten!udlejer!eller!lejer!ønsker!det,!jf.!§4,!stk.!1.!Bolig_

sikringen!beregnes!på!grundlag!af!barnets!indkomst,!så!hvis!barnet!tjener!for!meget,!kan!det!være!at!

den!pågældende!kun!kan!modtage!en!lille!boligstøtte!eller!slet! ingen!boligsikring.!Det!har!også!stor!

indflydelse!på!boligstøtten,!hvis!barnets!kæreste!flytter!ind!i!forældrekøbslejligheden,!idet!lov!om!bo_

ligstøtte!§6!foreskriver,!at!boligstøtteberegningen!foretages!på!baggrund!af!hele!hustandens!indkomst,!

dvs.!kærestens! indkomst!medgår!også! i!beregningen,!hvilket!kan!gøre,!at!barnets!boligstøtte!enten!

ophører!eller!nedsættes.!Boligsikringen!kan!normalt!udgøre!op!til!15%!af!huslejen,!forudsat!at!barnet!

ikke!har!nogen!børn,!jf.!boligstøtteloven!(BSL)!§22,!stk.!3.!Hvis!lejlighedens!areal!overstiger!65!m2,!ydes!

der!kun!en!forholdsmæssig!støtte,! jf.!BSL!§12,!stk.!2.!Man!skal!dog!være!opmærksom!på,!at!bereg_

ningsgrundlaget!for!boligstøtten!på!årsbasis!ikke!må!overstige!62.600!kr.,!jf.!BSL!§14,!stk.1,!og!barnet!

mindst!selv!skal!betale!18.800!kr.!om!året!i!husleje,!jf.!BSL!§22,!stk.!2.!Samtidig!kan!den!årlige!bolig_

støtte!ikke!være!større!end!33.036!kr.,!jf.!BSL!§!23,!stk.!1.!Boligstøtte!er!helt!sikkert!en!ekstra!økonomisk!

hjælp!i!forbindelse!med!huslejen,!idet!boligstøtten!kan!nedsætte!den!nødvendige!beløbsstørrelse!af!

gavemomentet! i!huslejen! fra! forældrene,!så! forældrekøbet! ikke!tærer! ligeså!meget!på! forældrenes!

økonomi.!

Hvis!det!ikke!kan!hænge!sammen!økonomisk!for!barnet,!kan!den!pågældende!fremleje!et!værelse,!jf.!

lovgrundlag!tidligere.!13%!af!de!unge!respondenter!fremlejer!netop!et!værelse!på!denne!baggrund.!!

Mange!studerende! får! i!dagens!Danmark!mulighed! for!at! tage!til!udlandet!og!studere!et!semester.!

Dette!vil!ofte!betyde,!at!barnet!fremlejer!hele!sin!lejlighed!til!en!anden,!imens!den!pågældende!er!i!

udlandet,!hvilket!er!en!ret,!der!bunder!i!lejelovens!§70,!stk.!1.!Denne!bestemmelse!gælder!for!midler_

tidig!fraflytning!grundet!bl.a.!studieophold!i!udlandet.!Idet!barnets!lejeindtægt!inkl.!forbrug!vil!over_

stige!2/3!af!den!betalte!husleje!til!forældrene,!bliver!barnet!skattepligtig!af!den!del!af!lejeindtægten,!

som!overstiger!2/3!af!den!til!forældrene!betalte!husleje,!jf.!Ligningsloven!(LL)!§15P,!stk.!2.!Dermed!vil!

en!del!af!lejeindtægten!blive!dobbeltbeskattet!set!ud!fra!et!familiemæssigt!synspunkt.!Oftest!vil!det!

derfor!være!mest!hensigtsmæssigt,!at!lejekontrakten!mellem!forældrene!og!barnet!opsiges,!hvorefter!

                                   
44!https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette_soege.aspx!
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forældrene!på!en!tidsbegrænset!lejeaftale!lejer!lejligheden!ud!til!en!tredjemand.!Når!barnet!kommer!

hjem!igen!og!det!i!mellemtiden!tidsbegrænsede!lejemål!er!udløbet,!kan!lejligheden!på!ny!udlejes!til!

barnet.!
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BESKATNING-AF-FORÆLDRENES-HUSLEJEINDTÆGT-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Når!fastsættelsen!af!barnets!husleje!er!på!plads,!skal!forældrene!tage!stilling!til,!hvilken!skatteordning!

lejeindtægten!skal!beskattes!i,!for!det!har!betydning!for!skattebetalingen!i!sidste!ende.!Forældrenes!

lejeindtægt!kan!blive!beskattet!efter!tre!beskatningsmetoder.!Enten!kan!man!lade!lejeindtægten!be_

skatte!som!almindelig!personlig!indkomst,!gennem!virksomhedsskatteordningen!(VSO)!eller!kapitalaf_

kastordningen!(KAO).!Inden!beskatningsmetoderne!gennemgås,!er!det!vigtigt!at!forstå,!at!alt!beskat_

ning!starter!med!grundlovens!§43,!som!foreskriver!Ingen%skat%kan%pålægges,%forandres%eller%ophæves%

uden%ved%lov….%Dette!betyder!altså,!at!beskatning!kun!kan!finde!sted!med!en!hjemmel.!

PERSONLIG-BESKATNING-

Hvis!forældrene!vælger!at!beskatte!lejeindtægten!som!personlig!indkomst!sker!dette!efter!personskat_

telovens!(PSL)!regler.!Ifølge!PSL!§3,!stk.!1!omfatter!personlig!indkomst!nemlig!alle!skattepligtige!ind_

tægter,!som!ikke!er!kapitalindkomst.!Relevante!kapitalindkomstkategorier!i!forbindelse!med!forældre_

køb!er!renteudgifter,!jf.!PSL!§4,!stk.!1!nr.!1!og!eventuelt!fortjeneste!efter!ejendomsavancebeskatnings_

lovens!regler,! jf.!PSL!§4,!stk.!1!nr.!14,!hvis!et!senere!salg!af! lejligheden!giver!en!fortjeneste,!hvilket!

sjældent!er!hensigten!fra!forældrenes!side.!Dette!diskuteres!mere!i!et!senere!afsnit.!Renteudgifter!på!

et!eventuel!realkreditlån!i!forbindelse!med!finansiering!af!lejligheden!medtages!i!kapitalindkomsten.!

Konsekvensen! er,! at! renteudgifter!maksimalt! kan! få! en! skattemæssig! fradragsværdi! på! ca.! 29,4!%!

(2016).45! Hvis! forældrene! har! positiv! kapitalindkomst! kan! fradragsværdien! dog! være! op! til! 43! %!

(2016).46!Hvis!forældrene!optager!et!realkreditlån!i!forbindelse!med!lejlighedskøbet,!hvilket!nok!er!til_

fældet!for!de!fleste!i!dagens!Danmark,!går!de!altså!glip!af!en!del!rentefradrag!i!den!samlede!skatteplig_

tige!indkomst,!og!skatten!bliver!dermed!højere.!!

Forældrene!kan!dog!fratrække!lejlighedens!driftsudgifter!som!fx!ejendomsskatter!og!fællesudgifter!i!

den!personlige!indkomst.!Der!er!fradragsret!for!vedligeholdelsesomkostninger,!men!ikke!forbedrings_

omkostninger,! hvilket! følger! både! af! SL! §6,! stk.! 1,! litra! a! og! Den! juridiske! vejledning! 2016_1!

C.H.3.2.3.4.2.!Man!skal!dog!være!opmærksom,!at!fradragsretten!for!vedligeholdelsesomkostninger!er!

begrænset.!Højesteret!konkluderede!helt!tilbage!i!1958!(UfR1958.1173.H),!at!der!kun!er!skattemæssigt!

fradrag!for!udgifter,!der!er!afholdt!for!at!rette!op!på!slid!i!den!aktuelle!ejers!ejerperiode.!Betragtningen!

foretages!altså!ud!fra!lejlighedens!tilstand!ved!overdragelsen!og!ikke!før!overdragelsen!til!den!aktuelle!

ejer.!I!de!første!tre!år!efter!lejlighedskøbet!kan!forældre!kun!fratrække!istandsættelsesomkostninger!

på!en!værdi!svarende!til!op!til!25%!af!den!årlige!husleje,!hvilket!er!regler!fastsat!af!ligningsrådet,!som!

                                   
45!Maksimale!fradragsværdi!som!opgjort!af!Redmark!i!http://www.redmark.dk/Files//Files/Skat/SKAT_Foraeldrekoeb.pdf!
46!Maksimale!fradragsværdi!som!opgjort!af!Redmark!i!http://www.redmark.dk/Files//Files/Skat/SKAT_Foraeldrekoeb.pdf 
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fremhæves!i!bl.a.!TfS!1994,23.!I!den!konkrete!kendelse!konkluderede!Landsskatteretten,!at!omkost_

ninger!ud!over!de!25%!af!årslejen!skal!betragtes!som!forbedringsomkostninger.!Hertil!tilføjede!retten,!

at!der!kun!kan!fradrages!omkostninger!til!den!vedligeholdelse,!der!er!strengt!nødvendigt!for!at!opret_

holde!den!standard,!som!lejligheden!havde!på!købstidspunktet,!og!at!alt!derudover!er!forbedringsom_

kostninger,!som!ikke!kan!fratrækkes.!Desuden!nægtede!retten,!at!en!tvungen!vedligeholdelse!fra!ejer_

foreningens!side!giver!ret!til!fravigelse!af!25%_reglen.!Hvis!omkostningerne!ikke!kan!rummes!i!de!25%!

i!år!1!er!det!ikke!tilladt!at!fradrage!dem!i!året!efter,!også!selvom!det!sammen!med!det!efterfølgende!

års!vedligeholdelse!kan!rummes!i!de!25%!for!år!2.!Derimod!er!det!tilladt!at!forøge!maksimumfradraget!

for!år!2!med!en!eventuel!uudnyttede!fradragsdel!fra!år!1.47!Landsskatteretten!fastslår!i!sin!kendelse!af!

24.!april!2015! jr.!nr.!13_6728706,!at! fugtskader! i!en!forældrekøbslejlighed! ikke!er!en!del!af! lejerens!

aftalte!vedligeholdelsespligt!omfattet!af!lejelovens!§24,!men!at!det!er!udlejerens!ansvar!at!udbedre!og!

er! karakteriseret! som! vedligeholdelse! og! ikke! en! forbedring! og! er! dermed! fradragsberettiget! efter!

statsskattelovens!§6,!stk.!1,!litra!a.!Spørgsmålet!er!så,!om!sådan!en!fugtskade!kan!rummes!i!de!25%!af!

årslejen,!som!TfS!1994,23!foreskriver!som!et!maksimum.!%

Hvis! lejligheden!på!købstidspunktet!eller!senere!har!brug!for!en!kærlig!hånd,!for!at!den! lever!op!til!

forældrenes!eller!barnets!standard,!øger!den!nedsatte!fradragsværdi!i!sidste!ende!skattebetalingen.!

Det!er!dog!en!gråzone!at!vurdere,!hvad!der!er!vedligeholdelse,!og!hvad!der!er! forbedringer.!Hertil!

findes!der!ingen!klar!rettesnor,!så!hvor!går!grænsen!mellem!vedligeholdelse!og!forbedringer?!For!ek_

sempel!kan!det!være!svært!at!afgøre!om!grunden!til,!at!en!forældre!indsætter!et!nyt!køleskab!i!lejlig_

heden,!er!at!det!gamle!køleskab!rent!faktisk!er!gået!i!stykker,!eller!om!det!er!fordi!forælderen!bare!

ønsker!at!give!barnet!et!nyt!køleskab!med!flere!funktioner,!uden!at!det!andet!var!gået!i!stykker.!Det!

kan!aldrig!bevises,!hvis!forælderen!bare!straks!kører!det!gamle!køleskab!på!lossepladsen.!Hvis!SKAT!

skulle!ind!og!vurdere!hver!gang!forældre!ændrer!mindre!aspekter!af!lejligheden,!kunne!de!ikke!nå!at!

lave!andet,!men!det!er!samtidig!et!smuthul,!som!forældre!kan!udnytte!til!at!få!fradrag!for!mindre!køb!

til! lejligheden,!som!rent!faktisk!rent!objektivt!set!er!forbedringskøb.!På!den!anden!side!kan!man!så!

sige,!at!det!kun!er!vedligeholdelse,!hvis!det!nye!køleskab!svarer!standardmæssigt!til!det!gamle!køle_

skab.!Derimod!hvis!man!helt!tydeligt!renoverer!hele!lejligheden!fra!grund!til!loft,!herunder!fx!laver!nyt!

badeværelse,!køkken!og!nye!skabe!i!alle!rum!i! lejligheden,!er!det!svært!at!bevise,!at!der!er!tale!om!

vedligeholdelse!og!ikke!forbedringer.!Gråzonen!ligger!et!sted!mellem!de!to!omtalte!eksempler.!!

                                   
47!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2048556&vId=211712!
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Personbeskatning!i!forbindelse!med!forældrekøbet!må!derfor!konstateres!kun!at!være!en!fordel,!hvis!

forældrenes!privatøkonomi!kan!finansiere!hele!eller!størstedelen!af!lejlighedskøbet,!samt!lejligheden!

på!købstidspunktet!overordnet!har!den!ønskede!standard.!Forældrenes!personlige!skatteprocent!har!

også!stor!indflydelse!på!den!optimale!beskatningsform.!Hvis!forældrene!betaler!topskat,!taler!det!også!

for!ikke!at!lade!lejeindtægten!beskatte!personligt,!idet!fradragsmulighederne!er!begrænsede,!hvilket!

medfører!hårdere!beskatning!af!lejeindtægten.!De!fleste!forældre,!der!har!råd!til!foretage!forældrekøb!

i!dagens!Danmark,!betaler!oftest!topskat.!!

VIRKSOMHEDSORDNINGEN-

Virksomhedsordningen!(VSO)!kan!også!være!en!mulig!beskatningsmetode!i!forbindelse!med!udlejning!

af!en!forældrekøbslejlighed.!Fordelen!er,!at!forælderene!har!fuldt!skattemæssigt!fradrag!for!renteud_

gifter!i!forbindelse!med!forældrekøbet.!Her!betragtes!renterne!nemlig!som!erhvervsmæssige!udgifter,!

hvilket!giver!ret!til!fuldt!skattemæssigt!fradrag!for!renteudgifter!i!den!personlige!indkomst,!jf.!virksom_

hedsskatteloven!(VSO)!§6!stk.!2,!så!de!kan!derfor!få!en!skatteværdi!på!op!til!56,7%!(2016).48!Fradrags_

værdien!af!renterne!bliver!dermed!en!del!større!i!forhold!til,!hvis!de!behandles!som!kapitalindkomst.!

Udlejning!af!en!ejerlejlighed!betragtes!nemlig!som!udlejningsvirksomhed.49!Der!opgøres!kun!en!skat_

tepligtig!indkomst.!Virksomhedens!overskud!beregnes!efter!skattelovgivningens!almindelige!regler,!jf.!

VSO!§6!stk.!1,!dvs.!alle!skattepligtige!indtægter!minus!alle!skattepligtige!omkostninger,!herunder!ren_

teudgifter,!i!forbindelse!med!udlejningen.50!Modsat!ved!almindelig!personlig!beskatning!får!man!altså!

her!fuld!skatteværdi!af!alle!omkostninger!i!forbindelse!med!udlejningen.!!

Fordelen!ved!VSO!er!endvidere,!at!man!kan!udskyde!beskatningen!af!overskuddet!fra!udlejningen,!dvs.!

skattebetalingen!kan!spredes!over!længere!tid.!Man!kan!lade!være!med!at!hæve!alt!overskuddet!fra!

udlejningen!straks,!og!i!stedet!opspare!det!i!”virksomheden,”!og!hertil!betale!en!foreløbig!skat!ligesom!

i!et!selskab!på!22%!(2016)51!af!det!opsparede!overskud,!jf.!VSO!§!10!stk.!2.!Som!personlig!ejer!af!”virk_

somheden”!kommer!man!dog!ikke!udenom!i!sidste!ende!at!betale!op!til!de!56,7%!inkl.!AM_bidrag!af!

det!opsparede!overskud!på!et!tidspunkt,!for!hver!gang!man!efterfølgende!hiver!opsparet!overskud!ud!

af!”virksomheden,”!skal!man!betale!differencen!mellem!sin!personlige!skatteprocent!og!de!22%!i!skat!

                                   
48!Maksimale!fradragsværdi!som!opgjort!af!Redmark!i!http://www.redmark.dk/Files//Files/Skat/SKAT_Foraeldrekoeb.pdf!
49!jf.!TfS!1999,!704!og!705,!hvor!der!skatteministeren!bl.a.!udtaler:!”Virksomhedsordningen!kan!som!udgangspunkt!anvendes!af!alle,!der!driver!selvstændig!
erhvervsvirksomhed.!Dette!gælder!også,!selvom!den!erhvervsmæssige!virksomhed!i!et!eller!andet!omfang!er!salg!af!varer!eller!ydelser!til!nærtstående.!Der!er!i!
praksis!ligeledes!ingen!tvivl!om,!at!udlejning!af!fast!ejendom!udgør!erhvervsmæssig!virksomhed.!Dette!gælder,!uanset!om!der!er!tale!om!udlejning!af!en!stor!
udlejningsejendom!eller!af!en!enkelt!lejlighed.!Jeg!finder!ikke!grundlag!for!at!sætte!spørgsmålstegn!ved!praksis!om,!at!udlejning!af!fast!ejendom!er!erhvervs_
mæssig!virksomhed!omfattet!af!virksomhedsskatteloven,!eller!ved!anvendelse!af!virksomhedsordningen,!når!erhvervsmæssig!virksomhed!finder!sted!mellem!
nærtstående….”!
50!Grundlæggende!skatteret!2015,!s.!465!
51!https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Deloitte_Skatten_2015_2016.pdf!
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af!det!hævede!overskud.!Differencen!bliver!bare!en!udskudt!skat.!Fordelen!er!derfor,!at!man!kan!betale!

sin!skat!over!flere!omgange!og!til!dels!indrette!sine!hævninger!alt!efter!progressionen!i!ens!personlige!

beskatningsforhold.!Man!kan!altså!udnytte,!hvis!ens!personlige!skatteforhold!ændrer!sig!hen!over!tid.!

En!fordel!er,!at!man!kan!hæve!årets!overskud!lige!op!til!topskattegrænsen!på!467.300!kr.(2016)52!efter!

AM_bidrag! i!det!år!og!så!hæve!det!resterende!overskud!i!et!efterfølgende!dårligere!år,!så!man!helt!

slipper!for!at!betale!topskat!af!det!pågældende!overskud,!hvilket!man!ikke!ville!kunne!slippe!for!ved!

almindelig!personlig!beskatning.53!Det!kræver!selvfølgelig,!at!man!har!økonomisk!råderum!til!at!vente!

med!at!hæve!det!resterende!overskud.!!

Hvert!år!ved!indkomstårets!begyndelse!skal!der!beregnes!et!kapitalafkast!på!1%!(2016)54!af!kapital_

grundlaget,!dvs.!lejlighedens!kontante!købesum!med!fradrag!af!gæld,55!jf.!VSO!§7!og!8,!for!udlejnings_

tiden,!hvilket!er!en!fordel,!idet!dette!beløb!fratrækkes!den!personlige!indkomst!og!tillægges!i!kapital_

indkomsten,!dvs.!beløbet!flyttes!fra!en!beskatning!på!op!til!56,7%!til!ca.!29,4%!ved!negativ!kapitalind_

komst!eller!op!til!ca.!43%!ved!positiv!kapitalindkomst.!Der!er!altså!tale!om,!at!en!del!af!overskuddet!

flyttes.!Hermed!sidestilles!investering!i!egen!virksomhed!med!afkast!i!forbindelse!med!passiv!investe_

ring!i!værdipapirer.56!Kapitalafkastet!må!dog!ikke!overstige!årets!skattepligtige!overskud,!jf.!VSO!§7,!

hvilket!altså!betyder,!at!hvis!der!i!det!pågældende!år!har!været!skattemæssigt!underskud!ved!udlej_

ningen,!må!der!ikke!beregnes!et!kapitalafkast.57!Forudsat!at!udlejningen!giver!overskud,!så!er!det!ofte!

uhensigtsmæssigt!at!opspare!kapitalafkastet!i!virksomheden,!idet!det!behandles!som!kapitalindkomst,!

hvoraf!der!ikke!skal!betales!AM_bidrag,!til!lav!beskatning!hvis!det!straks!hæves.!Hvis!det!derimod!op_

spares,!vil!det!ved!senere!hævning!beskattes!som!personlig!indkomst,!hvoraf!der!beregnes!AM_bidrag,!

til!højere!beskatning.58!Desuden!kan!78%!af!det!opsparede!overskud!bruges!til!at!reinvestere!i!fx!anden!

fast!ejendom!eller!værdipapirer.59!Man!skal!dog!være!opmærksom!på,!at!så! længe!der!er!opsparet!

overskud!i!”virksomheden,”!og!der!er!positiv!kapitalindkomst,!kan!underskud!ved!udlejningen!ikke!fra_

trækkes!i!den!skattepligtiges!anden!personlige!indkomst,!jf.!VSO!§13.!!

Særlig!hvis!man!betaler!topskat,!kan!det!lette!økonomisk,!hvis!man!kan!sprede!den!fulde!beskatning!

af!udlejningsvirksomhedens!resultat!over!længere!tid!og!reinvestere!de!lavere!beskattede!likvide!mid_

ler!i!udlejningsvirksomheden,!forudsat!at!man!har!økonomisk!råderum!i!privaten!til!at!lade!likviderne!

                                   
52!http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser_i_skattelovgivningen_der_reguleres_efter_personskattelovens_§_20_2015_2016!
53!Grundlæggende!skatteret!2015,!s.!461_467!
54!http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser_og_beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven!
55!Hertil!fradrages!endvidere!beløb,!der!er!afsat!efter!§4!og!§10,!stk.!1,!indestående!på!en!eventuel!mellemregningskonto!efter!§4a,!beløb!der!i!tidligere!ind_
komstår!er!omfattet!af!§4b,!stk.!1!samt!beløb!der!overføres!fra!virksomhedsordningen!til!privatøkonomien!med!virkning!fra!indkomstårets!begyndelse!
56!Grundlæggende!skatteret!2015,!s.!466!
57!http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1790331&vId=0!
58!Lærebog!om!indkomstskat,!s.!229!
59!Grundlæggende!skatteret!2015,!s.!465!
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forblive! i!virksomheden.!Hvis!man!derimod!ikke!har!økonomisk!råderum!privat!til!at! lade!de! likvide!

midler!stå!i!virksomheden!og!alligevel!er!nødt!til!at!hæve!dem!straks!til!den!høje!beskatning,!er!virk_

somhedsordningen!nok!mindre!passende!at!anvende.!På!den!anden!side!får!man!stadig!den!fulde!fra_

dragsværdi!for!renteudgifter.!!

Den!såkaldte!rentekorrektion!er!indsat!for!at!forhindre,!at!virksomhedsejeren!hæver!et!større!beløb!

end!det!opsparede!overskud!fra!”virksomheden”!til!sin!egen!private!økonomi,!dvs.!optage!et!lån,!og!

dermed!får!fradrag!for!de!tilhørende!renteudgifter!i!sin!personlige!indkomst.!Denne!rentemekanisme!

har!den!modsatte!effekt!i!forhold!til!det!beregnede!kapitalafkast,!idet!renten!på!4%!(2016)60!tillægges!

den!personlige!indkomst!og!fratrækkes!i!kapitalindkomsten,!jf.!VSO!§!11!stk.!3.!Om!der!skal!ske!rente_

korrektion!afhænger!af!indskudskontoen.!Kontoen!viser!virksomhedens!mellemværende!med!ejeren.!

Her!føres!indskudte!aktiver!og!passiver,!jf.!VSO!§3,!stk.!3,!men!der!reguleres!dog!ikke!for!værdiændrin_

ger!på!de!indskudte!aktiver!eller!passiver!efterfølgende.61!Hvis!indskudskontoen!er!negativ,!skal!der!

rentekorrigeres62,!jf.!VSO!§11.!Dette!følger!fx!af,!at!virksomhedsejeren!har!indskudt!større!passiver!end!

aktiver!i!VSO.!En!sådan!mulig!situation!kan!være!at!forældrene,!ud!over!lånet!i!forbindelse!med!foræl_

drekøbet!af!lejligheden,!indskyder!anden!større!privat!gæld!i!VSO.!Virksomhedsøkonomien!skal!holdes!

adskilt!fra!privatøkonomien,!jf.!VSO!§2.!Rentekorrektionen!gør!altså,!at!der!ikke!er!et!smuthul!for!virk_

somhedsejeren!til!at!opnå!større!fradragsværdi!for!renteudgifter!på!privat!gæld!i!virksomhedsordnin_

gen!i!forhold!til,!hvis!det!private!lån!forblev!i!privaten.!Man!skal!altså!ikke!vælge!virksomhedsordningen!

for!at!opnå!større!fradragsret!i!den!personlige!indkomst!for!renteudgifter!på!privat!gæld,!som!ikke!har!

noget!med!udlejningsvirksomheden!at!gøre,!for!straffen!er!rentekorrektionen.!!

Inden!man!vælger!denne!ordning!skal!man!dog!lige!overveje!det!en!ekstra!gang,!hvis!man!har!flere!

personlige!virksomheder,!for!de!ryger!automatisk!med!ind!i!ordningen!sammen!med!udlejningsvirk_

somheden,!jf.!VSO!§2!stk.!3.!Man!kan!dog!hvert!år!bestemme!hvilken!beskatningsform,!der!er!mest!

passende!for!årets! indkomst,! jf.!VSO!§2,!stk.!2.!Forældrene!skal!positivt!tilkendegive!valg!af!beskat_

ningsordning!hvert!år!ved!indgivelse!af!selvangivelsen.63!Forældrene!kan!dog!ændre!sin!tilkendegivelse!

herom!senest!30.!juni!i!det!andet!kalenderår!efter!udløbet!af!det!pågældende!indkomstår,!jf.!VSO!§2,!

stk.!2.!Eksempelvis!kan!tilkendegivelsen!for!indkomståret!2015!ændres!frem!til!den!30.!juni!2017.!!

                                   
60!http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser_og_beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven!
61!Grundlæggende!skatteret,!s.!463!
62!Grundlæggende!skatteret!2015,!s.!464 
63!Grundlæggende!skatteret,!s.!462.!!
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Når!man!udtræder!af!virksomhedsordningen!skal!alt!opsparet!overskud!dog!beskattes!som!personlig!

indkomst,!jf.!VSO!§!15b!stk.!1,!så!man!ikke!bare!kan!gemme!det!opsparede!overskud!i!virksomheden!i!

det!år,!man!vælger!at!anvende!en!anden!beskatningsform!og!så!vende!tilbage!til!virksomhedsordnin_

gen!senere,!uden!at!det!har!skattemæssige!konsekvenser!på!overgangstidspunktet.!Uanset!hvorfor!det!

opsparede!overskud!hæves,!indgår!det!med!tillæg!af!den!tilhørende!virksomhedsskat!i!beregningen!af!

den!personlige!indkomst!og!hertil!i!AM_grundlaget!i!indkomståret!efter!seneste!anvendelsesår,!hvor_

efter!den!betalte!virksomhedsskat!trækkes!fra!i!slutskatten!i!samme!indkomstår.64!Hvis!virksomheds_

ejeren!fx!i!en!anden!virksomhed!har!store!renteindtægter,!vil!de!altså!skulle!medtages!i!VSO!i!det!år,!

hvor!VSO!anvendes!på!udlejningsvirksomheden!(forældrekøbet),!hvilket!medfører,!at!de!vil!blive!udsat!

for!højere!beskatning!end!ved!beskatning!efter!de!almindelige!skatteregler,! idet!de!beskattes!til!en!

højere!skattesats!i!den!personlige!indkomst!i!stedet!for!til!den!lavere!beskatning!som!kapitalindkomst.!

Dette!skal!man!lige!have!for!øje,!inden!denne!ordning!vælges!som!beskatningsform!for!forældrekøbet.!

Generelt!er!VSO!mere!fordelagtigt,!hvis!renteudgifterne!er!større!end!renteindtægterne.!!

En!ulempe!ved!VSO!er,!at!der!skal!aflægges!et!regnskab,!som!følger!bogføringsloven,!jf.!VSO!§2!stk.!1,!

i!modsætning!til!beskatning!efter!de!almindelige!regler,!men!udgifter!til!revisor!kan!dog!fradrages!i!den!

personlige!indkomst.!!

Ofte!er!forældrenes!plan,!at!udlejningsvirksomheden!enten!går!i!nul!eller!er!underskudsgivende,!idet!

forældrekøb!anses!som!en!økonomisk!hjælp!til!barnet.!Hvis!det!er!tilfældet,!og!hvis!forælderene!ikke!

driver!anden!personlig!virksomhed,!har!det!ikke!den!store!værdi!at!kunne!opspare!overskud!i!virksom_

hedsordningen,!idet!der!ikke!er!noget!overskud!at!opspare.!I!det!tilfælde!ligger!den!afgørende!fordel!i!

forbindelse!med! forældrekøbet! i! rentefradraget.! Ikke!engang! kapitalafkastet! vil! være!noget! værd! i!

denne!situation,!idet!det!ikke!må!overstige!årets!skattepligtige!overskud.!Hvis!et!eventuelt!underskud!

ved!udlejningen!ikke!kan!rummes!i!opsparet!overskud!og!positiv!kapitalindkomst,!er!fordelen!at!foræl_

drene!kan!fradrage!det! i!årets!anden!skattepligtige!personlige! indkomst!som!fx! løn!fra!forældrenes!

daglige!job,!jf.!VSO!§13,!hvilket!isoleret!set!nedsætter!årets!endelige!skattebetaling.!

KAPITALAFKASTORDNINGEN-

En!enklere!beskatningsmodel!som!forældre!kan!anvende!i!forbindelse!med!udlejningen!er!kapitalaf_

kastordningen! (KAO).! I!KAO! får!man!dog! ikke! fradrag! for!de! faktiske! renteudgifter! i!den!personlige!

indkomst,!men!forælderene!kan!dog!stadig! fratrække!driftsudgifter! i! forbindelse!med!udlejningen! i!

                                   
64!http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948909!og!VSO!§15b,!stk.!1!
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den!personlige! indkomst.!Desuden!kan!der! ligesom! i!VSO!hvert!år!beregnes!et!kapitalafkast!på!1%!

(2016)65!af!lejlighedens!kontante!købesum,!inkl.!handelsomkostninger,!dog!uden!fradrag!af!gæld,!jf.!

VSO!§22a!stk.!5.!Kapitalafkastet!trækkes!også!her!fra!i!den!personlige!indkomst!og!lægges!til!kapital_

indkomsten!og!flyttes!dermed!fra!høj!beskatning!til!lav!beskatning,!jf.!VSO!§22a!stk.!1.!Det!beregnede!

kapitalafkast!må!dog!ikke!overstige!den!største!talmæssige!værdi!af!enten!årets!faktiske!renteudgifter!

(negativ!nettokapitalindkomst)!eller!årets!overskud!før!renter,!jf.!VSO!§22a!stk.!3.!Netop!denne!regel!

gør,!at!KAO!ofte!alt!andet!lige!ikke!er!fordelagtig!i!forældrekøbsøjemed,!hvis!de!faktiske!renteudgifter!

er!større!end!det!beregnede!kapitalafkast,!idet!alle!de!faktiske!renteudgifter!ikke!bliver!flyttet!fra!den!

lavere!fradragsværdi!i!kapitalindkomsten!til!den!højere!fradragsværdi!i!den!personlige!indkomst.!Som!

tidligere!nævnt!er!det!ofte!forældrenes!hensigt,!at!udlejningen!går!i!nul!eller!er!underskudsgivende,!og!

hvis!de!faktiske!renteudgifter!er!mindre!end!kapitalafkastet,!så!går!forældrene!glip!af!en!andel!af!det!

beregnede! kapitalafkast! til! højere! fradragsværdi! pga.! denne! regel.! Hvis! denne! regel! ikke! fandtes,!

kunne!man!i!denne!situation!flytte!flere!fiktive!renteudgifter!fra!kapitalindkomsten!til!den!personlige!

indkomst!end!andelen!af!de!faktiske!renteudgifter.!Dermed!vil!de!faktiske!renteudgifter!ofte!være!en!

afgørende!faktor!i!vurderingen!af,!om!det!er!fordelagtigt!at!anvende!KAO!på!et!forældrekøb.!Reglen!

spænder!dog!ben!for,!at!man!som!forælder,!forudsat!at!ens!formål!ikke!er!at!generere!overskud,!kan!

beregne!et!kapitalafkast,!hvis!man!har!tilbagebetalt!hele!lånet!på!lejligheden!eller!aldrig!optog!et!lån,!

for!i!den!situation!er!der!alt!andet!lige!ingen!faktiske!renteudgifter!og!intet!overskud,!dvs.!det!bereg_

nede!kapitalafkast!får!ingen!værdi.!KAO!kan!dog!være!fordelagtig,!hvis!man!har!store!renteindtægter!i!

forhold!til!renteudgifter,! idet!renteindtægter!her!beskattes!som!kapitalindkomst,!dvs.!til! lav!beskat_

ning,!modsat!VSO.!!

Man!har!desuden!ligesom!i!VSO!mulighed!for!at!opspare!overskud!fra!udlejningen,!dog!kun!25%!af!

årets!overskud,!og!mod!at!betale!konjunkturudligningsskat!på!22%!(2016),!jf.!VSO!§!22b!stk.!1!og!2,!

men!igen!så!er!det!de!færreste!forældre,!der!ønsker!at!generere!et!overskud,!idet!hensigten!oftest!er!

at!yde!økonomisk!og!boligmæssig!hjælp!til!barnet!ved!ikke!at!fastsætte!en!for!høj!husleje.!Dermed!er!

der!ikke!noget!overskud!at!opspare!i!udlejningsvirksomheden!og!er!derfor!ikke!en!brugbar!fordel!ved!

KAO.!Desuden!skal!henlæggelsen!mindst!være!på!5.000!i!henlæggelsesåret,!jf.!VSO!§22b!stk.!1,!men!

ligesom!i!VSO!ryger!hele!henlæggelsen!til!beskatning!som!personlig!indkomst,!hvis!forældrene!ophører!

med!at!anvende!KAO,!medmindre! forældrene!overgår! til!anvendelse!af!VSO.! I! sidstnævnte!tilfælde!

anses!henlæggelsen!bare!nu!som!opsparet!overskud!i!VSO,!jf.!VSO!§!22b!stk.!8.!Der!er!derimod!ikke!

hjemmel!i!VSO!til!på!samme!måde!at!overgå!fra!VSO!til!KAO.!

                                   
65!http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser_og_beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven!
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KONKLUSION-MED-EKSEMPEL-PÅ-BESKATNINGSMETODERNE-

I!konklusionen!forudsættes,!at!forældrene!ikke!har!anden!personlig!virksomhed.!Der!forudsættes!end_

videre!ligesom!i!de!forrige!afsnit,!at!forældrenes!hensigt!med!forældrekøbet!er!at!yde!boligmæssig!og!

økonomisk!hjælp!til!barnet!og!ikke!at!generere!overskud!i!forbindelse!med!udlejningen!til!barnet.!

Personlig!beskatning!er!passende!for!de!forældre,!der!har!og!vælger!at!bruge!deres!opsparing!til!at!

finansiere!hele!eller!det!meste!af!forældrekøbet,!sådan!så!renteudgifterne!er!minimale!eller!ikke_eksi_

sterende.!Dermed!har!forældrene!ikke!brug!for!den!høje!fradragsværdi!for!renteudgifter!i!VSO.!Hvis!

forældrene!har!en!større!opsparing!følger!der!ofte!også!renteindtægter!med,!hvis!midlerne!er!placeret!

i!banken!til!en!god!rente.!Disse!renteindtægter!vil!blive!beskattet!som!kapitalindkomst!til!den!lave!sats,!

hvilket!er!en! fordel.!Det!er!dog!nok!de! færreste! forældre,!der!kan! finansiere!et! forældrekøb! især! i!

storbyerne!uden!at!optage!et!lån.!Samme!beskatningsmetode!er!også!passende,!hvis!lejligheden!alle_

rede!har!den!ønskede!standard,!for!så!har!det!ikke!afgørende!betydning,!at!der!er!begrænset!fradrags_

ret!på!istandsættelses_!og!vedligeholdelsesomkostninger!i!den!personlige!indkomst.!

Virksomhedsordningen!som!beskatningsmetode!ved!forældrekøb!er!alt!andet!lige!passende,!hvis!for_

ælderene! i! forbindelse!med!forældrekøbet!af! lejligheden!optager!et!større! lån,!hvormed!der! følger!

store!renteudgifter.!Disse!kan!nemlig!fradrages!i!den!personlige!indkomst!med!høj!fradragsværdi,!sær_

lig!hvis!forælderene!betaler!topskat,!hvilket!nok!oftest!er!tilfældet!i!dagens!Danmark,!hvor!bankerne!

her!efter! finanskrisen!er!meget! forsigtige!med!at!yde! lån! til! forældre!uden!en!vis!kreditværdighed.!

Ulempen!er!at!der!skal!laves!et!regnskab!for!udlejningsvirksomheden,!som!følger!bogføringsloven.!

Kapitalafkastordningen!anses!for!passende!som!beskatningsmetode!ved!forældrekøb,!hvor!forældrene!

optager!et!betydeligt!lån!i!forbindelse!med!forældrekøbet,!hvis!faktiske!renteudgifter!svarer!til!eller!er!

tæt!på!størrelsen!af!det!beregnede!kapitalafkast.!Hertil!er!det!en!fordel,!at!kapitalafkastet!beregnes!på!

grundlag!af!lejlighedens!værdi!uden!fradrag!af!gæld,!hvilket!alt!andet!lige!giver!et!større!kapitalafkast!

end!i!VSO,!hvor!gælden!fratrækkes!i!kapitalafkastsgrundlaget.!Kapitalafkastet!kan!beregnes,!så!længe!

det! ikke!har!en!større! talmæssig!værdi!end!årets!overskud!eller/og!negativ!nettokapitalindkomst.66!

Desuden!kan!det!være!en!attraktiv!beskatningsmetode,!hvis!forældrene!ikke!ønsker!at!inddrage!sine!

andre!personlige!virksomheder.!!

                                   
66!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!C.C.5.3.1.2.2!
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Til!sidst!er!det!sådan,!at!hvilken!beskatningsmetode!der!er!passende!afhænger!desuden!af!forældrenes!

øvrige!indkomst!ved!siden!af.!

Det!kan!illustreres!ved!et!meget!forenklet!eksempel!på!hver!beskatningsmodel:!

For!alle!tre!eksempler!er!der!forudsat!følgende:!

Det!er!første!skatteår.!Der!opspares!ikke!overskud!i!året.!

Forældrekøbslejligheden!købes!for!2.000.000!kr.!

Der!optages!et!realkreditlån!på!1.600.000!kr.!(80%!af!købesummen)!og!frie!midler!dækker!de!reste_

rende!20%.!

Huslejeindtægter!er!årligt!72.000!kr.!(6.000!kr.!pr.!måned)!

Driftsudgifter!er!årligt!på!18.000!kr.!

Renteudgifter!på! realkreditlånet!er!årligt!på!40.000!kr.! (2,5%! fast! realkreditlån! inkl.!bidrag! i!30!år).!

Forårspakken!(2009_skattereformen)!påvirker!ikke!fradragsværdien!af!rentefradraget,!idet!det!er!un_

der!beløbsgrænsen!for!negativ!nettokapitalindkomst!på!50.000!kr.!for!ugifte!og!100.000!kr.!for!ægte_

par.67!

Forældrene!afdrager!30.000!kr.!om!året!på!realkreditlånet.!!

Det!antages,!at!forældrene!har!øvrig!indkomst!(ikke!medtaget),!som!gør,!at!de!betaler!topskat.!Hertil!

er!bundfradrag!og!øvrige!fradrag!ikke!medtaget.!Eventuelle!renteindtægter!og!yderligere!renteudgifter!

er!ikke!medtaget.!!

I!eksemplerne!generes!der!overskud!ved!udlejningen,!men!forældrene!tjener!ikke!isoleret!set!penge!

på!det!i!sidste!ende,!da!renteudgifter!og!afdrag!på!lånet!mv.!ikke!dækkes!helt,!dvs.!forældrene!ender!

med!en!årlig!nettoudgift.!!

Negative!beløb!er!røde,!og!positive!beløb!er!grønne.!

!

!

                                   
67!http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke_20/skattereform_2009_foraarspakke_20_–_information#Bundfradrag_renter!
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PERSONSKATTEORDNINGEN- kr.-
Husleje- kr.!72.000,00!

Driftsudgifter-(ejendomsskatter,-fællesudgifter-mv.)- kr.!18.000,00!

Resultat-før-skat- kr.!54.000,00!

Arbejdsmarkedsbidrag-8%- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!4.320,00!

Beløb-til-beskatning-som-personlig-indkomst- kr.-49.680,00-
-
-
!

Renteudgifter- kr.!40.000,00!

Beløb-til-beskatning-som-kapitalindkomst- kr.-40.000,00-

-
-
!

Skatteberegning- -

Arbejdsmarkedsbidrag- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!4.320,00!

Skat-af-personlig-indkomst-(56,7%)- kr.!28.168,60!

Skat-af-kapitalindkomst-(29,4%)- kr.!11.760,00!

Samlet-skat- kr.-20.728,60-

- !

!
Likviditet-hos-forældrene-

!

Nettoindtægter- kr.!54.000,00!

Afdrag-på-realkreditlån- kr.!30.000,00!

Renteudgifter- kr.!40.000,00!

Skattebetaling- kr.!20.728,60!

Årlig-nettoudgift- kr.-36.728,60-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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VIRKSOMHEDSORDNINGEN- kr.-
Husleje- kr.!72.000,00!

Driftsudgifter-(ejendomsskatter,-fællesudgifter-mv.)- kr.!18.000,00!

Renteudgifter- kr.!40.000,00!

Resultat-efter-renter- kr.!14.000,00!

Kapitalafkast-1%-(Beløb-overført-til-beskatning-som-kapitalindkomst)- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!4.000,00!

Resultat-før-skat- kr.!10.000,00!

Arbejdsmarkedsbidrag-8%- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!!!!800,00!

Beløb-til-beskatning-som-personlig-indkomst- -----------------------kr.--9.200,00-

- !

Skatteberegning! !

Skat-af-personlig-indkomst-(56,7%)- kr.!5.216,40!

Arbejdsmarkedsbidrag-8%- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!!800,00!

Skat-af-kapitalindkomst-(29,4%)- kr.!1.176,00!

Samlet-skat- kr.-7.192,40-

-
-
!

Likviditet!hos!forældrene! !

Nettoindtægter- kr.!54.000,00!

Afdrag-på-realkreditlån- kr.!30.000,00!

Renteudgifter- kr.!40.000,00!

Skattebetaling- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!7.192,40!

Årlig-nettoudgift- --kr.-23.192,40-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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KAPITALAFKASTORDNINGEN- kr.-
Husleje- kr.!72.000,00!

Driftsudgifter-(ejendomsskatter,-fællesudgifter-mv.)- kr.!18.000,00!

Resultat-før-renter- kr.!54.000,00!

Kapitalafkast-1%-(Beløb-overført-til-beskatning-som-kapitalindkomst)- kr.!20.000,00!

Resultat-før-skat- kr.!34.000,00!

Arbejdsmarkedsbidrag-8%- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!2.720,00!

Beløb-til-beskatning-af-personlig-indkomst- ---kr.-31.280,00-
-
-
!

Faktiske-renteudgifter- kr.!40.000,00!

Kapitalafkast-1%-- kr.!20.000,00!

Beløb-til-beskatning-som-kapitalindkomst- kr.-20.000,00-
-
-
!

Skatteberegning! !

Skat-af-personlig-indkomst-(56,7%)- kr.!17.735,80!

Arbejdsmarkedsbidrag-8%- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!2.720,00!

Skat-af-kapitalindkomst-(29,4-%)- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kr.!!!5.880,00!

Samlet-skat- kr.-14.575,80-

!

Likviditet!hos!forældrene! !

Nettoindtægter- kr.!54.000,00!

Afdrag-på-realkreditlån- kr.!30.000,00!

Renteudgifter- kr.!40.000,00!

Skattebetaling- kr.!14.575,80!

Årlig-nettoudgift- kr.-30.575,80-

!
Kommentarer/til/tabellerne/ovenfor:%Beregningsmetoderne!er!inspireret!af!Håndbog%i%ejendomshandel%og%lejeret,%s.%324>327!i!samspil!med!

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1790331.!Procentsatser!er!fra!2016!(omtalt!tidligere),!mens!tallene!er!anvendt!for!udelukkende!denne!frem_

stillings!skyld.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Formålet!med!tabellerne!ovenfor!er!udelukkende!at!illustrere!forskellen!i!forældrenes!årlige!nettoud_

gift!for!de!tre!beskatningsmetoder,!hvori!forskellen!ligger!i!størrelsen!af!skattefordelen.!Som!det!ses!af!

eksemplerne!er!skattefordelen!størst!ved!anvendelse!af!VSO!og!mindst!ved!anvendelse!af!almindelig!

personbeskatning.!Forældrene!i!eksemplet!sparer!altså!13.536!kr.!i!skat!ved!at!anvende!VSO!frem!for!

personlig!beskatning.!Der!er!ikke!ligeså!stor!forskel,!men!stadig!7.383!kr.!på!skattebetalingen!i!VSO!og!

KAO,!så!det!er!spørgsmålet!om!kravet!til!aflæggelse!af!regnskab!i!VSO!kan!udligne!denne!forskel,!så!

det!faktisk!bliver!lige!så!attraktivt!at!anvende!KAO!i!eksemplet.!!

78%!af!forældrerespondenterne!må!have!opfanget!skattefordelen!ved!VSO,!for!de!har!netop!tilkende_

givet,!at!de!anvender!denne!beskatningsmodel!på!deres!private!forældrekøb.!Disse!forældre!må!have!

optaget! lån!i! forbindelse!med!lejlighedskøbet,!som!medfører!renteudgifter,!som!får!størst!fradrags_

værdi!i!VSO.!De!restende!22!%!anvender!almindelig!personbeskatning.!Det!kan!som!tidligere!omtalt!

være,!at!disse!har!et!større!økonomisk!råderum!til!at!finansiere!forældrekøbet,!så!de!ikke!behøver!at!

optage!ret!meget!lån!eller!slet!intet!lån!og!dermed!har!få!eller!ingen!renteudgifter,!men!i!stedet!har!

større!renteindtægter!fra!sine!likvide!beholdninger,!hvilket!isoleret!set!gør!personskattelovens!regler!

mere!attraktive.!Det!kan!man!ikke!se!af!undersøgelsen.!Der!er!derimod!ingen!forældre,!der!tilkendegi_

ver,!at!de!anvender!KAO,!hvilket!godt!kan!undre,!idet!det!er!en!mere!gennemskuelig!beskatningsmo_

del,!som!forældre!ofte!selv!kan!opgøre!deres!skattepligtige!indkomst!efter,!idet!det!er!en!relativ!nem!

model!at!anvende.!!
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DE-OFFENTLIGE-EJENDOMSVURDERINGER-OG-DERES-KONSEKVENSER-FOR-
BOLIGSKATTERNE-

Når!forældrene!har!fundet!den!passende!beskatningsmetode,!bør!det!overvejes!om!barnet!på!sigt!skal!

overtage!forældrekøbslejligheden!og! i!givet!fald!hvornår.! I!en!sådan!situation!vil!de!offentlige!ejen_

domsvurderinger!blive!afgørende.!De!seneste!offentlige!ejendomsvurderinger!blev!foretaget!i!2011.!

Den!offentlige!ejendomsvurdering!består!af!en!ejendomsværdi!og!en!grundværdi.!Grundværdien!er!

værdien!af!den!pågældende!grund!i!ubebygget!stand,!herunder!medtages!grundforbedringer.68!Ejen_

domsværdien!er!værdien!af!den!faste!ejendom!i!dens!helhed,!dvs.!hegn!og!andre!almindelige!rettighe_

der,!der!naturligt!er!tilknyttet!den!faste!ejendom!medregnes!heri.69!

Seneste!nyt!fra!SKAT!er,!at!medmindre!der!er!sket!større!ændringer!af!ejerlejligheden,!vil!der!tidligst!

blive!foretaget!en!ny!offentlig!ejendomsvurdering!i!2018,70!hvilket!betyder,!at!ejendomsvurderingen!

fra!2011!er!gældende!indtil!da,!hvis!der!er!ikke!foretaget!en!omvurdering!af!andre!årsager.!SKAT!har!

dog!fastlagt!nedsættelser!af!2011_ejendomsværdien!og!2011_grundværdien!fra!1.!oktober!2015.!2011_

ejendomsværdien!nedsættes!med!5%!for!de!første!500.000!kr.!(første!grænse),!hvorefter!nedsættel_

sen!på!de!yderligere!250.000!kr.!(fra!500.000!kr.!til!750.000!kr.)!er!2,5%!(anden!grænse).!Værdi!derud_

over!nedsættes!med!2,5%,!dog!reduceres!dette!nedslag!med!1.250!kr.!pr.!50.000!kr.!som!ejendoms_

værdien!overstiger!750.000!kr.,!men!reduktionen!kan!højest!være!12.500!kr.!(tredje!grænse).71!

Der!gælder!de!samme!procentsatser!for!nedslag!i!grundværdien,!men!beløbsgrænserne!er!forskellige.!

Første!grænse!er!100.000!kr.,!anden!grænse!er!150.000!kr.!og!tredje!grænse!er!reduktion!i!nedslaget!

på!250!kr.!pr.!10.000!kr.!som!grundværdien!overstiger!150.000,!dog!højest!2.500!kr.72!!

ANALYSE- AF- DE- NUVÆRENDE- OFFENTLIGE- EJENDOMSVURDERINGER- SET- I- FORHOLD- TIL- SALGSa

PRISEN-I-TO-KOMMUNER-

!

I!det!følgende!er!en!undervurderet!ejerlejlighed!defineret!ved,!at!dens!seneste!salgspris!er!højere!end!

dens!seneste!offentlige!ejendomsvurdering! (2015),!mens!en!overvurderet!ejerlejlighed!er!defineret!

ved,!at!dens!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!(2015)!er!større!end!dens!seneste!salgspris.!Frede_

riksberg!og!Albertslund!Kommune!analyseres.!En!tilsvarende!analyse!af!Københavns!Kommune!findes!

i!bilag!3.!

!

                                   
68!lov!om!vurdering!af!landets!faste!ejendomme,!§!13!
69!lov!om!vurdering!af!landets!faste!ejendomme,!§!9!og!Håndbog!i!ejendomshandel!og!lejeret,!s.!331!
70!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0!
71!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0!
72!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0 
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Billedet!ser!således!ud!i!Frederiksberg!Kommune:!

!

FIGUR:!SALGSPRISER!ER!HENTET!FRA!BOLIGA.DK!73!OG!DE!SENESTE!OFFENTLIGE!EJENDOMSVURDERINGER!ER!HENTET!I!OPSLAGSVÆRKTØJET!PÅ!SKAT.DK74!

Diagrammet!ovenfor!er!baseret!på!observationer!bestående!af!100!lejligheder!i!Frederiksberg!Kom_

mune.!Frederiksberg!Kommune!analyseres,!idet!de!fleste!respondenter!i!undersøgelsen!tilkendegiver!

at!have!foretaget!forældrekøbet!her.!Ad!x_aksen!er!afvigelsesprocenter!i!intervaller!mellem!salgsprisen!

og!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!(2015),!mens!der!ad!y_aksen!er!antal!ejerlejligheder,!der!

hører!ind!under!de!enkelte!intervaller.!Diagrammet!skildrer!derfor,!hvor!meget!de!seneste!offentlige!

ejendomsvurderinger!(2015)!for!lejlighederne!i!procent!afviger!fra!lejlighedernes!salgspris!i!2016.!Der!

er!vel!at!mærke!tale!om!almindelig!salg!af! lejligheder!til! tredjemand,! for!at!kunne!belyse!hvad!den!

ideelle!offentlige!ejendomsvurdering!burde!være!for!at!svare!til!markedsprisen.!De!udvalgte!lejlighe_

der!er!på!1,!2!eller!3!værelser,!idet!forældrekøbslejligheder!sjældent!er!større!end!det,!hvilket!også!ses!

af!spørgeskemaundersøgelsens!svar!vedrørende!lejlighedsstørrelser.!Her!ses,!at!forældrekøbslejlighe_

derne!hyppigst!er!på!under!90!m2.!Som!det!ses!af!diagrammet!afviger!hele!75!ud!af!100!ejerlejligheders!

seneste!offentlige!ejendomsvurdering!med!mellem!20%!og!45%!fra!salgsprisen!og!er!derfor!væsentligt!

undervurderede.!Der!er!endda!14!lejligheder,!der!afviger!med!mere!end!45%.!Der!er!kun!en!lejlighed,!

hvor!salgsprisen!har!ligget!under!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!og!dermed!er!overvurde_

ret,!samtidig!med!at!kun!10!lejligheders!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!afviger!mellem!0%!og!

20%!fra!salgsprisen.!Det!tyder!derfor!på,!at!de!seneste!offentlige!ejendomsvurderinger!er!betydeligt!

                                   
73!http://www.boliga.dk!
74!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0 
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fejlbehæftede! i! forhold!til!de!faktiske!salgspriser/markedspriser! i!denne!kommune!og!er!væsentligt!

undervurderede.!!

Der!er!foretaget!en!tilsvarende!analyse!af!Københavns!Kommune,!som!findes!i!bilag!3.!Billedet!er!det!

samme!her!som!i!Frederiksberg!Kommune.!Det!er!iøjnefaldende,!at!ud!af!samme!stikprøvestørrelse!

ligger!omtrent!samme!store!andel!af!ejerlejlighederne!i!samme!afvigelsesinterval!(20%_50%)!i!begge!

kommuner.!Det!kan!derfor!tyde!på,!at!ejendomsvurderingerne!er!omtrent!lige!undervurderede!i!begge!

kommuner.!

Herefter!er!det!væsentligt!at!vise,!at!der!også!er!kommuner,!hvor!de!fleste!ejerlejligheder!er!overvur_

derede!som!fx!i!Albertslund!Kommune.!Her!ser!billedet!nemlig!lidt!anderledes!ud!end!i!de!andre!to!

kommuner.!I!Albertslund!kommune!ser!billedet!således!ud:!

!

FIGUR:!SALGSPRISER!ER!HENTET!FRA!BOLIGA.DK75!OG!DE!SENESTE!OFFENTLIGE!EJENDOMSVURDERINGER!ER!HENTET!I!OPSLAGSVÆRKTØJET!PÅ!SKAT.DK76!

Figuren!er! resultatet!af!en!undersøgelse!af!ejerlejligheders!salgspriser! i!Albertslund!Kommune!set! i!

forhold!til!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!(2015).!Samtlige!tilgængelige!44!salgspriser!som!

er!listet!på!boliga.dk!i!2015!og!2016!er!medtaget!i!undersøgelsen.!Ad!x_aksen!er!det!afvigelsesprocenter!

angivet!i!intervaller!mellem!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!(2015)!og!salgsprisen,!og!ad!y_!

aksen!er!antal!ejerlejligheder,!der!hører!ind!under!det!pågældende!interval.!Eksempelvis!er!der!7!ejer_

lejligheder,!hvor!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!er!overvurderet!med!mellem!15%!og!20%!

i!forhold!til!salgsprisen,!hvorimod!der!i!samme!afvigelsesinterval!er!2!ejerlejligheder,!hvor!den!seneste!

                                   
75!http://www.boliga.dk/salg/resultater?so=1&type=Ejerlejlighed&kom=165&fraPostnr=&tilPostnr=&gade=&min=&max=&byggetMin=&byggetMax=&min_
Rooms=1&maxRooms=3&minSize=&maxSize=&minsaledate=2015&maxsaledate=today&kode=1!!
76!http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Soeg2.do 
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offentlige!ejendomsvurdering!er!undervurderet!i!forhold!til!salgsprisen.!Som!det!ses!af!figuren!er!den!

største!andel!af!observationerne!ejerlejligheder,!hvor!den!seneste!ejendomsvurdering!er!overvurderet!

i! forhold!til!salgsprisen.!Det!står! i!stærk!kontrast!til!billedet! i!Frederiksberg!Kommune,!hvor!absolut!

størstedelen!af!lejlighedernes!seneste!offentlige!ejendomsvurderinger!var!undervurderede!i!forhold!

til!salgsprisen.!Forfatteren!har!gennem!stikprøver!undersøgt!tendenserne! i!bl.a.!Taastrup,!Glostrup,!

Brønshøj,!Rødovre,!Hvidovre!og!Søborg,!som!også!er!byer!i!rimelig!afstand!fra!København,!og!her!er!

billedet!det!samme!som!i!Frederiksberg!Kommune.!Det!er!dog!væsentligt!at!holde!for!øje,!at!billedet!I!

Albertslund!ikke!er!så!firkantet!som!i!Frederiksberg!kommune,!idet!forskellen!i!antallet!af!overvurde_

rede!og!undervurderede!stikprøver!her!er!mindre.!Billedet! i!Albertslund!kommune!er!udelukkende!

medtaget!for!at!tegne!et!nuanceret!billede!af!konsekvenserne!af!den!nuværende!offentlige!ejendoms_

vurderingsmodel.!Til!trods!for!at!de!seneste!offentlige!ejendomsvurderinger!de!fleste!steder!i!og!om_

kring!København!og!Frederiksberg!er!undervurderede,!er!der!altså!også!kommuner!som!Albertslund,!

hvor!de! fleste!offentlige!ejendomsvurderinger!er!overvurderede,!hvilket!er!en!vinkel!på!sagen!som!

også!er!væsentlig!at!have!med.!Som!det!fremgår!af!det!følgende,!har!de!fejlbehæftede!offentlige!ejen_

domsvurderinger!stor!indflydelse!på!særlig!boligskatterne.!!

KONSEKVENSEN-AF-DE-FEJLBEHÆFTEDE-OFFENTLIGE-EJENDOMSVURDERINGER-PÅ-BOLIGSKATTER--

Ejendomsskatten! (grundskylden)! beregnes!ud! fra! grundværdien!og! er! en! skat! til! kommunen.! Ejen_

domsværdiskatten!beregnes!ud!fra!ejendomsværdien!og!er!en!skat!til!staten.77!De!offentlige!ejendoms_

vurderinger!har!altså!indflydelse!på!størrelsen!af!de!to!typer!boligskatter.!Grundskylden!og!ejendoms_

værdiskatten!medgår!ikke!i!den!skattepligtige!indkomst,!jf.!lov!om!kommunal!ejendomsskat!§1,!stk.!1!

og!ejendomsværdiskattelovens!§1,!stk.!2,!men!betales!direkte!til!henholdsvis!kommunen!og!staten.!!

I!stedet!for!at!beskatte!ejeren!af!værdien!af!egen!bolig!som!i!SL!§4,!litra!b,!har!man!valgt!at!indføre!

denne!formueskat!på!fast!ejendom!(ejendomsværdiskat),!jf.!ejendomsværdiskattelovens!(EVS)!§1,!stk.!

1.!Beregningsgrundlaget!for!ejendomsværdiskatten!er!ifølge!EVS!§4a,!stk.!1!det!laveste!beløb!af!den!

ejendomsværdi!der!er!ansat! for!den!pågældende!ejendom!pr.!1.!oktober! i! indkomståret,!den!ejen_

domsværdi!der!er!ansat!pr.!1.!januar!2001!tillagt!5%,!eller!den!ejendomsværdi!der!er!ansat!pr.!1.!januar!

2002.!Ifølge!EVS!§5!udgør!ejendomsværdiskatten!10!promille!af!beregningsgrundet,!der!ikke!overstiger!

3.040.000!kr.!og!30!promille!af!det!resterende.!

!

                                   
77!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0!
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Staten!og!kommunerne!har!i!de!seneste!år!mistet!og!vil!sandsynligvis!miste!en!masse!skattekroner!i!

ejendomsværdiskat!og!grundskyld!mange!steder!i!Danmark,!som!fx!i!Frederiksberg!Kommune,!indtil!

den!nye!længe!ventede!ejendomsvurderingsmodel!ser!dagens!lys!i!2018.!Dette!er!konsekvensen!af!de!

nuværende!undervurderede!offentlige!ejendomsvurderinger.!På!den!anden!side!har!stats_!og!kommu_

nekassen!opnået!flere!skattekroner!andre!steder!i!Danmark!som!fx!i!Albertslund!Kommune,!idet!mange!

ejerlejligheder!her!er!overvurderede.!Det!er!meget!sandsynligt,!at!den!nye!offentlige!ejendomsvurde_

ring!vil! lave!om!på!dette!billede.!Det!kan!på!baggrund!af!analysen!ovenfor!konkluderes,!at!disse!to!

modsatrettede! konsekvenser! i! københavnsområdet! sandsynligvis! ikke! går! i! nul.! Boligmarkedet! kan!

være!en!hurtigskiftende!mekanisme,!hvilket!sandsynligvis!medfører,!at!ingen!ejendomsvurderingsmo_

del!fuldstændig!kan!fjerne!afvigelsen!mellem!de!offentlige!ejendomsvurderinger!og!markedsprisen.!!

Under!udlejningen!til!barnet!skal!forældrene!ikke!betale!ejendomsværdiskat,!idet!det!ikke!er!ejeren!

der!bebor!ejerlejligheden,!jf.!ejendomsværdiskattelovens!§1,!stk.!1.!Til!gengæld!indgår!lejeindtægterne!

i!forældrenes!skattepligtige!indkomst,!som!omtalt!tidligere,!så!man!kan!sige,!at!staten!modtager!skat_

tekroner!for!den!pågældende!ejerlejlighed!uanset!hvad,!bare!i!en!anden!form.!I!et!forældrekøbssitua_

tion!får!ejendomsværdiskattens!størrelse!altså!først!betydning!fra!den!dag,!hvor!barnet!overtager!lej_

ligheden,!idet!barnet!fra!dette!tidspunkt!skal!betale!ejendomsværdiskat!ved!egen!beboelse.!Børn,!der!

har!overtaget!forældrekøbslejligheden!i!Frederiksberg!Kommune,!nyder!derfor!godt!af!den!offentlige!

ejendomsværdis!nuværende!lave!niveau.!Det!samme!er!bestemt!ikke!tilfældet!for!flere!børn,!der!har!

overtaget!forældrekøbslejligheden!i!Albertslund!kommune.!Det!kan!derfor!være!passende!her!at!vente!

med!at!overdrage!forældrekøbslejligheden!til!barnet!til!den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!

træder!i!kraft,!hvilket!sandsynligvis!vil!bevirke!bedre!overensstemmelse!mellem!den!offentlige!ejen_

domsvurdering!og!markedsprisen!for!flere!ejerlejligheder!i!Albertslund!kommune!og!dermed!en!lavere!

ejendomsværdiskat!for!barnet.!!

Grundskylden!skal!derimod!betales!under!hele!forældrekøbet,!idet!denne!er!uafhængig!af!om!ejeren!

selv!bebor!ejerlejligheden!eller!ej,!jf.!lov!om!kommunal!ejendomsskat!§1,!stk.!1.78!Grundskylden!i!Fre_

deriksberg!Kommune!ligger!i!2016!på!25,5!promille.79!I!forbindelse!med!vedtagelsen!af!finansloven!har!

regeringen!valgt!at!fastfryse!grundskylden,!så!den!er!den!samme!i!2016!som!i!2015!for!ejerlejligheder,80!

men!grundskylden!bliver!dog!reguleret!for!skatteåret!2017!med!5,5%.81!I!Frederiksberg!Kommune!hø_

ster!forældrene!lige!nu!økonomiske!fordele!af!den!lave!offentlige!grundværdi,!idet!det!medfører!lavere!

                                   
78!Grundlæggende!skatteret!2015,!s.!575!
79!http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter#/kommune/frederiksberg!
80!http://www.skm.dk/media/1287262/8_Grundskyld.pdf!
81!http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal_beskatning/grundvaerdiregulering_reguleringsprocenten_for_2017!
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grundskyld.!Tilsvarende!gælder!for!barnet!der!har!overtaget!forældrekøbslejligheden.!Tilfældet! i!Al_

bertslund!kommune!er!derimod,!at! forældekøbere!kan!risikere!at!betale!mere! i!grundskyld!end!de!

burde!gøre,!hvis!den!offentlige!ejendomsvurdering!havde!svaret!til!markedsprisen.!!

Som!det!fremgår!af!næste!afsnit!har!de!fejlbehæftede!ejendomsvurderinger!endnu!flere!konsekvenser.!

Der!er!endnu!ikke!kommet!meget!frem!vedrørende!detaljerne!ved!den!nye!ejendomsvurderingsmodel,!

men!den!kommer!sandsynligvis!til!at!basere!sig!på!computer_!og!satellitgenereret!data!og!matematiske!

modeller!frem!for!en!sagkyndig!vurdering,!som!er!en!del!af!den!gamle!ejendomsvurderingsmodel.82!
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82!http://www.b.dk/nationalt/saadan_skal_din_bolig_vurderes_i_fremtiden_0,!samt!rapporten!fra!regeringens!eksterne!ekspertudvalg!
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SALG-AF-FORÆLDREKØBSLEJLIGHEDEN-TIL-BARNET-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Som!følge!af!netop!de!gennemsnitlige!undervurderede!offentlige!ejendomsvurderinger!i!København!

og!på!Frederiksberg83!samt!varslingen!af!den!nye!ejendomsvurderingsmodel! i!2018,84!er!der!mange!

forældre,!der!overdrager!forældrekøbslejligheden!til!deres!børn!i!disse!tider.!Dette!er!netop!56%!af!

forældrenes!(44%!af!de!unges)!grund!til!at!foretage!lejlighedsoverdragelsen!i!disse!år,!hvoraf!11%!af!

forældrene! (13%! af! de! unge)! tilkendegiver,! at! lejlighedsoverdragelsen! ikke! er! sket! endnu.!Det! kan!

være,!at!barnet!i!disse!tilfælde!ikke!har!haft!økonomi!til!at!overtage!lejligheden!endnu,!idet!det!ikke!er!

helt!økonomisk!smertefrit!for!barnet!at!overtage!lejligheden.!33%!af!forældrene!(25%!af!de!unge)!ud_

trykker!derimod,!at!det!nuværende!lave!ejendomsvurderingsniveau!ikke!har!indflydelse!herpå.!Enten!

har!disse!unge!købt!forældrekøbslejligheden!før!problematiseringen!af!de!offentlige!ejendomsvurde_

ringer!eller!også!har!de!bare!overtaget!forældrekøbslejligheden!af!andre!grunde.!11%!af!forældrene!

(31%!af!de!unge)!tilkendegiver!derimod,!at!det!enten!er!uvist,!eller!at!der!aldrig!skal!ske!en!lejligheds_

overdragelse!til!barnet.!Det!er!muligt,!at!disse!forældre!enten!vil!tjene!på!at!udleje!den!til!en!tredje_

mand!efterfølgende!(gælder!for!de!11%!af!forældrene),!at!deres!andet!barn!eller!forældrene!selv!skal!

flytte!ind!efterfølgende,!at!de!vil!tjene!på!salget!selv,!at!barnet!ikke!har!råd!eller!lyst!til!at!overtage!

forældrekøbslejligheden,!og/eller!forældrene!ikke!har!råd!til!at!overdrage!lejligheden!til!barnet.!!

På!baggrund!af!undersøgelserne!blandt!de!unge!og!forældrene!kan!det!derfor!konkluderes,!at!de!un_

dervurderede!offentlige!ejendomsvurderinger! i!København!og!på!Frederiksberg!samt!varslingen!om!

den!nye!ejendomsvurderingsmodel!i!2018!tilskynder!forældre!til!at!overdrage!forældrekøbslejligheden!

til!deres!børn!netop!i!disse!år.!De!er!altså!helt!bevidste!om!det!fordelagtige!skattehul,!der!lige!nu!er!i!

forældrekøbsspillet.!!

Der!er!en!netop!en!god!grund,!til!at!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!har!så!afgørende!be_

tydning!for!størstedelen!af!forældre!og!børn!i!undersøgelserne.!Et!barn!kan!nemlig!ifølge!værdiansæt_

telsescirkulæret!nr.!185!af!17.!november!1982!punkt!6!købe!ejerlejligheden!af!forældrene!til!den!se_

neste!offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%,!hvilket!kommer!af,!at!børn!er!en!del!af!gaveafgifts_

kredsen!i!boafgiftsloven!(BAL)!§22.85!Punkt!6!i!værdiansættelsescirkulæret!foreskriver!”…..Hvis%boets%

eller%parternes%værdiansættelse%omregnet%til%kontantværdi%højst%er%15%pct.%højere%eller%lavere%end%den%

nævnte%kontantejendomsværdi,%skal%værdiansættelsen%lægges%til%grund%ved%beregningen%af%arve>%eller%

gaveafgiften….”%Dette!er!en!undtagelse!til!hovedreglen! i!værdiansættelsescirkulærets!punkt!2,!som!

                                   
83!Undersøgelserne!viser!at!langt!de!fleste!forældrekøbslejligheder!ligger!i!København!eller!på!Frederiksberg.!
84!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0 
85!Herunder!også!stedbørn,!dvs.!børn!hvis!ene!forælder!er!gift!med!overdrageren,!jf.!https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947450!
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foreskriver,!at!værdien!i!handel!og!vandel!skal!anvendes.86!Den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!

i!punkt!6!kan!dog!kun!finde!anvendelse,!hvis!der!ikke!er!faktiske!eller!retlige!ændringer!på!ejendom_

men,!siden!denne!blev!foretaget,!jf.!punkt!8.!

63%!af!de!unge!respondenter!tilkendegiver!netop!at!anvende!15%_reglen!ved!overtagelsen!af!foræl_

drekøbslejligheden.!Idet!hele!63%!af!de!unge!har!anvendt!15%_reglen,!så!må!det!sandsynligvis!gælde,!

at!19%!af!de!unge,!som!ikke!tillagde!varslingen!af!den!nye!ejendomsvurderingsmodel!betydning,!har!

anvendt!15%_reglen.!De!restende!6%!af!de!unge,!hvis!der!ses!bort!fra!de!31%!af!de!unge!der!aldrig!skal!

overtage!eller!ikke!ved!om!de!skal!overtage!lejligheden,!anvender!en!anden!pris.87!

For!forældrerespondenternes!vedkommende!er!billedet!tydeligt,!idet!alle!89%!forældrekøbsoverdra_

gelser!skal!ske!eller!er!sket!efter!15%_reglen,!uanset!om!de!hævder,!at!varslingen!af!den!nye!ejendoms_

vurderingsmodel!har!eller!har!haft!indflydelse!på!det!(56%)!eller!ej!(33%).!!

På!baggrund!af!undersøgelserne!blandt!unge!og!forældre!kan!det!derfor!konkluderes,!at!størstedelen!

af!forældrekøbsoverdragelserne!i!København!og!på!Frederiksberg88!sker!eller!er!sket!ved!anvendelse!

af!15%_reglen,!uanset!om!de!ellers!hævder,!at!de!nuværende!offentlige!ejendomsvurderingers! lave!

niveau!og!varslingen!om!den!nye!ejendomsvurderingsmodel!har!eller!har!haft!indflydelse!på!overdra_

gelsestidspunktet!eller!ej.!!

Skattedepartementet! udgav! værdiansættelsescirkulæret! i! 1982,!men! for! at! afgøre! uklarheder! heri!

fremkom!der!i!1984!og!1990!afgørelser!fra!skattemyndighederne.!I!1984!fastslog!skattedepartementet!

med!sine!svar!i!TfS1984,418,!at!de!bevidst!med!værdiansættelsescirkulæret!har!indskrænket!skatte_

myndighedernes!adgang!til!at!lade!fast!ejendom!omvurdere!i!tilfælde!af,!at!myndighedernes!seneste!

offentlige!ejendomsvurdering!er!fejlbehæftet,!idet!det!offentlige!system!er!nærmest!til!at!bære!risi_

koen!for,!at!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!er!for!lav.!Hensigten!med!at!indskrænke!skat_

temyndighedernes!beføjelser!er!ifølge!skattedepartementet!at!gøre!reglerne!lettere!at!praktisere!for!

de!nærtstående!parter!i!en!ejendomsoverdragelse.!Skattedepartementet!bekræfter!altså!heri,!at!skat_

temyndighederne!er!afskåret!fra!lade!fast!ejendom!omvurdere,!så!længe!15%_reglen!er!overholdt!og!

der!ikke!er!foretaget!væsentlige!faktiske!eller!retlige!ændringer!på!ejendommen,!siden!seneste!offent_

lige!ejendomsvurdering!er!foretaget,!jf.!punkt!6!og!8.!Skattedepartementet!henviser!til,!at!den!davæ_

rende!§2,!stk.!2,!nr.!7!i!vurderingsloven,89!som!foreskrev,!at!en!ombygning!ansås!af!væsentlig!karakter,!

hvis!dens!omkostninger!løb!op!i!mere!end!5%!af!den!seneste!offentlig!ejendomsvurdering!eller!i!mindst!

                                   
86!Herunder!også!BAL!§27,!stk.!1!
87!Det!kan!ikke!siges!præcis!hvilken!pris,!idet!der!er!uoverensstemmelse!i!besvarelserne!på!dette!punkt.!!
88!Undersøgelserne!viser!at!langt!de!fleste!forældrekøbslejligheder!ligger!i!København!eller!på!Frederiksberg.!
89!Lov!1965_06_04!nr.!224!om!ændring!i!lov!om!vurdering!og!beskatning!til!staten!af!faste!ejendomme.!Herefter!ændret!yderligere!i!Lov!1976_06_10!nr.!310!om!
ændring!af!lov!om!vurdering!af!landets!faste!ejendomme.-
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25.000!kr.!Der!er!dog!ikke!medtaget!beløbsgrænser!i!den!nuværende!vurderingslov,90!men!måske!an_

vendes!disse!stadig!som!rettesnor!hos!skattemyndighederne.!I!samme!svar!konkluderer!skattedepar_

tement,!at!SKAT!skal!acceptere!den!pågældende!værdiansættelse!efter!15%_reglen,!uanset!om!købe_

ren!kort!tid!efter!købet!sælger!ejendommen!til!væsentlig!højere!pris.!!

I!1990!fremkom!Skatteministeren!i!sine!svar!i!TfS1990,196!med!en!begrundelse!for!15%_reglen.!15%_

reglen!bunder!i,!at!de!offentlige!ejendomsvurderinger!bygger!på!gennemsnit!og!derfor!er!forbundet!

med!en!vis!usikkerhed,!hvilket!berettiger!en!vis!afvigelse!mellem!den!seneste!offentlige!ejendomsvur_

dering!og!overdragelsessummen,!uden!at!overdragelsessummen!nødvendigvis!afviger! fra!værdien! i!

handel! og! vandel.! Her! er! der! sandsynligvis! forudsat,! at! den! offentlige! ejendomsvurdering! ligger! i!

samme!leje!som!værdien!i!handel!og!vandel,!hvilket!bestemt!ikke!er!tilfældet!mange!steder!lige!nu,!jf.!

tidligere.!Hertil!bekræfter!ministeren!dog!igen,!at!det!offentlige!system!bærer!risikoen!for!en!fejlbe_

hæftet!ejendomsvurdering,!og!at!skattemyndighederne!ikke!kan!anfægte!anvendelsen!af!15%_reglen,!

medmindre!der!er!sket!faktiske!eller!retslige!ændringer!af!ejendommen!siden!seneste!offentlige!ejen_

domsvurdering.!En!tilbageværende!uklarhed!er!dog!stadig,!hvorfor!det!lige!er!blevet!15%!og!ikke!fx!

10%.!En!oplagt!mulighed!er,!at!skattedepartementet!hertil!har!været!inspireret!af!gaveafgiftsprocen_

ten!på!15%!mellem!visse!nærtstående,!jf.!BAL!§23.!Forfatteren!har!forsøgt!at!få!SKATs!kommentarer!

til!dette,!men!de!har!desværre! ikke!været!meget! for!at!udtale!sig.!Skatteministeriet!har!heller! ikke!

svaret!tilbage!på!forfatterens!henvendelse!herom.!!

Det!kan!synes!underligt,!at!værdiansættelsescirkulærets!retningslinjer!ikke!er!lavet!om!til!en!lov,!idet!

det!ofte!anvendes!som!følge!af!flere!og!flere!forældrekøb.!En!sandsynlig!grund!til,!at!cirkulæret!ikke!er!

omdannet!til!en!lov!kan!være,!at!det!er!lettere!at!ændre!et!cirkulære!end!en!lov,91!hvis!skattemyndig_

hederne!senere!vil!afskaffe!fx!15%_reglen,!som!de!før!har!ytret!ønske!om!i!2000.92!

I!forlængelse!af!punkt!6!og!8!i!værdiansættelsescirkulæret!er!det!vigtig,!at!forældre!er!opmærksomme!

på!punkt!9.!I!SKM2007.58.SR!er!punkt!9!central.!Heri!bekræfter!skatterådet,!at!forældre!kan!overdrage!

fast!ejendom,! som!er!vurderet! som! fri,! til!deres!barn! til!den! seneste!offentlige!ejendomsvurdering!

minus!15%.!Punkt!6!gælder!nemlig! ikke! i!de!situationer,!hvor! lejligheden! i! forbindelse!med!seneste!

offentlige!ejendomsvurdering!er!vurderet! som!udlejet! (ikke! fri),!men!sælges! som! fri.! jf.!punkt!9!og!

bekræftet!i!skatterådets!bindende!svar!ovenfor.!Punkt!9!foreskriver,!at!”Hvis%en%ejerlejlighed%ved%den%

seneste%ejendomsvurdering%er%ansat%som%en%udlejet%ejerlejlighed%under%hensyn%til%huslejerestriktioner,%

                                   
90!Lovbekendtgørelse!2013_08_30!nr.!1067!om!vurdering!af!landets!faste!ejendomme!
91!Den!juridiske!metode!–!en!introduktion,!s.!122!
92!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!224!
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er%den%seneste%kontantejendomsværdi%ikke%et%brugbart%sammenligningsgrundlag,%hvis%ejerlejligheden%

ved%arveudlægget%eller%gaveoverdragelsen%er%overdraget%som%»fri«%ejerlejlighed.”%

Det!er!oftest!sådan,!at!en!ejerlejlighed!vurderes!som!fri,!så!længe!lejligheden!ikke!er!behæftet!med!

særlige!offentlige!byrder!eller!huslejerestriktioner.!Det!er!kun!offentlig!byrder,!herunder!bl.a.!forplig_

telser,!som!køber!overtager,!samt!de!forpligtelser!sælger!frigøres!for!ved!overdragelsen93!samt!husle_

jerestriktioner,94!og!ikke!privat!byrder,!der!betinger!en!vurdering!som!udlejet.!Hvis!lejemålets!parter!

selv!aftaler!begrænsninger!i!fx!opsigeligheden!er!det!af!privat!karakter!og!har!ikke!indflydelse!på!vur_

deringen.95!Hvis!forældrekøbslejligheden!ved!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!er!vurderet!som!

udlejet,!så!skal!man!passe!på!med!at!sælge!den!til!barnet!som!en!fri!lejlighed,!for!så!kan!man!ligesom!

i!SKM2010.242.LSR!ende!i!fælden,!hvor!15%_reglen!ikke!må!anvendes,!og!lejligheden!i!stedet!skal!over_

drages!til!markedsprisen,!jf.!punkt!9,!som!fører!tilbage!til!punkt!2,!hvor!værdien!i!handel!og!vandel!skal!

anvendes,!jf.!hertil!BAL!§27,!stk.1.!I!den!konkrete!sag!var!en!ejendom,!som!blev!overdraget!fra!far!til!

datter,!vurderet!som!”ikke!fri”!ved!seneste!offentlige!ejendomsvurdering.!Faren!påstod,!at!punkt!9!kun!

var!til!for!at!blive!brugt,!hvis!der!ikke!fandtes!en!offentlig!ejendomsvurdering,!og!derfor!anvendte!han!

en!overdragelsessum!svarende!til!det!dobbelte!af!den!seneste!kendte!”ikke!fri”!ejendomsvurdering!

minus!15%,!hvilket!Landsskatteretten!ikke!accepterede.!Retten!vurderede!at!lejligheden,!selv!om!den!

ved!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!var!vurderet!som!ikke!fri!(udlejet)!under!hensyn!til!husleje_

restriktioner!og!vurderet!til!50%!under!den!offentlige!ejendomsvurdering,!som!lejligheden!ville!være!

ansat! til! som!fri,! reelt!blev!sådan!fri! som!omtalt! i!punkt!9!ved!overdragelsen!mellem!far!og!datter.!

Rettens!begrundelse!var,!at!datteren!både!var!daværende!lejer!og!nuværende!køber!af!samme!lejlig_

hed.!Retten!bedømte,!at!der!derfor!ikke!var!tale!om,!at!datteren!og!faren!var!bundet!af!huslejerestrik_

tioner,!og!at!når!en!situation!er!omfattet!af!punkt!9,!så!kan!punkt!6!ikke!anvendes.!Retten!pointerede!

hertil,!at!skattemyndighederne!derfor!i!medhør!af!EBL!§4,!stk.!6!har!ret!til!at!afprøve!lejlighedens!værdi!

i!handel!og!vandel.!

I!kendelsen!blev!forskellen!mellem!markedsprisen!og!salgsprisen!anset!som!en!afgiftspligtig!gave!til!

datteren,!og!som!en!skattepligtig!avance!for!faren!efter!ejendomsavancebeskatningslovens!§1,!stk.!1!

og!§4,!stk.!1.!Faren!skulle!medregne!fortjenesten!i!sin!kapitalindkomst,!jf.!personskattelovens!§4,!stk.!

1,!nr.!14.!!

                                   
93!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!224!
94!Reglerne!i!boligreguleringsloven!§1!gælder!kun!i!nogle!kommuner.!Det!er!op!til!kommunalbestyrelsen.!Et!eksempel!er!§5,!som!betinger!omkostningsbestemt!
husleje.!
95!http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2113008&vId=211712 
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Det!kan!altså!konkluderes,!at!når!der!er!sammenfald!mellem!lejer!og!køber!(barnet)!skal!lejligheden!

være!vurderet!som!fri!ved!seneste!offentlige!ejendomsvurdering,!for!at!15%’reglen!kan!anvendes,!el_

lers!skal!markedsprisen!anvendes.!Da!markedsprisen,!jf.!afsnit!om!de!offentlige!ejendomsvurderinger,!

i!mange!tilfælde!er!væsentlig!højere!end!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!kan!købet!af!for_

ældrekøbslejligheden!derfor!blive!en!del!dyrere!for!barnet,!hvis!lejligheden!ikke!er!vurderet!som!fri.!I!

stedet!bør!lejekontrakten!med!barnet!opsiges,!hvorefter!forælderene!kan!indhente!en!§4_vurdering!

hos!SKAT!om!fri!lejlighed.96!Hvis!ejerlejligheden!således!er!frigjort!for!lejemålet!med!barnet,!skal!§4_

vurderingen!foretages!ud!fra,!at!der!er!tale!om!en!fri!lejlighed.97!Der!er!dog!lige!den!detalje,!at!SKAT!

fra!1.!januar!2014!lukkede!for!adgangen!til!at!få!foretaget!en!§4_vurdering!indtil!1.!marts!2018!indtil!

videre.98!Idet!der!er!tale!om!en!omvurdering!af!lejligheden!kan!man!risikere,!at!ejendomsværdien!bliver!

vurderet!højere,!pga.!fx!fremgang!i!boligmarkedet,!end!hvis!lejligheden!var!vurderet!som!fri,!da!foræl_

drene!købte!den.!Hvis!forældre!ønsker!at!foretage!et!forældrekøb!inden!for!de!næste!par!år!og!ønsker!

at!sælge!den!til!barnet!også!inden!for!de!næste!par!år,!kan!det!derfor!være!en!god!ide!at!sikre!sig,!at!

lejligheden!er!vurderet!som!fri!ved!seneste!offentlige!ejendomsvurdering,!inden!den!købes.!Ellers!kan!

lejligheden!ikke!sælges!til!barnet!efter!15%_reglen,!før!den!er!omvurderet!som!følge!af!den!nye!offent_

lige!ejendomsvurderingsmodel.!

Der!er!et!aspekt!mere,!som!forældre!skal!være!opmærksom!på!ved!anvendelse!af!værdiansættelses_

cirkulærets!regler!til!overdragelsen.!Forældre!kan!nemlig!ikke!overdrage!lejligheden!til!barnet!og!den_

nes!kæreste!efter!15%_reglen,!sådan!så!barnet!og!kæresten!begge!står!som!ejere!af!lejligheden.!Be_

grænsningen!i!værdiansættelsescirkulærets!anvendelse!er!slået!fast!af!Landsskatteretten!i!kendelsen!

LSR2009.07_01331,!hvor!retten!bekræfter,!at!barnets!ægtefælle!er!omfattet!af!cirkulærets!bestemmel_

ser,!som!følge!af!BAL!§22,!stk.!1!og!2,!men!ikke!en!kæreste.!I!den!konkrete!sag!købte!en!skatteyder!en!

lejlighed!til!brug!for!udlejning!til!datteren.!Senere!solgte!han!den!til!datteren!og!hendes!forlovede!med!

50%!til!hver.!I!og!med!at!datteren!og!partneren!ikke!var!gift!på!overdragelsestidspunktet,!men!først!

blev!det! senere,! så!kunne!hendes! forlovedes!andel!af!ejendommen! ikke!værdiansættes!efter!15&_

reglen,!men!skulle!i!stedet!ansættes!til!markedsværdien.!!

!

!

!

                                   
96!Administrativ!Vejledning!P!nr.!74,!version!2.3!_!Forældrekøb!og!_salg!af!lejlighed!2012_02_27!
97!http://tax.dk/lv/vur/A_3_3.htm!
98!Den!juridiske!vejledning!2016_2!H.A.1.2.1!
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63%!af!de!unge!svarende!til!dem,!som!anvender!15%_reglen,!finansierer!lejlighedskøbet!alene.!De!re_

sterende!6%!af!de!unge,!som!med!sikkerhed!skal!overtage!forældrekøbslejligheden,!finansierer!lejlig_

hedskøbet!sammen!med!deres!kæreste.!Hvis!overdragelsen!er!sket!til!markedsprisen!er!det! ikke!et!

problem,!men!hvis!overdragelsen!er!sket!til!under!markedsprisen!er!det!derimod!i!strid!med!en!omtalte!

kendelse,!idet!der!er!tale!om!en!kæreste.!Sidstnævnte!tilfælde!er!så!alligevel!som!udgangspunkt!ikke!

et!problem,!hvis!barnet!er!eneste!køber!og!bare!låner!penge!hertil!af!kæresten.!Undersøgelsen!siger!

ikke!noget!om!kæresten!står!på!købskontrakten!eller!ej.!!

Der!er!ingen!respondenter,!der!tilkendegiver,!at!de!finansierer!lejlighedskøbet!sammen!med!ægtefæl_

len,!hvor!kendelsen!bekræfter,!at!cirkulærets!regler!ellers!kunne!være!anvendt.!Det!giver!god!mening,!

at!ingen!forældrekøbsovertagelser!er!finansieret!sammen!med!en!ægtefælle,!set!i!lyset!af!at!den!gen_

nemsnitlige!giftealder!ifølge!Danmarks!Statistisk!er!32!år!for!kvinder!og!34,5!år!for!mænd!i!år!2016!i!

Danmark.99!I!den!alder!er!de!fleste!forældrekøbslejligheder!overtaget!af!barnet,!idet!forældrekøb!mest!

af!alt!hører!til!i!og!omkring!studietiden.!!!

Reglen!kan!bruges! så!mange!gange! forældre!har!økonomi!og!ønsker!det!på! samme!barn.!På!dette!

punkt!er!der!ikke!opsat!nogen!begrænsninger!fra!myndighedernes!side.!!

Set!i!lyset!af!Landsskatterettens!konklusion!i!SKM2007.431.LSR!lader!det!ikke!til,!at!forældre!skal!være!

bekymrede!for!at!anvende!15%_reglen,!selvom!de!kender!til!den!reelle!handelsværdi!af!forældrekøbs_

lejligheden!på!overdragelsestidspunktet.!Den!konkrete!kendelse!handler!om!en!far,!som!købte!en!lej_

lighed! til! sin!datter! til!2.650.000!kr.!Et!år! senere!solgte! faren! lejligheden! til!datteren! til!den!senest!

kendte!offentlige!ejendomsvurdering!på!2.200.000!kr.!minus!15%.!SKAT!modsatte!sig!dette,! idet!de!

mente,!at!15%_reglen!ikke!kunne!bruges,!når!parterne!havde!kendskab!til,!at!den!reelle!handelsværdi!

var!højere!som!følge!af!farens!købspris!året!før.!Retten!fastslog,!at!SKAT!ikke!ved!brug!af!BAL!§27,!stk.!

2!og!værdiansættelsescirkulærets!punkt!48!kunne!anfægte!15%_reglen!i!punkt!6.!I!BAL!§27,!stk.!2!står!

der,!at!”Finder%Told>%og%skatteforvaltningen,%at%en%værdiansættelse%ikke%svarer%til%handelsværdien%på%

tidspunktet% for%gavens%modtagelse,%kan%den%ændre%værdiansættelsen…..”!Værdiansættelsescirkulæ_

rets!punkt!48!foreskriver!at!”Anvisningerne%i%dette%cirkulære%er%vejledende%ved%efterprøvelsen%af%vær>

diansættelser%i%den%enkelte%boopgørelse%og%anmeldelse….”%Til!støtte!herfor!henviste!retten!til!forarbej_

derne!til!BAL!§27!(lovforslag!L254100),!hvor!der!er!anført,!at!principperne!i!værdiansættelsescirkulæret!

og!praksis!herfor!stadig!vil!være!gældende!efter!gennemførsel!af!lovforslaget.!Retten!påpegede!hertil!

desuden!punkt!4!om!fast!ejendom!i!værdiansættelsescirkulæret,!hvor!der!står,!at!”…..Til%brug%herfor%

fastsættes%følgende%regler%om,%inden%for%hvilke%grænser%skatte>%og%afgiftsmyndighederne%skal%acceptere%

                                   
99!https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren!
100!Betænkning!over!Forslag!til!lov!om!afgift!af!dødsboer!og!gaver,!Nr.!L!254!1994_95,!afgivet!af!skatteudvalget!!
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værdiansættelsen.”!Retten!endte!på!denne!baggrund!med!at!give!faren!medhold!og!konkluderede,!at!

overdragelsesprisen!mellem!forældre!og!datter!opgjort!efter!15%_reglen!ikke!kunne!anfægtes!af!SKAT,!

selvom!lejlighedens!reelle!markedsværdi!var!parterne!bekendt!på!overdragelsestidspunktet.!!!

Det!kan!synes!modsigende,!at!værdiansættelsescirkulærets!punkt!4,!jf.!ovenfor,!og!punkt!6!pålægger!

skattemyndighederne!en!pligt!(punkterne!indeholder!ordet!”skal”)!til!alt!andet!lige,!at!acceptere!en!

værdiansættelse,!som!følger!cirkulærets!regler,!hvorimod!punkt!48,!jf.!ovenfor,!udtrykker!at!reglerne!

i!cirkulæret!er!vejledende.!Retspraksis!har!dog!baseret!på!de!omtalte!domme!og!kendelser!dæmpet!

det!vejledende!aspekt!i!punkt!48!i!forældrekøbsoverdragelser!af!fast!ejendom!og!gjort!reglerne!gæl_

dende!i!bredere!forstand!end!hvad!der!rent!faktisk!udtrykkes!direkte!i!cirkulæret.!Samtidig!er!der!ble_

vet!lagt!tryk!på,!at!en!værdiansættelse!efter!15%_reglen!alt!andet!lige!skal!accepteres!af!skattemyndig_

hederne! medmindre! punkt! 8! eller! 9! er! opfyldt,! jf.! bl.a.! Landsskatterettens! konklusion! i!

SKM2007.431.LSR! og!ministerens! svar! i! TfS1990,196! ovenfor.! SKAT! henviser! endda! selv! til! sin! ind_

skrænkede!adgang!til!at!anfægte!en!overdragelsessum!der!følger!15%_reglen,!idet!de!påstår,!at!reg_

lerne!ligger!helt!fast,!så!der!ikke!er!behov!for!at!få!et!bindende!svar!på!området.101!

Skattedepartementets!og!retspraksis’!håndhævelse!af!15%_reglen!danner!sammen!med!de!nuværende!

undervurderede!ejendomsvurderinger!et!skattefordelagtigt!smuthul!for!forældrekøbere!i!København!

og!på!Frederiksberg,!som!forstærkes!af!det!på!nuværende!tidspunkt!opadgående!boligmarked.102!Hen_

sigten!er!at!lukke!dette!smuthul!med!den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel.!Mange!forældre_

købere!er!helt!bevidste!om!det!nuværende!skattefordelagtige!smuthul,!hvilket!kommer!til!udtryk!i!de!

mange!respondenters!tilskyndelse!til!at!overdrage!forældrekøbslejligheden!til!barnet,!netop!inden!den!

nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!i!2018.!Indtil!da!kan!skattemyndighederne!kun!

anfægte!dette!smuthul,!hvis!punkt!8!eller!9!i!værdiansættelsescirkulæret!er!opfyldt.!Myndighederne!

har!så!at!sige!spændt!ben!for!sig!selv.!Når!forældre!lige!nu!overdrager!frie!ejerlejligheder!til!deres!barn!

efter!15%_reglen,!er!barnets!potentielle!gevinst!større!end!de!i!retspraksis!bestemte!15%,!idet!lejlig_

hedens!markedsværdi! reelt!er!højere!end!dens!seneste!offentlige!ejendomsvurdering,! i!hvert! fald! i!

mange!tilfælde!på!Frederiksberg!og! i!København.!Det!skattemæssige!aspekt! ligger! i!muligheden!for!

senere!at!anvende!parcelhusreglen,!så!gevinsten!bliver!skattefri,!jf.!afsnit!herom.!Det!skattemæssige!

smuthul!giver!altså!på!nuværende!tidspunkt!forældre!mulighed!for!via!lejlighedsoverdragelsen!at!over_

føre!potentielle!økonomiske!midler!til!barnet!uden!skatte_!eller!afgiftsmæssige!konsekvenser,!hvilket!

ellers!ikke!er!muligt.!Grunden!til!at!udtrykket!”potentielle”!anvendes!er,!at!boligmarkedet!kan!være!en!

                                   
101!http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=210335!og!http://skat.dk/getFile.aspx?Id=115960&newwindow=true!
102!Jf.!tidligere!afsnit! 
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hurtigskiftende!mekanisme,!som!kan!medføre!lavere!eller!ingen!gevinst!i!sidste!ende.!Dette!er!en!af!

de!usikre!faktorer!ved!forældrekøb.!!!!

På!nuværende!tidspunkt!er!forældrekøberne!altså!vindere,!mens!statskassen!er!taberen!i! forældre_

købsspillet!i!København!og!på!Frederiksberg.!Dette!kan!illustreres!ved!et!eksempel!på!et!forældrekøb!

af!en!ejerlejlighed:! !

!

!

EJERLEJLIGHED!PÅ!ADRESSEN103!

Yrsavej!9,!2TH,!!

2000!Frederiksberg!

! !

FORÆLDRENES-LEJLIGHEDSSALG-TIL-TREDJEMAND- !

Forældrenes!anskaffelsessum!i!2011,!jf.!Boliga.dk104!(1)! 2.095.000!

Markedsprisen,!alm.!salg!(ifølge!Boliga.dk)!!(2)105! 3.295.000!

Skattepligtig!gevinst!til!beskatning!hos!forældrene!ved!salg!til! tredjemand!

(2)!–!(1)!=!(3)!

1.200.000-

! !

FORÆLDRENES-LEJLIGHEDSSALG-TIL-BARNET- !

Den!offentlige!ejendomsvurdering!2015!(4)106! 1.724.800!

Den!offentlige!ejendomsvurdering!2015!minus!15%!(5)! 1.466.080!

Barnets!potentielle!skattefri!gevinst!(2)!_!(5)!=!(6)! 1.828.920-

Forældrenes!skattemæssige!tab!på!familieoverdragelsen!af!lejligheden!

(5)!–!(1)!=!(7)!

a628.920-

!

TABEL:! DER! ER! VALGT! ET! ALMINDELIGT! SALG! FRA! BOLIGA.DK! FOR! AT! VIDE! MARKEDSPRISEN! PÅ! LEJLIGHEDEN;! HVOREFTER! SALGSSITUATIONEN! FOR!

ILLUSTRATIONENS!SKYLD!ER!LAVET!OM!TIL!ET!FORÆLDREKØB.!!

SKAT!mister!altså!i!ovenstående!eksempel!alt!andet!lige!skattekroner!fra!forældrene,!samt!gaveafgift!

fra!barnet!af!en!gevinst!på!op!til!1.828.920!kr.!pga.!de!nuværende!undervurderede!offentlige!ejen_

domsvurderinger! i! samspil!med!15%_reglen!og!parcelhusreglen,!set! i! forhold! til!hvis! lejligheden!var!

                                   
103!Der!ses!bort!fra!handelsomkostninger!+!ejertid!mv.,!idet!det!er!et!meget!forenklet!eksempel!
104!http://www.boliga.dk/salg/resultater?so=1&type=Ejerlejlighed&fraPostnr=1800&tilPostnr=2000&sort=omregnings_dato_d&minsaledate=2015_6_
27&maxsaledate=today&p=2!
105!http://www.boliga.dk/salg/resultater?so=1&type=Ejerlejlighed&fraPostnr=1800&tilPostnr=2000&sort=omregnings_dato_d&minsaledate=2015_6_
27&maxsaledate=today&p=2!
106!http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurde_
ring/Vis.do?&KMNR=147&sideNavn=vliste&EJDNR=200439&POSTNR=&VEJKODE=0847&VEJNAVN=YRSAVEJ!
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blevet!solgt!ved!almindeligt!salg!mellem!uafhængige!parter.!Reelt!hvis!den!seneste!offentlige!ejen_

domsvurdering!afspejlede!markedsprisen,!burde!barnet!på!tidspunktet!for!overdragelsen!alt!andet!lige!

udelukkende!opnå!en!skattefri!gevinst!på!op!til!258.720!kr.,!som!følge!af!de!i!retspraksis!bestemte!15%!

og!parcelhusreglen.!På!overdragelsestidspunktet!(status!quo)!overføres!der!altså!afgiftsfrie!økonomi_

ske!midler!på!1.570.200!kr.!(ud!over!de!15%)!fra!forældre!til!barnet,!forudsat!at!parcelhusreglen!ender!

med!at!kunne!anvendes.!Hertil!kommer!de! lavere!boligskatter!fra!barnet!grundet!de!fejlbehæftede!

offentlige!ejendomsvurderinger!her.!På!den!anden!side!er!der!kommuner!som!fx!Albertslund,!hvor!

dette!billede!er!vendt!om.!Idet!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!i!mange!tilfælde!her!er!hø_

jere!end!markedsprisen,!giver!det!ikke!mening!at!anvende!15%_reglen!her,!før!den!nye!offentlige!ejen_

domsvurderingsmodel!træder!i!kraft!i!2018.!!

Der!er!i!eksemplet!ovenfor!forudsat,!at!forældrene!kan!tåle!et!økonomisk!tab.!Forældrene!får!nemlig!

et!skattemæssigt!tab!ud!af!lejlighedsoverdragelsen!på!628.920!kr.,!som!de!kun!kan!modregne!i!frem_

tidige!gevinster!ved!salg!af!anden!fast!ejendom!omfattet!af!ejendomsavancebeskatningsloven,!jf.!EBL!

§6,!stk.!3.107!Det!er!væsentligt!at!huske!på,!at!forældrekøb!ofte!ender!med!et!skattemæssigt!tab!for!

forældrene!som!i!eksemplet.!Hele!forældrekøbskonceptet!går!som!sagt!ud!på!at!hjælpe!barnet!og!ikke!

foretage!en!profitabel! investering!for!egen!vindings!skyld.!Forældre,!der!ejer!anden!fast!udlejnings_

ejendom,!har!en!dog!skattemæssig!fordel!her,!idet!de!kan!fremføre!det!skattemæssige!tab!på!foræl_

drekøbsoverdragelsen!i!gevinster!ved!et!senere!salg!af!anden!fast!udlejningsejendom.!EBL!§6,!stk.!3!

fastslår!nemlig,!at!et!overskydende!skattemæssigt!tab!ved!salg!af!fast!ejendom!i!et!indkomstår,!kan!

fradrages!i!fortjeneste!ved!salg!af!fast!ejendom!i!senere!indkomstår.!For!forældrekøbere,!der!ikke!ejer!

anden!fast!udlejningsejendom,!går!det!skattemæssige!tab!bare!tabt.!Muligvis!er!tabet!for!forældrene!

minimeret,!hvis!de!har!erhvervet!forældrekøbslejligheden!under!finanskrisen!og!sælger!den!til!barnet!

på!nuværende!tidspunkt.!Når!alt!kommer!til!alt!skal!forældre!sandsynligvis!regne!med!et!økonomisk!

tab!ved!forældrekøbsoverdragelsen,!forudsat!at!de!følger!forældrekøbskonceptet.!!!

Ingen!kan!spå!om!fremtiden,!men!hvis!man!ønsker!flere!skattekroner!i!statskassen,!er!det!en!mulighed!

at!lukke!for!eller!nedsætte!15%_reglen!eller!at!lukke!for!muligheden!for!overførsel!af!skattefrie!gaver!

mellem!visse!nærtstående.! Skatteministeren! tilkendegav! tilbage! i! år!2000,!at!man!havde! i! sinde!at!

afskaffe!15%_reglen,!men!det!er!endnu!ikke!sket.108!Om!dette!skal!gennemføres!afhænger!af!øjnene,!

                                   
107!Der!er!tale!om!kildeartsbegrænset!tabsfradrag!
108!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!224!
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der!ser.!Det!er!en!oplagt!mulighed!for!skattemyndighederne!at!pille!ved!15%_reglen!i!forbindelse!med!

ændringen!af!ejendomsvurderingssystemet.!!
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FINANSIERING-AF-BARNETS-KØB-AF-LEJLIGHEDEN-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Inden!forældrene!og!barnet!endeligt!beslutter,!at!barnet!skal!overtage!lejligheden!og!fastlægger!over_

dragelsesprisen,!er!det!vigtigt!at!have!i!mente,!at!der!også!er!et!finansieringselement!i!overdragelsen!

af!en!forældrekøbslejlighed.!Barnet!skal!have!råd!til!at!overtage!lejligheden!eller!i!sidste!ende!kan!det!

være,!at!forældrene!er!nødsaget!til!at!kautionere!for!barnet!over!for!realkreditinstituttet,!forudsat!at!

barnet!skal!overtage!realkreditlånet!i!lejligheden!eller!selv!skal!optage!lån!i!forbindelse!med!overdra_

gelsen.!Man!kan!dog!normalt!maksimalt!optage!et!realkreditlån!på!80%!af!lejlighedens!pris,109!så!resten!

skal!finansieres!ved!banklån,!friværdi,!frie!midler!eller!gældsbrev.!Det!er!de!færreste!studerende,!der!

har!opsparet!større!frie!midler,!har!oparbejdet!friværdi!i!anden!bolig!og/eller!har!en!så!solid!kreditvær_

dighed,!som!mange!banker!for!tiden!kræver!for!at!godkende!et!lån,!særlig!her!efter!finanskrisen.!På!

den!positive!side!er!renten!lige!nu!lav,!hvilket!kan!gøre!finansieringen!mere!overskuelig.!Spørgeskema_

undersøgelsen!viser,!at!særligt!tre!finansieringsmodeller!anvendes!ved!forældrekøb.!!

Finansieringsmodel%1%

Den!mest!anvendte!finansieringsmodel!ifølge!forældrerespondenterne!er,!at!barnet!overtager!foræl_

drenes!tilbageværende!realkreditlån!med!pant!i!lejligheden,!hvorpå!forældrene!kautionerer!over!for!

realkreditinstituttet,!samtidig!med!at!forældrene!udsteder!et!rentefrit!gældsbrev!på!anfordringsvilkår!

på!den!resterende!overdragelsessum,!uden!at!dette!udløser!beskatning!eller!anden!afgift!for!nogen!

parter.!Hertil!kan!forældre!yde!en!gave!til!barnet!på!op!til!den!maksimale!afgiftsfrie!grænse!pr.!år!på!

61.500!kr.!(2016)!pr.!forælder.110!Forældrene!kan!enten!udbetale!gavebeløbet!til!barnet!til!brug!for!

afdrag!på!realkreditlånet!eller!eftergive!beløbet!på!gældsbrevet.!Et!anfordringsgældsbrev!er!kendeteg_

nende!ved,!at!långiver!til!enhver!tid!kan!kræve!restgælden!indfriet,!dog!er!der!ikke!krav!til!hvordan!

lånet!afvikles!og!det!kan!være!rentefrit.111!Det!er!bare!vigtig,!at!man!på!ingen!måde!udstiller!det!som!

en!gave,!herunder!eksempelvis!ved!på!selve!gældsbrevet!at!anføre!en!årlig!eftergivelse!på!det!afgifts_

frie!beløb!fra!forældrene!til!barnet,!for!så!vil!SKAT!sandsynligvis!kræve!gaveafgift!af!det!hele.!Samtidig!

skal!der!reelt!laves!et!gældbrev,!for!at!SKAT!ikke!blander!sig.!I!forældrekøbsøjemed!stiftes!gældsbrevet!

ofte!til!kurs!100,!hvilket!normalt!ikke!anfægtes!af!SKAT,112!men!det!kan!være,!at!SKAT!på!et!tidspunkt!

ændrer!sin!praksis!på!dette!område.!Man!kan!gardere!sig!mod!dette!ved!at!tilføje!et!punkt!vedrørende!

                                   
109!https://www.rd.dk/da_dk/privat/koeb_bolig/Beregnere/Pages/Laaneberegner.aspx!
110!http://tax.dk/skat/gaveafgift.htm!
111!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!231_241!samt!http://www.bdo.dk/services/PageToPdf.ashx?nodeid=216298!
112!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!230_232!
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ret!til!at!skifte!betalingsform!i!overdragelsesaftalen,!for!ellers!kan!en!sådan!ændret!opfattelse!hos!SKAT!

medfører!bl.a.!kursgevinstbeskatning.113!

Et!eksempel!på!1.!finansieringsmodel:!

/ -
Offentlig%ejendomsvurdering%2.500.000%–%15%% 2.125.000!
Restgæld%på%overtaget%realkreditlån*% 1.600.000!
Rentefrit%anfordringsgældsbrev% 525.000!

! !

TABEL:!Det!er!fiktive!tal!der!opstillet!udelukkende!for!illustrationens!skyld,!idet!fokus!ikke!skal!lægges!på!tallenes!størrelse!

*!Reduceret!med!forældrenes!allerede!betalte!afdrag!

!

Hvert!år!kan!forældrene!yde!det!maksimale!afgiftsfrie!gavebeløb!på!61.500!kr.!(2016)!pr.!forælder114!

til!barnet!til!nedbringelse!af!enten!realkreditlånet!eller!gældsbrevet.!1.!finansieringsmodel!er!den!mest!

anvendte!finansieringsmodel!ifølge!spørgeskemaundersøgelsen.!45%!af!forældrerespondenterne!til_

kendegiver,! at!de!har! anvendt!denne! finansieringsmodel! ved!overdragelsen!af! lejligheden! til! deres!

barn.!!

Finansieringsmodel%2%

Hvis!forældrene!har!større!økonomisk!råderum,!kan!de!også!vælge!at!udstede!et!rentefrit!anfordrings_

gældsbrev115!på!hele!salgssummen,!men!det!kræver!at!forældrene!har!økonomi!hertil!og!kan!undvære!

en!mulig!gevinst!ved!anden!investering!af!midlerne.!Hertil!er!det!stadig!yderst!vigtigt,!at!lånet!ligner!et!

reelt!låneforhold!og!ikke!en!gavesituation.!Ved!denne!finansieringsmetode!sparer!barnet!renteudgif_

ter,!som!han!eller!hun!ellers!skulle!have!betalt,!hvis!den!pågældende!skulle!have!lånt!pengene!i!banken.!!

Eksempel!på!2.!finansieringsmodel:!

/ -
Offentlige%ejendomsvurdering%2.500.000%–%15%% 2.125.000!
Rentefrit%anfordringsgældsbrev% 2.125.000!

!!!!!

TABEL:!Det!er!fiktive!tal!der!opstillet!udelukkende!for!illustrationens!skyld,!idet!fokus!ikke!skal!lægges!på!tallenes!størrelse!

Herefter!eftergiver!forældrene!hvert!år!et!beløb!op!til!det!maksimale!afgiftsfrie!gavebeløb!på!61.500!

kr.!(2016)!pr.!forælder.116!33%!af!forældrerespondenterne!tilkendegiver,!at!de!har!anvendt!denne!fi_

nansieringsmodel!ved!overdragelsen!af!lejligheden!til!deres!barn.!11%!heraf!tilkendegiver!dog,!at!de!

                                   
113!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!230_232!
114!http://tax.dk/skat/gaveafgift.htm!
115!Mere!om!anfordringslån!i!senere!afsnit!
116!http://tax.dk/skat/gaveafgift.htm 
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har!udeladt!gavemomentet!i!denne!finansieringsmodel.!Dette!er!dermed!den!anden!mest!anvendte!

finansieringsmodel!ifølge!forældrerespondenterne.!

Finansieringsmodel%3%

Hvis!barnet!først!skal!overtage!lejligheden!lang!tid!efter!endt!studie,!og!derved!har!oparbejdet!en!vis!

kreditværdighed!hos!realkreditinstituttet,!kan!barnet! i!stedet!vælge!at!optage!sit!eget!realkreditlån!

med!pant!i!lejligheden,!fx!pga.!at!rentemulighederne!er!bedre!end!dengang!forældrene!optog!realkre_

ditlånet.!Barnet!kan!normalt!kun!optage!et!realkreditlån!på!80%!af!købesummen,!så!resterende!20%!

må!udgøres!af!et!banklån!eller!en!eventuel!opsparing.!!

Eksempel!på!3.!finansieringsmodel:!

/ -
Offentlige%ejendomsvurdering%2.500.000%–%15%% 2.125.000!
Nyt%Realkreditlån%80%% 1.700.000!
Banklån%og/eller%likvide%midler%20%% 425.000!

!

TABEL:!Det!er!fiktive!tal,!der!opstillet!udelukkende!for!illustrationens!skyld,!idet!fokus!ikke!skal!lægges!på!tallenes!størrelse!

!

Hvert!år!overfører!forældrene!økonomiske!gaver!til!barnet!op!til!det!maksimale!afgiftsfrie!gavebeløb!

på!61.500!kr.!(2016)!pr.!forælder,117!som!barnet!kan!bruge!til!at!nedbringe!gælden!i!lejligheden.!11%!

af!forældrerespondenterne!tilkendegiver,!at!de!har!anvendt!denne!finansieringsmodel!ved!overdra_

gelsen!af!lejligheden!til!deres!barn.!Dette!er!den!tredje!mest!anvendte!finansieringsmodel!blandt!re_

spondenterne.!

De!resterende!11%!af!forældrerespondenter!tilkendegiver!som!nævnt!tidligere,!at!lejligheden!ikke!skal!

overdrages!til!deres!barn.!

!

!

!

!

!

                                   
117!http://tax.dk/skat/gaveafgift.htm!
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KONKLUSION-PÅ-FINANSIERINGSMODELLERNE-

Hvilken!finansieringsmodel,!som!forældrene!vælger!at!anvende,!afhænger!særligt!af!forældrenes!øko_

nomiske!råderum!set!i!forhold!til!den!mulige!økonomiske!belastning!for!barnet.!Det!afhænger!også!af,!

hvor!mange!børn!forældrene!har.!56%!af!forældrene!har!foretaget!forældrekøb!til!to!børn,!hvilket!gør,!

at!forældrenes!økonomiske!midler!skal!fordeles!på!flere!hoveder.!Alligevel!viser!undersøgelsen,!at!for_

ældre!med!to!børn!ikke!kun!anvender!den!mindst!økonomisk!belastende!finansieringsmodel.!Finan_

sieringsmodel!3!kræver!alt!andet! lige!det! laveste!økonomiske!råderum!hos!forældrene,!særligt!hvis!

gavemomentet!udelades,!hvorimod!finansieringsmodel!2!alt!andet!lige!kræver!det!største!økonomiske!

råderum!hos!forældrene.!I!finansieringsmodel!2!sparer!barnet!helt!renter,!hvorimod!forældrene!enten!

allerede!har!betalt!eller!betaler!af!på!et!eventuelt!lån!ved!siden!af!eller!har!betalt!det!hele!med!egne!

likvide!midler.!Dette!er!derimod!den!mindst!økonomisk!belastende!finansieringsmodel!for!barnet,!idet!

der!kun!er!afdrag!på!gældsbrevet!til!forældrene!efterhånden.!Finansieringsmodel!3!er!økonomisk!mest!

belastende!for!barnet,! idet!barnet!skal!betale!samtlige!renter!på! lån(ene)!selv,!hvilket!sandsynligvis!

også!er!grunden!til,!at!det!er!den!mindst!anvendte!i!undersøgelsen.!Dertil!kommer!selvfølgelig!afdrag!

og!bidrag!på!lån(ene).!Det!vil!sandsynligvis!kræve,!at!barnet!har!et!godt!betalende!fuldtidsjob.!Finan_

sieringsmodel!1!er!ikke!nær!så!belastende!økonomisk!for!barnet,!idet!der!ikke!er!renter!på!gældsbrevet!

udstedt!af!forældrene!men!kun!på!realkreditlånet.!Hertil!er!der!selvfølgelig!afdrag!og!bidrag!på!real_

kreditlånet.!Det!øger!desuden!den!økonomiske!belastning!på!barnet,!hvis!gavemomentet!her!er!ude_

ladt.!For!at!barnet!vil!kunne!klare!denne!finansieringsmodel!uden!gavemomentet!fra!forældrene,!vil!

det!formentligt!kræve,!at!den!pågældende!har!et!godt!betalende!fuldtidsjob.!I!de!finansieringsmodeller!

hvor!forældrene!udsteder!et!gældsbrev!til!barnet,!bør!man!være!opmærksom!på,!at!et!anfordringslån!

forfalder!til!betaling!ved!forældrenes!død,!hvis!ikke!der!tages!højde!herfor!i!et!testamente.118!

!

!

!

!

!

!

                                   
118!http://www.ret_raad.dk/privatraadgivning/oekonomi/familielaan_anfordringslaan!
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PARCELHUSREGLEN-ANVENDT-AF-FORÆLDRE-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Det!er!ikke!altid,!at!et!forældrekøb!ender!med,!at!barnet!køber!lejligheden.!I!nogle!tilfælde!beholder!

forældrene!lejligheden!og!sælger!den!til!en!tredjemand!på!et!passende!tidspunkt.!Som!udgangspunkt!

gælder!det!ifølge!ejendomsavancebeskatningslovens!(EBL)!§1,!at!fortjeneste!ved!salg!af!fast!ejendom!

medregnes!til!den!skattepligtige!indkomst.!EBL!§!8!er!dog!en!undtagelse!hertil,!som!foreskriver!at!”For>

tjeneste%ved%afståelse%af%en>%og%tofamilieshuse%og%ejerlejligheder%skal%ikke%medregnes,%hvis%huset%eller%

lejligheden%har%tjent%til%bolig%for%ejeren%eller%dennes%husstand%i%en%del%af%eller%hele%den%periode,%hvori%

denne%har%ejet%ejendommen,%og%hvor%ejendommen%har%opfyldt%betingelserne%for%at%kunne%afstås%skat>

tefrit%efter%nærværende%stykke…”%Dette!kaldes!i!daglig!tale!for!parcelhusreglen.!

Parcelhusreglen!har!især!givet!anledning!til!følgende!problemstillinger!i!forbindelse!med!overdragelsen!

af!forældrekøbslejligheden!til!barnet!og!især!til!tredjemand.!Som!diskuteret!ovenfor!er!det!sjældent,!

at!forældrene!opnår!en!fortjeneste!ved!salg!til!barnet,!men!muligheden!er!der.!En!mulighed!kan!være,!

at! forældrene!har!erhvervet! forældrekøbslejligheden!under! finanskrisen!og!vælger!at! sælge!den! til!

barnet!nu,!hvorved!de!eventuelt!opnår!en!fortjeneste!set!i!lyset!af!det!opadgående!boligmarked!siden!

da!som!også!i!en!vis!grad!er!afspejlet!i!ejendomsvurderingerne!indtil!2011.!I!nogle!tilfælde!ender!for_

ældrekøbet!ikke!i!et!lejlighedssalg!til!barnet,!hvilket!gælder!for!11%!af!forældrenes!vedkommende.!I!

disse!tilfælde!beholder!forældrene!selv!lejligheden!til!eget!brug!eller!til!udlejning,!hvorefter!de!senere!

sælger!den!til!en!tredjemand,!hvori!der!er!mulighed!for!en!fortjeneste.!Hvis!lejligheden!ikke!er!foræl_

drenes!bolig!nummer!et,!viser!retspraksis,!at!nogle!forældre!anvender!forskellige!konstellationer!med!

henblik!på!at!få!lejlighedssalget!ind!under!parcelhusreglen.!!

En!set!konstellation!er,!at!forældre!begrunder!anvendelsen!af!parcelhusreglen!i!at!barnet,!der!har!boet!

i!forældrekøbslejligheden,!kan!anses!som!værende!en!del!af!forældrenes!husstand.!Dette!accepterer!

retspraksis!dog!ikke,!herunder!i!SKM2008.152.BR.!Den!konkrete!sag!handler!om!en!far,!der!købte!en!

lejlighed!til! sin!søn,! idet!det!var! for!hårdt!at!have!den!25_årige!søn!med!sociale!problemer!boende!

hjemme!sammen!med!resten!af!familien.!I!de!første!fire!måneder!hvor!sønnen!beboede!lejligheden,!

boede!faren!hos!ham!for!at!hjælpe!ham!med!at!falde!til!i!lejligheden.!Klageren!mente!dermed,!at!søn_

nen!grundet!sine!store!plejebehov!skulle!anses!som!en!del!af!han!hustand!i!EBL!§8’s!forstand,!men!

dette!var!byretten!ikke!enig!i.!Byrettens!begrundelse!herfor!var,!at!sønnen!var!25!år,!havde!været!gift!

og!havde!haft!egen!folkeregisteradresse!før.!Dermed!kunne!faren!ikke!sælge!lejligheden!skattefrit!efter!

EBL!§8.!!

Særligt!byrettens!udtalelse!om!alder!er!direkte!henførbart!til!andre!forældrekøb,!idet!hustanden!i!EBL!

§8!derfor!kun!består!af!ægtefælle!og!mindreårige!børn!og!ikke!af!et!fraflyttet!barn.!Netop!alderen!er!
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også!Landsskatterettens!begrundelse!i!LSR2011.11_00926!for!ikke!at!anse!fraflyttede!børn!på!18!år!og!

25!år!som!en!del!af!forældrenes!hustand!i!EBL!§8’s!forstand.!Dette!betyder!altså,!at!forældre!hverken!

til!barnet!eller!til!en!tredjemand!kan!sælge!forældrekøbslejligheden!skattefrit!med!begrundelse!i!be_

grebet!”husstand”!i!EBL!§8.!!

En!anden!set!konstellation!er,!at!nogle!forældre!prøver!at!statuere!skattefri!bolig!nummer!to!af!ar_

bejdsmæssige!årsager! i! forsøget!på!at!anvende!EBL!§8!på! forældrekøbslejligheden,!herunder! i!den!

føromtalte!LSR2011.11_00926.!Den!konkrete!kendelse!handler!om!forældre,!der!havde!købt!en!foræl_

drekøbslejlighed,!som!datteren!først!lejede.!Senere!overtog!sønnen!en!del!af!lejemålet,!mens!moren!

brugte!den!resterende!del!af!lejemålet,!når!hun!var!ovre!i!den!pågældende!by!1!grundet!arbejde.!Hun!

opholdt!sig!der!i!gennemsnit!fire!dage!om!måneden.!Resten!af!hendes!arbejdstid!foregik!hjemmefra!i!

by!2,!som!lå!319!km!fra!by!1.!Hendes!normale!arbejdsuge!var!mandag!til!torsdag.!Hun!var!ansat!i!den!

pågældende!virksomhed!i!by!1!i!et!år,!men!har!dog!aldrig!haft!folkeregisteradresse!i!lejligheden!i!by!1.!

Landskatteretten!fastslog,!at!moren!ikke!opholder!sig!tilstrækkeligt!i!lejligheden!i!arbejdsøjemed!til!at!

påberåbe!sig!retspraksis!om,!at!bolig!nummer!to!af!arbejdsmæssige!årsager!kunne!sælges!skattefrit!

efter!EBL!§8.119!!

Retspraksis! lægger!vægt!på!”tjent!til!bolig!for!ejeren!eller!dennes!husstand,”!selvom!der!er!tale!om!

bolig!nummer!to,!hvormed!der!menes!mindst!1_2!dage!pr.! fuld!arbejdsuge!og!et!samlet!ophold!på!

mindst!2!måneder.120!Det!er!altså!ikke!sådan!lige!til!at!komme!igennem!med!denne!konstellation!med!

henblik!på!at!undgå!beskatning!af!forældrekøbslejligheden.!I!SKM2010.323.SR!accepterede!skatterå_

det!dog!et!skattefrit!salg!af!forældrekøbslejligheden!med!den!begrundelse,!at!skatteyderen!havde!boet!

4_5!dage!om!ugen!i!lejligheden!grundet!arbejde!og!havde!skiftet!folkeregisteradresse!og!læge!dertil,!

trods!dennes!ægtefælle!stadig!boede!på!deres!gamle!adresse!i!en!by!længere!væk.!Der!skal!altså!meget!

til!for,!at!forældre!kan!anvende!EBL!§8!pga.!arbejdsmæssige!årsager.!!

Der!er!andre!forældre,!der!anvender!en!lignende,!men!mindre!kompleks!konstellation,!hvori!forældre!

flytter!ind!i!forældrekøbslejligheden!midlertidigt!med!henblik!på!at!sælge!den!skattefrit!efter!EBL!§8,!

men!denne!konstellation!tillader!skattemyndighederne!og!domstolene!heller!ikke,!herunder!byretten!

i!SKM2013.96.BR.!Den!konkrete!sag!handler!om!forældre,!der!havde!købt!en!forældrekøbslejlighed,!

som!blev!udlejet!til!datteren! i!en!årrække,!hvorefter! faren!efter!eget!udsagn!skiftede!folkeregister_

adresse!til!lejligheden!pga.!samlivsproblemer!og!for!at!få!arbejdsro!til!at!skrive!på!sin!bog.!Retten!fandt!

dog,!at!faren!ikke!havde!statueret!varig!beboelse!(mere!om!begrebet!”varig!beboelse”!i!næste!afsnit),!

                                   
119!SKM2007.147HR!
120!SKM2007.147HR,!herunder!skatteministeriets!kommentarer!hertil!i!SKM2007.217.DEP 
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grundet!bl.a.!for!små!forbrugsudgifter! i! forbindelse!med!din!beboelse!på!adressen.!Desuden!mente!

retten!ikke,!at!faren!havde!dokumenteret!samlivsophøret!i!skattemæssig!henseende,!idet!han!fortsat!

havde!udnyttet!sin!ægtefælles!bundfradrag!ved!sin!skatteberegning,!samtidig!med!at!han!senere!flyt_

tede!tilbage!til!ægtefællen.!Retten!konkluderede!derfor,!at!faren!kun!havde!haft!midlertidig!ophold!i!

lejligheden,!hvilket!gør,!at!EBL!§8!ikke!kan!anvendes,!og!han!i!stedet!skal!beskattes!af!fortjenesten!ved!

salget!af!forældrekøbslejligheden!efter!EBL!§1,!stk.!1.!Forandringen!i!forældrenes!tilværelse!skal!altså!

være!ret!omfattende,!for!at!et!skattefrit!salg!af!forældrekøbslejligheden!som!bolig!nummer!to!accep_

teres!af!skattemyndighederne.!

Ovenstående!er! reelle! situationer,!hvor! forældre!med!og!uden!held!har! forsøgt!at!udvide!EBL!§8’s!

anvendelsesområde!til!deres!egen!skattemæssige!fordel.!Som!det!ses!af!den!omtalte!retspraksis!skal!

der!altså!virkelig!meget!til,!for!at!disse!konstellationer!kommer!igennem!skattemyndighedernes!nåle_

øje.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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PARCELHUSREGLEN-ANVENDT-AF-BARNET-I-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

Hvis!forældrene!overdrager!forældrekøbslejligheden!til!barnet,!så!kommer!spørgsmålet!om!parcelhus_

reglen!i!EBL!§8!kan!anvendes!ved!barnets!senere!salg!af!lejligheden.!Ifølge!parcelhusreglen!er!det!skat_

tefrit!for!barnet!at!sælge!lejligheden!på!et!senere!tidspunkt,!hvis!barnet!har!boet!i!lejligheden!i!en!del!

af!eller!hele!perioden,!hvori!den!pågældende!har!ejet! lejligheden.!Barnet!skal! som!følge!heraf! ikke!

betale!skat!af!forskellen!mellem!salgsprisen!og!overdragelsesprisen.!Det!er!en!potentiel!skattefri!ge_

vinst!lige!ned!i!barnets!lomme.!Det!kommer!selvfølgelig!an!på,!hvordan!boligmarkedet!ser!ud!på!dette!

fremtidige!tidspunkt.!!

Der!er!ikke!fastsat!en!minimumskrav!i!loven,!for!hvor!lang!beboelsesperioden!skal!være!for!at!anven_

delsen!af!EBL!§8!accepteres,!men!proformabeboelse!er!ikke!nok.!Tidligere!var!der!medtaget!et!mini_

mumskrav!for!beboelsesperioden!på!2!år,!men!i!1989!vedtog!Folketinget!i!Lov!1989_12_29!nr.!888!§7!

at!ophæve!minimumkravet!og!i!stedet!basere!det!på!en!konkret!og!objektiv!vurdering!fra!sag!til!sag.!

Man!ønskede!at!undgå!de!mange!dispensationssager,!som!kravet!om!2!år!havde!ført!til.121!Der!blev!i!

mange!sager!givet!dispensation!grundet!en!tilstrækkelig!god!begrundelse,122!hvilket!så!at!sige!er,!hvad!

reglen!er!ændret!til!i!den!nuværende!form.!!

Det!blev!i!forbindelse!med!SKM2007.147HR!konkluderet,!at!2!måneder!skal!anses!som!absolut!mini_

mum.123!Barnet!skal!have!til!hensigt!at!bo!i!lejligheden!permanent!(tjent!til!bolig)!og!ikke!bare!bo!der!i!

ny!og!næ!(proformabeboelse).!I!SKM2007.74.HR!pointerer!først!Landskatteretten!og!herefter!Højeste_

ret,!at!det!er!ejeren,!der!har!bevisbyrden!for!den!reelle!beboelse!af!lejligheden.!Det!betyder!altså,!at!

barnet!vil!have!bevisbyrden,!hvis!SKAT!sætter!spørgsmålstegn!ved!barnets!reelle!beboelse!af!lejlighe_

den.!!

Kendetegnende!fra!retspraksis!er!fokus!på!varigheden!af!barnets!beboelse!af!lejligheden,!forbrug!af!el,!

vand!og!varme,!lejlighedens!forsikringsforhold,!tilstrækkeligheden!af!indboet!set!ud!fra!fuldtidsbebo_

else,! rådigheden! over! andre! boliger! og! tidspunktet! for! igangsættelse! af! salgsbestræbelser.! I!

SKM2007.74.HR!udtalte!Højesteret,!at!parcelhusreglen!ikke!gælder,!hvis!ejeren!har!foretaget!salgsbe_

stræbelser!af!nogen!art,!inden!den!pågældende!flytter!ind!i!lejligheden,!kun!har!medtaget!en!seng!og!

få!personlige!ejendele!og!forbrugsniveauet!er!lavt,!samt!hvis!den!pågældende!samtidig!har!rådighed!

over!anden!bolig.!Retten!udtalte,!at!der!i!dette!tilfælde!kun!var!tale!om!midlertidig!ophold.!I!den!kon_

krete!sag!havde!skatteyderen!sammen!med!broren!købt!en!ejendom!af!deres! far! i!1995,!hvorefter!

                                   
121!!TfS!2005,!176!af!kontorchef!Carsten!Vesterø!Jensen,!Told_!og!Skattestyrelsen!
122!Et!eksempel!herpå!er!SKDM!1973,!124,!hvor!skatteyderen!fik!dispensation!pga.!jobskifte!
123!SKM2007.147HR,!herunder!skatteministeriets!kommentarer!hertil!i!SKM2007.217.DEP 
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skatteyderen!og!broren!begge!flyttede!ind!i!ejendommen!i!februar!1999.!Fra!februar!1999!var!de!til_

meldt!folkeregistreret!på!adressen,!men!skatteyderen!(og!broren)!havde!forinden!i!januar!1999!alle_

rede! gennemført! salgsinitiativer! på! ejendommen.! Under! skatteyderens! beboelse! af! ejendommen,!

havde!han!kun!medtaget!begrænset!bohave!(en!seng!og!få!personlige!ejendele),!og!forbrugsniveauet!

af!el,!vand!og!gas!var!for!lavt.!Skatteyderens!samlever!og!deres!fælles!barn!blev!fortsat!boende!i!parrets!

hidtidige!fælles!bolig,!hvortil!skatteyderen!flyttede!tilbage!til!efter!salget!af!den!omtalte!ejendom!den!

1.!juli!1999.!!

Vestre!Landsret!kom!frem!til!det!samme!i!SKM2011.141.VLR.!I!den!konkrete!sag!havde!en!skatteyder!

erhvervet!en!ejendom,!hvortil!han!var!tilmeldt!folkeregistret!fra!5.!marts!2002!til!den!1.!april!2003,!

mens!kæresten!boede!i!en!andelsbolig,!som!han!også!ejede.!I!mellemtiden!i!september!2002!havde!

kæresten!tilmeldt!sig!folkeregisteret!på!samme!adresse!som!skatteyderen.!I!samme!måned!havde!skat_

teyderen!igangsat!salgsinitiativer!for!den!i!sagen!omhandlede!ejendom.!I!december!2002!flyttede!de!

efter!eget!udsagn!sammen!tilbage!til!andelsboligen,!trods!han!stadig!var!tilmeldt! folkeregisteret!på!

den!omtalte!ejendoms!adresse!indtil!1.!april!2003.!!

Højesteret!kom!frem!til!den!samme!konklusion!i!SKM2005.404.HR,!dog!med!et!ekstra!aspekt!i!begrun_

delsen.!Tegning!af!en! indboforsikring!ansås!som!et!delelement! i! forbindelse!med!at!statuere,!at!en!

lejlighed!har!tjent!til!bolig!for!ejeren.!I!den!konkrete!sag!ejede!skatteyderen!en!lejlighed,!som!han!pga.!

samlivsophævelse!flyttede!ind!i!november!1997!og!meldte!flytning!hertil!til!folkeregistret.!I!december!

1997!satte!han!lejligheden!til!salg!og!fik!den!solgt!i!januar!1998,!hvorefter!han!i!februar!1998!flyttede!

tilbage!til!ægtefællen!i!deres!oprindelige!bolig.!Retten!fandt!her,!at!lejligheden!ikke!kunne!sælges!skat_

tefrit,!idet!forbruget!af!el,!vand!og!varme!var!for!minimalt,!og!der!ikke!var!tilknyttet!en!indboforsikring!

mens!skatteyderen!beboede!lejligheden.!!

Rettens!begrundelse! for! ikke!at!acceptere!anvendelsen!af!parcelhusreglen!var! i! alle! tre! tilfælde,!at!

forbruget!af!el,!vand!og!varme!og!bohavet!var!for!småt!til!at!statuere!reel!beboelse,!salgsbestræbelser!

på!ejendommen!blev!indledt!før!eller!kort!tid!efter!ejerens!indflytning,!skatteyderen!havde!en!anden!

bolig!til!rådighed!imens,!og!skatteyderen!flyttede!senere!tilbage!til!den!anden!bolig.!I!alle!tilfælde!anså!

retten!det!ikke!for!væsentligt!for!sagens!udfald,!at!skatteyderen!havde!tilmeldt!folkeregisteradresse!

på!den!omtalte!ejendom.!Sandsynligvis!ser!retten!bort!fra!den!formalitet,!idet!det!er!let!at!skifte!fol_

keregisteradresse.!At!opgive!rådighed!over!anden!bolig!er! langt!sværere!og!mere!omfattende.!Reel!

beboelse!statueres!altså!kun!ved!omfattende!handlinger.!Herimod!signalerer!salgsbestræbelser!det!

modsatte!af!varig!beboelse.!!
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Barnet!kan!anvende!den!omtalte!retspraksis!som!rettesnor,!når!den!pågældende!ønsker!at!sælge!for_

ældrekøbslejligheden!ved!anvendelse!af!parcelhusreglen.!Retten!har!fastslået!denne!praksis!igen!og!

igen,!hvilket!sandsynligvis!gør!det!til!en!pålidelig!rettesnor!at!følge!for!barnet.!Barnet!bør!altså!ikke!

foretage!salgsinitiativer!i!nær!forbindelse!med!købet!af!forældrekøbslejligheden,!hele!barnets!bohave!

bør!være!i!lejligheden,!barnet!skal!rent!faktisk!leve!sit!liv!i!lejligheden!målt!ud!fra!forbruget!af!el,!varme!

og!gas!og! ikke!have!anden!bolig! til! rådighed!ved!siden!af.!Netop!de!sidste! to!aspekter!kan!blive!et!

problem,!hvis!der!kommer!en!kæreste!ind!i!billedet.!

En!sandsynlig!situation!som!barnet!kan!komme!i!er,!at!den!pågældende!ikke!når!at!bo!som!ejer!i!sin!

lejlighed!længe!nok!til!at!statuere!varig!beboelse,!inden!den!pågældende!får!en!kæreste,!som!har!en!

anden!lejlighed.!Det!kan!medføre,!at!kæresteparret!er!mere!i!kærestens!lejlighed!i!forhold!til!i!barnets!

lejlighed.!Det!kan!give!problemer!i!forhold!til!en!senere!anvendelse!af!EBL!§8.!Denne!situation!svarer!

tilnærmelsesvis!til!situationen!i!SKM2012.171.BR.!I!den!konkrete!sag!havde!en!far!købt!en!ejerlejlighed!

som!forældrekøb!til!sin!datter!i!1995,!som!datteren!lejede!indtil!2005,!hvor!hun!flyttede!ud!til!kæresten!

og!blev!gravid.!I!august!2006!valgte!hun!pga.!problemer!i!parforholdet!at!købe!ejerlejligheden!af!sin!

far,! for!at!markere!at!hun!var! færdig!med!kæresten.!Hun! lånte!penge! i!banken!hertil.!Hun!flyttede!

tilbage!i!lejligheden!i!december!2006.!Forældrene!hjalp!hende!økonomisk!ved!at!betale!en!del!af!vand_!

og!elforbruget,!som!i!øvrigt!var!småt,!fordi!hun!meget!af!tiden!opholdte!sig!hos!sine!forældre.!Hun!

holdt!kontakten!med!kæresten!imens.!I!juni!2007,!lige!før!fødslen,!fandt!hende!og!kæresten!sammen!

igen!og!købte!sammen!et!hus.!Retten!i!Århus!vurderede,!at!hun!ikke!havde!bevist,!at!hun!havde!mistet!

rådigheden!over!kærestens!bolig,!da!hun!købte!og!flyttede!tilbage!til!ejerlejligheden.!Dermed!havde!

hun!ikke!bevist,!at!forældrekøbslejligheden!var!bestemt!til!varig!beboelse.!!

Der!nævnes!ikke!noget!om!det!i!dommen,!men!det!kan!tænkes,!at!graviditeten!også!havde!indflydelse!

på!rettens!afgørelse,!idet!et!barn!ofte!skaber!en!speciel!forbindelse!mellem!forældre,!uanset!om!de!

bor!sammen!eller!ej.!Uanset!hvad!så!er!det!et!eksempel!på,!at!barnet!skal!passe!på!med!at!flytte!ind!

hos!en!kæreste!eller!købe!hus!sammen!med!en!kæreste,!mens!den!pågældende!er!i!gang!med!at!købe!

forældrekøbslejligheden!af!sine!forældre,!for!det!kan!resultere!i!skattesmæk!i!form!af,!at!parcelhus_

reglen!ikke!kan!anvendes!og!at!gevinsten!ved!lejlighedssalget!bliver!skattepligtig!for!barnet.!!

På!den!anden!side!er!der!SKM2003.285.LSR,!hvor!en!ejer!først!lejede!sin!ejerlejlighed!ud!til!sin!kæreste,!

hvorefter!han!selv!flyttede!ind!til!hende!i!lejligheden!den!1.!juni!1997,!idet!hans!daværende!lejemål!

blev!opsagt.!Skatteyderen!blev!tilmeldt!folkeregisteradresse!i!lejligheden!pr.!1.!juni!1997,!mens!kære_

sten!meddelte!myndighederne,!at!hun!ikke!længere!pr.!1.!juni!1997!skulle!have!børnetilskud!som!enlig.!
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Den!23.!juni!1997!indgik!skatteyderen!endelig!aftale!om!overdragelse!af!lejligheden!til!en!køber,!hvor_

efter!parret! flyttede! til! en!ny! fælles!bolig!den!1.! juli! 1997.! Skatteyderen!havde! ikke!anden!bolig! til!

rådighed,!mens!han!boede! sammen!med!kæresten! i! lejligheden.! Landskatteretten!kom! frem! til,! at!

skatteyderen!på!baggrund!af!det!omtalte!havde!tilstrækkeligt!godtgjort,!at!han!har!taget!bolig!i!lejlig_

heden!pr.!1.!juni!1997,!hvilket!medførte,!at!avancen!på!lejlighedssalget!var!skattefri!for!ham.!Skatte_

yderens!og!kærestens!handlinger!var!omfattende.!Skatteyderen!havde!sørget!for!ikke!at!have!anden!

bolig!til!rådighed,!samtidig!med!at!kæresten!havde!opgivet!børnetilskuddet.!Det!er!uvist,!hvornår!salgs_

initiativerne!gik!i!gang.!!

Retspraksis!indikerer!altså,!at!hvis!skatteyderen!overholder!den!tidligere!omtalte!rettesnor,!så!er!læng_

den!af!beboelsesperioden!ikke!afgørende,!jf.!at!beboelsestiden!kun!var!en!måned!i!SKM2003.285.LSR,!

hvilket!sandsynligvis!er!grunden!til!at!beboelseskravet!på!to!år!blev!afskaffet.!De!andre!omtalte!aspek_

ter!vægter!højere.!!

I!og!med!at!retspraksis!tager!meget!afsæt!i!den!pågældendes!handlinger!før!og!i!nær!forbindelse!med!

lejlighedsoverdragelsen,!kan!barnets!handlinger! lige! før!og! i!nær! forbindelse!med!overdragelsen!af!

forældrekøbslejligheden!få!afgørende!betydning!for!om!barnet!senere!kan!anvende!parcelhusreglen.!

En!tænkt!situation!kan!være,!at!barnet!køber!lejligheden!af!forældrene!efter!endt!uddannelse,!men!

lige!efter!får!tilbudt!drømmejobbet!i!den!anden!ende!af!Danmark!eller!i!udlandet.!Dette!vil!være!en!

situation,!hvor!barnet!sandsynligvis!vil!kunne!komme!i!klemme!i!de!strenge!regler!for!anvendelsen!af!

parcelhusreglen.!Dette!vil!sandsynligvis!blive!et!spørgsmål,!om!barnet!får!vished!om!jobmuligheden!

før!eller!efter!lejlighedsovertagelsen.!Set!i!lyset!af!den!omtalte!retspraksis!vil!det!sandsynligvis!være!et!

problem,!hvis!barnet!allerede!har!fået!jobbet!på!tidspunktet!for!lejlighedsovertagelsen.!Hvis!jobmulig_

heden!først!melder!sig!efter!overtagelsen,!har!lejligheden!for!så!vidt!allerede!tjent!til!bolig!for!barnet!i!

perioden!fra!overtagelsen!til!jobmuligheden,!hvori!barnet!har!været!uvidende!om,!at!jobmuligheden!

ville!komme.!Barnet!har!derved!lige!som!skatteyderen!i!SKM2003.285.LSR!ikke!i!forvejen!lagt!planer!

om!at!fraflytte!lejligheden!i!nær!forbindelse!med!beboelsen!som!ejer.!6%!af!de!unge!respondenter!har!

allerede!planlagt,!at!de!af!den!ene!eller!anden!grund!vil!videresælge!lejligheden!straks!efter!overtagel_

sen.!Set!ud!fra!retspraksis!kan!det!som!udgangspunkt!medføre,!at!skattemyndighederne!beskatter!dem!

af!en!eventuel!avance.!37%!planlægger!derimod!at!bo!i!lejligheden!efter!salget,!så!de!har!gode!mulig_

heder!for,!at!en!anvendelse!af!parcelhusreglen!accepteres!af!skattemyndighederne.124!

                                   
124!38%!af!de!unge!respondenter!ved!enten!ikke!hvad!deres!plan!er!med!lejligheden!efter!overtagelsen!eller!skal!aldrig!købe!lejligheden.!!
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19%!af!unge!respondenter!tilkendegiver!derimod!ønske!om!at!beholde!lejligheden!efter!egen!fraflyt_

ning.!I!og!med!at!der!i!EBL!§8!er!anført!hele!eller!dele!af!ejerperioden,!er!fortjenesten!som!udgangs_

punkt!stadig!skattefri!på!et!senere!salgstidspunkt,!hvis!disse!respondenter!fx!ønsker!at!udleje!lejlighe_

den!i!noget!tid!efter,!at!den!har!tjent!til!bolig!for!dem!selv.125!Det!er!nemlig!ikke!et!krav,!at!ejeren!bebor!

lejligheden!på!salgstidspunktet,!bare!at!den!pågældende!rent!faktisk!har!anvendt!lejligheden!som!ene_

ste!bolig!på!et!tidspunkt!i!ejerperioden.126!Idet!der!i!EBL!§8!står!”ejerperiode,”!så!tæller!lejeperioden!

inden!ikke!med!i!vurderingen!af,!om!lejligheden!rent!faktisk!har!tjent!til!bolig!for!barnet.!!

Hvis!barnet!ligesom!nogle!respondenter!ønsker!at!beholde!lejligheden!til!udlejningsformål,!er!der!lige!

et!aspekt,!som!den!pågældende!skal!være!opmærksomhed!på! i!den!forbindelse.!Barnet!bør!nemlig!

undgå,!at!udlejningen!af!lejligheden!medfører,!at!ejerlejligheden!ændrer!karakter!i!ejendomsavance_

beskatningslovens!forstand!på!salgstidspunktet,!for!så!kan!parcelhusreglen!ikke!længere!anvendes.!I!

SKM2009.669.HR!havde!ejeren!tidligere!anvendt!sin!ejendom!til!privat!beboelse,!men!valgte!senere!at!

udleje!ejendommen!til!Viborg!amt!til!brug!for!bofællesskab!og!undervisning!for!autister.!Højesteret!

vurderede,!at!ejendommen!ikke!længere!kunne!karakteriseres!som!et!en_!eller!tofamilieshus!i!EBL!§8’s!

forstand!på!salgstidspunktet.!Retten!fandt!derfor,!at!parcelhusreglen!ikke!kunne!anvendes.!Derimod!

vil!almindelig!udlejning!til!en!privat!lejer!som!udgangspunkt!ikke!være!noget!problem.127!

På!baggrund!af!ovenstående!kan!det!konkluderes,!at!der!hovedsageligt,!i!forbindelse!med!vurderingen!

om!lejligheden!har!tjent!til!bolig!for!barnet!i!EBL!§8’s!forstand,!lægges!vægt!på!el_,!vand_!og!varmefor_

bruget,! størrelsen!af!det!medtagne!bohave,! lejlighedens! forsikringsforhold,! rådigheden!over!anden!

bolig!og!tidspunktet!for!igangsættelse!af!salgsbestræbelser.!Hvis!disse!aspekter!kommer!igennem!skat_

temyndighedernes!nåleøje,!vil! længden!af!beboelsesperioden!set! i! lyset!af! retspraksis!sandsynligvis!

ikke!være!afgørende,!for!om!anvendelse!af!parcelhusreglen!accepteres.!Ejerlejligheden!må!desuden!

ikke!have!skiftet!karakter!på!afståelsestidspunktet.!!

Parcelhusreglen!har!stor!betydning!for!forældrekøbets!popularitet,!idet!reglen!har!en!nær!tilknytning!

til!15%_reglen!i!manges!øjne,!for!hvis!parcelhusreglen!ikke!fandtes,!ville!de!15%,!som!barnet!får!i!lovlig!

nedslag!(pga.!værdiansættelsescirkulærets!punkt!6)!af!forældrene!ved!overdragelsen,!blive!beskattet!

ved!barnets!senere!salg!og!dermed!nærmest!ædt!op!i!skattekroner.!Et!forsimplet!eksempel!herpå!kan!

være,!at!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!er!1.200.000!kr.,!og!barnet!derfor!køber!lejligheden!

af!forældrene!for!1.020.000!kr.!Forudsat!at!barnet!i!hvert!fald!kan!sælge!lejligheden!til!en!pris!svarende!

                                   
125!jf.!Den!Juridiske!Vejledning!2016_1!C.H.2.1.15!
126!jf.!Den!Juridiske!Vejledning!2016_1!C.H.2.1.15!
127!jf.!Den!Juridiske!Vejledning!2016_1!C.H.2.1.15 
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til!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering,!så!ville!barnet!ellers!være!blevet!beskattet!af!avancen!

på!180.000!kr.128!(svarende!til!de!15%),!hvis!ikke!parcelhusreglen!fandtes.!Den!potentielle!skattefrie!

gevinst!lægger!altså!i!samspilet!mellem!15%_reglen!og!parcelhusreglen.!Hertil!er!det!dog!enormt!vigtigt!

at!holde!sig!for!øje,!at!boligmarkedet!er!en!meget!usikker!faktor!i!forældrekøbsspillet.!Boligmarkedet!

på!det!tidspunkt,!hvor!barnet!sælger!lejligheden,!kan!se!helt!anderledes!ud!end!lige!nu.!

78%!af!forældrerespondenterne!(62%!af!de!unge)!hævder,!at!skattemæssige!overvejelser!netop!var!

hovedårsagen!til!forældrekøbet,!hvoraf!ingen!(6%)!hævder,!at!dette!var!den!eneste!grund,!mens!78%!

(56%)!hævder,!at!muligheden!for!at!barnet!kunne!selektere!den!ønskede!lejlighed!eller!muligheden!for!

et!lavere!huslejeniveau!end!hos!en!anden!udlejer!også!spillede!en!rolle.!11%!af!forældrene!(25%)!hæv_

der!derimod,!at!det!på!tidspunktet!for!forældrekøbet!ikke!var!med!en!skattefri!gevinst!for!øje,!men!

mere!at!barnet!kunne!udvælge!den!ønskede!lejlighed.!11%!af!forældrene!(13%)!hævder,!at!incitamen_

tet!udelukkende!var,!at!barnet!ikke!kunne!finde!en!lejelejlighed,!men!at!der!ikke!vil!ske!en!overdra_

gelse.!

På!baggrund!af!undersøgelserne!kan!det!konkluderes,!at!både!forældre!og!unge!er!helt!bevidste!om!

det!skattemæssige!potentiale,!som!ligger!i!parcelhusreglen!i!samspil!med!15%_reglen,!hvis!boligmar_

kedet!fortsætter!som!nu!i!København!og!på!Frederiksberg.!I!lyset!af!fordelingstallene!lader!det!til,!at!

forældrekøbet,!særligt!i!København!og!på!Frederiksberg,!anvendes!mere!som!en!skattefri!overførsels_

mekanisme!af!økonomiske!midler!fra!forældre!til!børn!og/eller!en!mulighed!for!at!barnet!kan!udvælge!

den!ønskede!lejlighed!end!som!en!nødvendighed!grundet!mangel!på!lejelejligheder.129!Forældrekøbs_

konceptet!anvendes!i!mange!tilfælde!så!at!sige!mere!som!en!luksus!end!som!en!nødvendighed.!!!

!

!

 

 

 

                                   
128!Avancen!ville!skulle!beskattes!som!kapitalindkomst,!jf.!personskattelovens!§4,!stk.!1,!nr.!14.!
129!Hermed!ikke!sagt,!at!der!ikke!er!mangel!på!lejelejligheder,!idet!unge,!hvis!forældre!ikke!har!råd!til!et!forældrekøb,!ikke!er!en!del!af!spørgeskemaundersøgel_
sen!
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ALTERNATIVER-TIL-PRIVAT-FORÆLDREKØB-

FORÆLDREKØB-AF-EJERLEJLIGHED-I-SELSKABSREGI-

Forældre!kan!også!vælge!en!anden!type!forældrekøb!i!stedet!for!det!almindelige!forældrekøb.!Her!er!

der!tale!om!forældrekøb!af!ejerlejlighed!i!selskabsregi.!Det!kræver!dog,!at!mindst!en!af!forældrene!er!

hovedkapitalejer! i! et! selskab.! Selskabet! køber! en! ejerlejlighed,! som!udlejes! til! hovedkapitalejerens!

barn!i!et!stykke!tid,!hvorefter!hovedkapitalejeren!privat!eller!dennes!barn!eventuelt!køber!lejligheden!

af!selskabet.!!

UDLEJNING-AF-SELSKABETS-LEJLIGHED-TIL-HOVEDANPARTSHAVERENS-BARN-

Forældre!skal!passe!på!med!at!købe!en!forældrekøbslejlighed!i!selskabsregi!og!derigennem!udleje!lej_

ligheden!til! sit!barn,! idet!selskabets!udlejning!af!en! lejlighed!til!hovedkapitalejerens!barn! i! langt!de!

fleste!tilfælde!har!givet!skattemæssigt!bagslag!for!hovedkapitalejeren.!Der!foreligger!en!del!retspraksis!

på!en!sådan!situation.!I!de!fleste!tilfælde!er!det!endt!med,!at!hovedkapitalejeren!er!blevet!beskattet!

af!fri!helårsbolig,!selvom!det!er!den!pågældendes!barn,!der!har!lejet!lejligheden!af!selskabet,!og!dette!

er!sket!til!markedslejen.!!

Den!røde!tråd!i!afgørelserne!er,!at!de!henviser!til!cirkulære!nr.!1!af!2.!januar!2001!punkt!4,!som!fore_

skriver,!at!”Efter%de%fortsat%gældende%regler%kan%aktionæren%også%blive%beskattet%af%maskeret%udbytte,%

selvom%fordelen% ikke%tilfalder%denne%personligt,%men%en%person………,%hvori%aktionæren%har%personlig%

interesse.%Det%betyder,%at%det%ikke%er%et%krav,%at%det%er%hovedaktionæren%selv,%der%bebor%eller%bruger%det%

gode,%selskabet%stiller%til%rådighed.%Ved%vurderingen%af,%hvorvidt%godet%anses%for%at%have%passeret%ho>

vedaktionærens%økonomi,%indgår%afvejning%af,%om%selskabet%har%en%selvstændig%interesse%i%at%stille%go>

det%til%rådighed%for%en%……%eller%person%med%tilknytning%til%hovedaktionæren.!Bestemmelsen%finder%an>

vendelse%uanset%om%hovedaktionæren%er%ansat% i% selskabet%eller%ej…..%Værdiansættelsen%af% rådighed%

over%helårsbolig…%skal%ske%i%overensstemmelse%med%de%nye%værdiansættelsesprincipper%for%personale>

goder%i%LL%§%16,…stk.%9.”!Ifølge!forarbejderne!til!LL!§!16,!stk.!9130!påhviler!bevisbyrden!for,!at!udlejning!

af!selskabets!lejlighed!til!hovedkapitalejerens!barn!er!i!selskabets!selvstændige!interesse,!skatteyde_

ren.!!

Værdien!af!rådigheden!over!lejligheden,!der!skal!medregnes!i!hovedkapitalejerens!skattepligtige!ind_

komst,!skal!dermed!opgøres!efter!Ligningslovens!(LL)!§16,!stk.!9.!Heri!er!der!anført,!at!den!skatteplig_

tige!værdi!af!lejligheden!beregnes!som!5%!af!den!største!af!enten!ejendomsværdien!pr.!1.!oktober!året!

                                   
130!Lovforslag!L!237!fra-1999_2000!_!Forslag!til!lov!om!ændring!af!forskellige!skattelove…..!_!Hovedaktionærers!m.fl.!personalegoder!og!udbytter!
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før!indkomståret!eller!handelsværdien!pr.!1.!oktober!året!før!indkomståret!eller!anskaffelsessummen!

opgjort!efter!EBL!§4,!stk.!2!eller!3!med!tillæg!af!forbedringer.!Hertil!lægges!1%!af!den!mindste!værdi!

blandt!ejendomsværdien!der!er! ansat! for!den!pågældende!ejendom!pr.! 1.!oktober! i! indkomståret,!

ejendomsværdien!der!er!ansat!for!den!pågældende!ejendom!pr.!1.!januar!2001!med!tillæg!af!5%!eller!

ejendomsværdien,!der!er!ansat!for!den!pågældende!ejendom!pr.!1.!januar!2002,!jf.!ejendomsværdi_

skatteloven!§4a.!Dette!gælder!dog!kun!for!en!sådan!værdi!op!til!3.040.000!kr.,!hvorefter!procentsatsen!

i!stedet!er!3%.!Hertil!tillægges!yderligere!selskabets!afholdte!ejendomsskatter,!fællesudgifter!mv.!Den!

skattepligtige!værdi!nedsættes!dog!med!barnets!betalte!husleje.!!

Paragraf!16,!stk.!9!i!LL!udskiller!dermed!værdiansættelsen!af!fri!helårsbolig!for!hovedkapitalejere!fra!

andre!goder!i!LL!§16,!stk.!3,!som!ansættes!til!markedsværdien.!Ifølge!forarbejderne!til!LL!§16,!stk.!9131!

ønskede!skattemyndighederne!at!gøre!værdiansættelsen!af!fri!bolig!mere!ensartet!blandt!hovedkapi_

talejerne! i! forsøget! på! at! stille! hovedkapitalejere! omfattet! af! aktieavancebeskatningslovens! (ABL)!

§4,132!som!om!disse!selv!havde!ejet!boligen.!Skattemyndighederne!havde!nemlig!konkluderet,!at!idet!

markedslejen! ikke!altid!er!kendt,!så!var!der! for!stor!usikkerhed!ved!en!skønnet!værdiansættelse!af!

denne.!Hermed!blev!beskatningsmodellen!af!fri!bolig!ændret!fra!at!være!skønspræget!til!at!være!ske_

matisk!i!LL!§16,!stk.!9.133!!

Ovenstående!medfører!altså!maskeret!udlodning!til!hovedkapitalejeren,!som!beskattes!af!værdien!af!

fri!bolig!opgjort!efter!LL!§16,!stk.!9!som!personlig!indkomst.134!

Med!SKM2009.247.VLR!blev!det!særligt!fastslået,!at!LL!§16,!stk.!9!gælder!for!alle!hovedkapitalejere,!

der!er!omfattet!af!ABL!§4,!uanset!om!markedslejen!er!kendt!eller!ej,!og!uanset!om!den!pågældendes!

barn!har!betalt!markedslejen!eller!ej.! I!den!konkrete!sag!stiftede!en!hovedanpartshaver!efter!egen!

forklaring!et!selskab!med!primært!konsulentvirksomhed!og!sekundært!handel!med!udlejning!af!fast!

ejendom,!som!lidt!forinden!havde!købt!to!ejerlejligheder.!Umiddelbart!efter!stiftelsen!indgik!selskabet!

lejemål! til!markedslejen!med!hver! af! hovedanpartshaverens! to! børn.!Hovedanpartshaveren! forkla_

rede,!at!grunden!til,!at!selskabet!udlejede!lejlighederne!netop!til!hans!børn,!lå!i!muligheden!for!hurtig!

frigørelse!for!lejemålene,!hvis!et!passende!salg!bød!sig.!Tre!år!senere!uden!at!have!haft!andre!lejere!

solgte! selskabet! lejlighederne! til!børnene.!Selskabets!erfaring!med!køb!og! salg!af! fast!ejendom!var!

derudover!begrænset!til!to!projektlejligheder.!Langt!størstedelen!af!selskabets!indtjening!kom!fra!kon_

sulentydelserne.!Vestre!Landsret!konkluderede,!at!udlejning!af!de!to!lejligheder!til!børnene!var!i!ho_

                                   
131!Lovforslag!L!237!fra-1999_2000!_!Forslag!til!lov!om!ændring!af!forskellige!skattelove…..!_!Hovedaktionærers!m.fl.!personalegoder!og!udbytter!
132!LL!§16A,!stk.!5!henviser!til!LL!§16,!stk.!9!
133!Lovforslag!L!237!fra-1999_2000!_!Forslag!til!lov!om!ændring!af!forskellige!skattelove…..!_!Hovedaktionærers!m.fl.!personalegoder!og!udbytter!
134!Jf.!personskattelovens!§3,!stk.!1!og!§4a,!stk.!2,!2.!pkt.!
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vedanpartshaverens!og!ikke!i!selskabets!selvstændige!interesse,!idet!selskabet!havde!meget!begræn_

set!erfaring!med!fast!ejendom,!samtidig!med!at!størstedelen!af!selskabets!indtægter!kom!fra!konsu_

lentydelserne.! Derfor! kom! retten! frem! til,! at! uanset! om!børnene! betalte! den! kendte!markedsleje,!

skulle!hovedanpartshaveren!beskattes!af!forskellen!mellem!værdi!af!fri!bolig!opgjort!efter!LL!§16,!stk.!

9!og!den!betalte!markedsleje.!

Der!er!særlig!tre!forhold!i!afgørelsen,!som!forældre!bør!have!med!i!deres!overvejelser,!inden!de!fore_

tager!et!forældrekøb!i!selskabsregi!og!herigennem!udlejer!til!deres!barn.!For!det!første!sker!beskatnin_

gen!af!fri!bolig,!uanset!om!markedslejen!er!kendt!eller!ej,!og!uanset!om!barnet!betaler!markedslejen!

eller!ej,!så!længe!den!skematiske!beregningsmodel!kommer!frem!til!et!større!beløb!end!den!faktisk!

betalte!leje.!For!det!andet!skal!selskabet!eje!mange!ejendomme,!for!at!hovedkapitalejeren!har!chance!

for!at!undgå!en!sådan!beskatning.!Hertil!må!selskabets!andre!forretningsområders!indtægter!ikke!over_

skygge!dets!indtægter!fra!fast!ejendom.!!

Vestre!Landsret!kom!frem!til!samme!konklusion!i!SKM2013.488.VLR,!men!fremkom!med!to!yderligere!

forhold,!som!forældre!bør!være!opmærksomme!på,!inden!de!foretager!et!forældrekøb!i!selskabsregi.!!

SKM2013.488.VLR135!omhandler!et!selskab,!som!i!1978!og!1980’erne!erhvervede!lejligheder,!som!se_

nere!blev!solgt!igen.!I!2003!erhvervede!selskabet!en!ejerlejlighed,!som!hovedanpartshaverens!datter!

lejede!til!markedslejen.!Denne!lejlighed!blev!solgt! i!2004,!hvorefter!selskabet!1.!december!2005!er_

hvervede!en!ny!ejerlejlighed,!som!datteren!straks!flyttede!ind!i.!Hun!betalte!også!her!markedslejen.!

Der!var!i!lejeaftalen!anført,!at!datteren!skulle!fraflytte!lejligheden!hurtigst!muligt,!hvis!det!var!i!selska_

bets!interesse.!Sagen!drejede!sig!udelukkende!om!beskatningen!af!maskeret!udlodning!i!forbindelse!

med!sidstnævnte!lejemål.!I!2006!købte!hovedanpartshaveren!5%!af!lejligheden,!idet!der!derved!kunne!

opnås!en!bedre!belåning!på!lejligheden.!Til!banken!oplyste!hovedanpartshaveren,!at!det!var!et!foræl_

drekøb,!og!at!hans!datter!lejede!lejligheden.!Hovedanpartshaveren!påstod,!at!lejligheden!var!erhvervet!

i!selskabets!selvstændige!interesse,!idet!selskabet!havde!mulighed!for!at!sælge!den!på!det!mest!pas_

sende!tidspunkt!og!dermed!optimere!sin!fortjeneste!eller!minimere!tab.!Han!henviste!til!tilfældet,!hvor!

selskabet!og!han!var!bange!for,!at!ejendomskrisen!i!USA!i!sommeren!2008!ville!komme!til!Danmark,!så!

datteren!blev!påbudt!at!fraflytte!lejligheden,!så!den!kunne!sælges,!men!den!blev!dog!aldrig!solgt,!og!

datteren!flyttede!tilbage!i! lejligheden.!Hovedanpartshaveren!henviste!på!denne!baggrund!til,!at!der!

var!tale!om!rettidig!omhu!i!selskabets!selvstændige!interesse.!Retten!kom!frem!til,!at!lejlighedshand_

lerne!var!for!få!og!for!spredt!i!tid!til,!at!det!kunne!anses!som!værende!selskabets!formål!at!drive!handel!

med!køb!og!salg!af!fast!ejendom.!Dertil!påpegede!Vestre!Landsret,!at!de!seneste!to! lejligheder!kun!

                                   
135!Tidligere!instans:!SKM2012.502.BR!
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havde!været! lejet!af!hovedanpartshaverens!datter,!og!at!datteren!oveni!købet! straks! flyttede! ind! i!

lejligheden!ved!seneste!lejlighedskøb.!Retten!mente!derfor,!at!lejlighedskøbene!var!i!hovedanpartsha_

verens!og!ikke!i!selskabets!selvstændige!interesse.!Prøvesalget!af!lejligheden!i!2008!var!altså!ikke!nok!

til!at!statuere,!at!lejligheden!var!købt!i!selskabets!selvstændige!interesse.!Retten!fastslog,!at!det!ikke!

havde!afgørende!betydning,!at!datterens!lejekontrakt!var!fleksibel!i!en!salgssituation.!Hovedanparts_

haveren!blev!altså!beskattet!af!maskeret!udlodning! i! form!af!rådigheden!over!fri!bolig!som!følge!af!

datterens!lejeaftale!med!selskabet,!dog!med!fradrag!af!datterens!betalte!husleje.!!

I!sagen!blev!værdien!af!fri!bolig!(maskeret!udlodning)!opgjort!efter!LL§16,!stk.!9!(skematisk!beregnings_

regel)!således!for!året!2006:!

!

Anskaffelsessum! 3.101.877!kr.! Største!beløb,!!
jf.!LL§16,!stk.!9!

Ejendomsværdi!pr.!1.!januar!2001!+!5%! 1.450.000!kr.!+!5%!=!1.522.500!kr.! Mindste!beløb,!!
jf.!EVS!§4a!!

Betalt!ejendomsskat!af!selskabet! 4.007!kr.! !

Udgifter!til!ejerforening! 6.533!kr.! !

Del!1!af!beskatningsgrundlag! 5%!af!3.101.877!kr.!=!155.094!kr.! jf.!LL§16,!stk.!9!

Del!2!af!beskatningsgrundlag! 1%!af!1.522.500!kr.!=!15.225!kr.! jf.!LL§16,!stk.!9!

Samlet!beskatningsgrund! 155.225!kr.!+!15.225!kr.!+!4.007!kr.!+!6.533!=!
180.859!kr.!

jf.!LL§16,!stk.!9!

Datterens!betalte!husleje!i!året! 52.747!kr.! !

Endeligt!beskatningsgrundlag! 180.859!kr.!–!52.747!kr.!=!128.112!kr.!! jf.!LL§16,!stk.!9!

!

-TABEL:!TABEL!ER!OPSTILLET!TIL!ILLUSTRATIONSFORMÅL!PÅ!BAGGRUND!AF!DOMMEN!

Hovedanpartshaveren!blev!altså!beskattet!af!maskeret!udlodning!på!128.112!kr.!!

Afgørelsen!fremkommer!med!yderligere!to!forhold,!som!forældre!bør!have!med!i!deres!overvejelser,!

inden!de!foretager!et!forældrekøb!i!selskabsregi.!For!det!første!undgår!hovedanpartshaveren!ikke!be_

skatning!af!fri!bolig,!bare!fordi!lejemålet!med!barnet!er!fleksibelt!i!en!salgssituation.!For!det!andet!så!

er!det!ikke!nok,!at!selskabet!foretager!mange!ejendomshandler!men!disse!må!samtidig!ikke!være!så!

spredte!i!tid!som!i!SKM2013.488.VLR.!I!SKM2013.488.VLR!gik!der!over!10!år!mellem!de!første!ejen_

domshandler!og!de!sidste!ejendomshandler.!

!

!
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De!fleste!afgørelser!kommer!frem!til!samme!konklusion!som!i!SKM2009.247.VLR!og!SKM2013.488.VLR,!

men!i!LSR2013.11_0301854!kom!Landsskatteretten!dog!frem!til,!at!hovedanpartshaveren!ikke!skulle!

beskattes!af!værdien!af!sønnens!beboelse!i!en!af!selskabets!ejendomme.!Den!konkrete!kendelse!hand_

ler!om!en!hovedanpartshaver!i!selskab!A,!som!havde!ejet!et!andet!selskab!B!i!mange!år.!I!januar!2007!

valgte!selskab!A!at!sælge!selskab!B!til!en!tredjemand.!Klageren!valgte!at!investere!de!økonomiske!mid_

ler!fra!virksomhedssalget!i!fast!ejendom!gennem!selskab!A.!Allerede!i!juli!2006!købte!hovedanpartsha_

veren!privat!et!nyt!hus!C,!men!kunne!ikke!sælge!sit!gamle!hus!D,!så!han!valgte!at!sælge!det!nye!hus!C!

til!selskab!A!den!4.!juli!2007.!Han!flyttede!så!selv!tilbage!til!sit!gamle!hus!D.!Selskab!A!ejede!og!udlejede!

endvidere!også!tre!andre!ejendomme.!Allerede!fra!den!1.!juli!2007!havde!hovedanpartshaverens!søn!

lejet!huset!C!til!markedslejen.!En!del!af!huset!anvendte!han!til!egen!beboelse,!mens!han!havde!frem_

lejet!den!anden!andel!af!huset!til!sin!personlig!ejet!virksomhed.!!

Landsskatteretten!lagde!vægt!på!de!konkrete!omstændigheder!i!sagen.!For!det!første!ejede!og!udle_

jede!selskab!A!flere!ejendomme,!hvorfor!retten!konkluderede,!at!selskabet!drev!reel!virksomhed!med!

udlejning!af!ejendomme.!For!det!andet!blev!huset,!ligesom!de!andre!ejendomme,!anskaffet!som!en!

investering!og!ikke!til!udlejning!til!sønnen.!Lejemålet!med!sønnen!blev!nemlig!kun!indgået,!idet!huset!

var!svært!at!leje!ud!til!andre!og!ellers!ville!stå!tomt!med!økonomisk!tab!til!følge,!men!lejemålet!passede!

godt!til!sønnen!og!hans!virksomhed.!Dertil!lejede!sønnen!allerede!huset!på!tidspunktet,!hvor!selskab!

A!købte!huset.!Desuden!blev!huset,!som!sønnen!lejede,!udlejet!til!samme!pris!til!den!efterfølgende!

lejer.!På!denne!baggrund!fandt!retten,!at!hovedanpartshaveren!havde!påvist,!at!udlejningen!til!sønnen!

var!sket!i!selskabets!og!ikke!i!hovedanpartshaverens!selvstændige!interesse.!Der!skal!altså!meget!til!

for,! at! hovedkapitalejeren!undgår!beskatning! af! fri! helårsbolig,! som!af! selskabet!udlejes! til! dennes!

barn.!Der!skal!være!tale!om!helt!ekstraordinære!omstændigheder!som!i!den!omtalte!kendelse.!

75!%!af!de!unge!respondenter!tilkendegiver,!at!huslejen!er!sat!til!markedslejen,!mens!25%!af!de!unge!

afslører,!at!huslejen!er!sat!til!under!markedslejen,!hvilket!er!i!strid!med!armslængdeprincippet!i!LL§2.!

Så!længe!den!betalte!leje!er!mindre!end!den!skematisk!opgjorte!værdi!efter!LL!§16,!stk.!9,!sker!der!

beskatning!af!hovedkapitalejeren,!og!det!er!uanset!om!den!betalte!husleje!er!over,!under!eller!lig!med!

markedslejen.!Det!er!kun,!hvis!den!betalte!leje!er!præcis!det!samme!beløb!opgjort!efter!LL!§16,!stk.!9,!

at!der!ikke!er!noget!at!beskatte.!Markedslejen!har!altså!ikke!direkte!indvirkning!på!den!skattepligtige!

værdi!af!fri!bolig.!Det!betyder,!at!selvom!75%!af!de!unge!betaler!markedslejen!ifølge!LL!§2,!så!kan!deres!

forældre!som!hovedkapitalejere!alligevel! risikere!at!blive!beskattet!af! fri!bolig,!hvis!den!beregnede!

værdi!efter!LL§16,!stk.!9!er!højere!end!den!betalte!markedsleje.!Den!udløsende!faktor!for!beskatningen!
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af!fri!bolig!ifølge!LL!§16,!stk.!9!er,!at!udlejning!til!barnet!er!sket!i!hovedkapitalejerens!og!ikke!i!selskabets!

selvstændige!interesse.136!!

Afslutningsvist! kan! det! konkluderes,! at! det! er! utrolig! svært! for! forældre! som!hovedkapitalejere! at!

undgå!beskatning!af!fri!bolig,!hvis!den!pågældendes!barn!lejer!selskabets!lejlighed.!For!det!første!sker!

beskatningen!af!fri!bolig!hos!hovedkapitalejeren,!uanset!om!markedslejen!er!kendt!eller!ej,!og!uanset!

om!barnet!betaler!markedslejen!eller!ej,!så! længe!den!skematiske!beregningsmodel! i!LL!§16,!stk.!9!

fremkommer!med!et!større!beløb!end!den!faktisk!betalte!leje.!Beskatningen!undgås!desuden!ikke!ved!

at!gøre! lejemålet!med!barnet!fleksibelt! i!en!salgssituation.!Få!ejendomshandler!over!en!årrække!er!

heller!ikke!nok.!Selskabets!hovedaktivitet!skal!være!at!udleje!fast!ejendom.!Med!hovedaktivitet!menes!

der!altså,!at!selskabet!kontinuerligt!anskaffer!ejendomme!med!få!års!mellemrum!som!i!LSR2013.11_

0301854!og! ikke!med!en!pause!på!over!10!år,!som!tilfældet!var! i!SKM2013.488.VLR.!Hvis!selskabet!

desuden!udlejer!en!allerede!erhvervet!og! tidligere!udlejet! lejlighed! til!hovedkapitalejerens!barn!på!

samme!lejevilkår!og!til!samme!husleje!som!til!en!tredjemand,!så!indikerer!afgørelserne,!er!der!størst!

chance! for,! at! hovedkapitalejeren! undgår! beskatning! af! fri! bolig.! På! den! anden! side! indikerer!

LSR2013.11_0301854!dog,!at!selskabets!udlejning!til!barnet!skal!være!sidste!udvej!for!at!undgå!et!øko_

nomisk!tab.!Lejligheden!skal!derfor!reelt!være!forsøgt!udlejet!til!andre.!!

OVERDRAGELSE-AF-SELSKABETS-LEJLIGHED-TIL-HOVEDANPARTSHAVEREN-ELLER-DENNES-BARN-

Undersøgelsen!blandt!de!unge!respondenter!viser,!at!der!hovedsageligt!er!tale!om!anpartsselskaber!

og!aktieselskaber.!20%!af!de!unge!tilkendegiver,!at!deres!forældre!har!foretaget!et!forældrekøb!i!sel_

skabsregi.!En!sådan!forældrekøbssituation!er!ikke!dækket!af!værdiansættelsescirkulæret!nr.!185!af!17.!

november!1982,!idet!et!selskab,!dets!hovedkapitalejer!og!dennes!barn!ikke!er!omfattet!af!BAL!§22.!Her!

er!i!stedet!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2,!afsnit!C.B.3.5.4.3!central.!Her!er!fastsat,!at!overdragelses_

prisen!for!fast!ejendom!mellem!et!selskab!og!dets!hovedkapitalejer!skal!svare!til!handelsværdien!af!

den!faste!ejendom,!dvs.!til!samme!pris!som!hvis!det!var!uafhængige!parter.!Dette!betegnes!også!arms_

længdeprincippet,! som! følger!af! LL!§2.!Hvis!ejendommen!handles! til!en!pris!under!handelsværdien!

anses!forskellen!for!at!være!maskeret!udlodning!til!hovedkapitalejeren,!som!beskattes!som!aktieind_

komst,!jf.!PSL!§4a,!stk.!1,!nr.!1!og!LL!§16A,!stk.!2,!nr.!1.!!

I!Den!Juridiske!Vejledning137!fremgår!der!yderligere,!at!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!kun!

kan!anvendes!som!overdragelsespris,!hvis!den!giver!et!retvisende!billede!af!handelsværdien,!så!i!denne!

                                   
136!jf.!cirkulære!nr.!1!af!2.!januar!2001!punkt!4!samt!Lovforslag!L!237!fra-1999_2000!_!Forslag!til!lov!om!ændring!af!forskellige!skattelove…..!_!Hovedaktionærers!
m.fl.!personalegoder!og!udbytter!
137!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2,!afsnit!C.B.3.5.4.3 
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situation!er!skattemyndighederne!ikke!bundet!af!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering,!som!de!

som!udgangspunkt!er!ved!et!privat!forældrekøb.!Den!offentlige!ejendomsvurdering!anses!som!fejlbe_

hæftet,!hvis!der!siden!seneste!vurdering!fx!er!foretaget!ombygning!eller!modernisering!af!lejligheden.!

I!denne!situation!er!det!desuden!essentielt!at!konstatere!om!lejligheden!er!vurderet!som!udlejet!eller!

fri!på!tidspunktet,!hvor!enten!hovedkapitalejer!eller!dennes!barn!køber! lejligheden!af!selskabet.!En!

lejlighed!vurderes!som!udgangspunkt!som!udlejet,!jf.!tidligere!afsnit,!hvis!der!fx!er!et!lejemål!på!adres_

sen,!som!anses!for!en!byrde!for!køber.!Generelt!gælder!det,!at!hvis!en!lejlighed!vurderes!som!udlejet,!

kan!der!ifølge!administrativ!praksis!siden!18.!almindelige!vurdering!pr.!1.!januar!1986!tilkendes!et!ned_

slag!i!ejendomsværdien!på!50%!af,!hvad!ejendomsværdien!ville!være!blevet!ansat!til,!hvis!lejligheden!

var!vurderet!som!fri.138!Lejligheden!undtages!dog!som!udgangspunkt!fra!denne!50%_regel,!hvis!et!ek_

sisterende!lejemål!kan!opsiges!med!1!års!varsel!med!henblik!på,!at!ejeren!vil!bebo!lejligheden!selv,!jf.!

lejeloven!§80,!§83,!stk.!1,!og!§84,!litra!a,!eller!hvis!lejeaftalen!er!tidsbestemt!ifølge!lejelovens!§80,!stk.!

1.!I!disse!situationer!kan!der!dog!tildeles!et!skønsmæssigt!nedslag!på!op!til!20%!under!hensyn!til!opsi_

gelsesfristen.139!!!

Retspraksis!har!i!flere!omgange!gjort!det!klart,!at!det,!at!hovedkapitalejerens!barn!enten!alene!eller!

sammen!med!en!bekendt!bebor!selskabets!lejlighed!på!tidspunktet,!hvor!den!sælges!til!enten!hoved_

kapitalejeren!eller!dennes!barn,!ikke!er!en!sådan!byrde!for!køber,!at!50%_reglen!eller!20%_reglen!kan!

anvendes.!Overdragelsen!skal!i!stedet!ske!til!markedsværdien!efter!armslængdeprincippet!i!LL!§2.!

I!SKM2005.137.HR!opførte!et!selskab!en!ejendom!med!videresalg!for!øje,!men!kunne!ikke!sælge!den,!

så!selskabet!udlejede!den!i!stedet!til!hovedanpartshaverens!søn!for!at!minimere!den!økonomiske!be_

lastning.!4,5!år!senere!solgte!selskabet!ejendommen!til!sønnen!til!750.000!kr.!Selskabet!kunne!ikke!

under!retssagen!præcis!forklare,!hvorfor!overdragelsesprisen!blev!fastsat!således,!men!dog!at!der!var!

taget!hensyn!til!ejendommens!værdi!i!udlejet!stand!efter!afholdelse!af!estimerede!salgsomkostninger.!

Højesteret!konkluderede,!at!der!ikke!skulle!tages!hensyn!til!lejemålet!mellem!selskabet!og!hovedan_

partshavens!søn,!idet!selskabet!netop!solgte!ejendommen!til!lejeren.!Hertil!fastslog!retten!endvidere,!

at!der!ved!værdiansættelsen!ikke!skulle!tages!hensyn!til!de!estimerede!salgsomkostninger,!som!ville!

have!været!påført!selskabet,!hvis!salget!i!stedet!havde!været!til!en!tredjemand.!Ejendommen!skulle!

derfor!overdrages!til!hovedanpartshaverens!søn!til!markedsprisen!efter!armslængdeprincippet!i!LL!§2.!!

!

                                   
138!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2,!afsnit!H.A.2.2.1.1!
139!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2,!afsnit!H.A.2.2.1.1!
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Selskabets!lejemål!med!hovedkapitalejerens!barn!er!altså!ikke!en!brugbar!grund!til!at!fravige!handels_

værdien!ved!overdragelse!af!forældrekøbslejligheden!til!samme!barn.!I!så!fald!bliver!hovedkapitaleje_

ren!og! selskabet!brandbeskattet!heraf.!Barnet! som!køber!anses!altså! som! interesseforbundet!med!

selskabet!i!LL!§2’!forstand!som!følge!af!sin!status!som!nærtstående!til!hovedkapitalejeren,!hvilket!med_

fører,!at!handelsværdien!skal!anvendes.!!

SKM2016.275.LSR!omhandler!et!anpartsselskab,!som!blev!stiftet!med!det!formål!at!erhverve!en!ejer_

lejlighed,!som!blev!udlejet!til!hovedanpartshaverens!datter!og!søn.!Det!blev!dog!datteren!og!sønnens!

kammerat,!der!havde!lejemålet!med!selskabet.!Lejemålet!løb!som!udgangspunkt!fra!1.!februar!2015!

til!1.!juli!2017,!men!det!kunne!partnerne!efter!ønske!ændre!inden!ophør.!Datteren!fremlejede!endvi_

dere!sit!værelse!til!sin!bror,!så!det!reelt!var!broren!og!hans!ven,!der!beboede!lejligheden.!Vennen!havde!

en!tidsbegrænset! lejekontrakt!til!og!med!den!30.! juni!2016.!Pr.!1.!marts!2015!ønskede!selskabet!at!

sælge!lejligheden!til!hovedanpartshaverens!datter!og!søn.!Parterne!fastsatte!overdragelsesprisen!ud!

fra!en!tidligere!skønnet!markedsværdi!foretaget!af!SKAT!i!2014!på!2.650.000!kr.!med!et!nedslag!på!

14%,!grundet!at!der!forelå!et!tidsbegrænset!lejemål!med!en!uafhængig!part,!som!ansås!for!en!byrde!

for!køberne.!Parterne!henviste!til!20%_reglen!omtalt!ovenfor!grundet!den!tidsbegrænsede!lejeaftale!

med!sønnens!ven.!Landsskatteretten!opfattede!det!dog!ikke!som!en!byrde!for!køberne,!at!der!var!et!

tidsbegrænset!lejemål!med!en!af!de!nye!ejeres!ven,!og!at!en!af!de!kommende!købere!var!den!anden!

lejer.!Hertil!påpegede!retten,!at!overdragelsesaftalen!hverken!omtalte,!at!lejligheden!var!udlejet!eller!

lejemålet!med!sønnens!ven.!Desuden!kunne!lejeaftalen!opsiges!før!tid.!På!denne!baggrund!konklude_

rede!retten,!at!der!ikke!kunne!foretages!et!nedslag!i!værdiansættelsen!af!ejerlejligheden!ved!overdra_

gelsen,!og!lejligheden!skal!derfor!overdrages!til!handelsværdien!efter!LL!§2.!!

Hermed!kan!det!konkluderes,!at!heller!ikke!et!opsigeligt!og!tidsbestemt!lejemål!med!hovedanpartsha_

verens!barns!ven!er!en!brugbar!grund!til!at!fravige!handelsværdien!ved!overdragelsen!af!lejligheden!til!

hovedanpartshaverens!barn.!Under!andre!omstændigheder!ville!et!tidsbestemt!lejemål!som!ovenfor!

kunne!give!adgang!til!et!nedslag!på!op!til!20%,140!men!det!må!kunne!udledes!af!kendelsen,!at!denne!

adgang!er!lukket,!når!der!er!tale!om,!at!lejer!er!købers!ven.!Et!lejemål!med!købers!ven!anses!altså!ikke!

som!en!byrde!for!hovedanpartshaverens!barn!som!køber!af!lejligheden.!

Højesteret!har!desuden!statueret,!at!der!heller!ikke!skal!tages!hensyn!til!lejemålet!mellem!et!selskab!

og! hovedkapitalejerens! barn,! når! hovedkapitalejeren! privat! køber! lejligheden! af! selskabet.! I!

SKM2013.841.HR!købte!et!anpartsselskab,!der!investerede!i!værdipapirer,!en!ejerlejlighed,!som!blev!

                                   
140!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2,!afsnit!H.A.2.2.1.1!
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udlejet!til!hovedanpartshaverens!sønner.!Mens!sønnerne!stadig!var!lejere,!solgte!selskabet!lejligheden!

til!hovedanpartshaveren!til!værdien!i!udlejet!stand,!hvori!50%_reglen!var!anvendt.!Selskabet!og!hoved_

anpartshaveren!lagde!til!grund,!at!der!ikke!kunne!ses!bort!fra!lejemålet!med!sønnerne!ved!værdian_

sættelsen!af!overdragelsesprisen.!Højesteret!var!dog!ikke!enig!i!dette!og!kom!derfor!frem!til,!at!det!

ikke!kunne!anses!som!en!byrde!for!hovedanpartshaveren!som!køber,!at!hans!sønner!lejede!lejligheden,!

hvilket!gjorde,!at!50%_reglen!ikke!kunne!anvendes.!Overdragelsesprisen!skulle!derfor!ansættes!til!mar_

kedsværdien!i!LL§2,!hvilket!medførte,!at!selskabet!blev!beskattet!af!avancen!mellem!markedsværdien!

og!anskaffelsesprisen,!samtidig!med!at!hovedanpartshaveren!blev!beskattet!af!en!maskeret!udlodning!

svarende!til!forskellen!mellem!markedsværdien!og!overdragelsesprisen!efter!LL!§16A.!

Selskabets!lejemål!med!hovedkapitalejerens!barn!giver!altså!heller!ikke!adgang!til!at!fravige!markeds_

prisen!ved!overdragelse!af!lejligheden!til!hovedkapitalejeren.!Det!kan!heraf!udledes,!at!når!en!nært_

stående!til!køber!er!lejer,!kan!lejemålet!ikke!anses!som!en!byrde!for!køber.!

Den!omtalte!retspraksis!har!en!fælles!rød!tråd,!nemlig!at!uanset!om!hovedkapitalejeren!eller!dennes!

barn!køber!en!ejerlejlighed!af! selskabet,!mens!barnet!eller/og!dennes!ven! lejer! lejligheden,! så! skal!

overdragelsen!ske! til!markedsprisen!efter!armslængdeprincippet! i! LL!§2.!20%_!eller!50%_reglen!kan!

hermed!ikke!anvendes! i!sådanne!situationer.!Heller! ikke!15%_reglen!fra!de!private!forældrekøb!kan!

anvendes,!når!der!er!tale!om!et!forældrekøb!i!selskabsregi.!Forældrene!og!selskabet!risikerer!ellers!at!

blive!brandbeskattet!heraf.!!

75%!af!de!unge!respondenter!tilkendegiver,!at!de!aldrig!skal!købe!lejligheden,!som!de!lejer!af!selskabet.!

Hensigten!må!for!disse!derfor!være!at!få!tag!over!hovedet!i!lejeperioden.!For!de!resterende!25%!af!de!

unge!gælder,!at!deres!forældre!privat!har!købt!lejligheden!ud!af!selskabet,!hvorefter!børnene!har!købt!

lejligheden!af!forældrene!til!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%.!Der!er!altså!ingen!

af!de!unge,!der!har!købt!eller! skal! købe! lejligheden!direkte!af! selskabet.!Respondenterne!har!altså!

opfanget,!at!det!ikke!er!nogen!særlig!fordelagtig!handel!for!dem!at!købe!lejligheden!direkte!af!selska_

bet,!idet!dette!skal!foregå!til!markedsprisen!som!gennemgået!ovenfor.!!

På!baggrund!af!det!omtalte!må!det!konkluderes,!at!forældre!virkelig!kan!brænde!sig!gevaldigt!skatte_

mæssigt!ved!at!foretage!denne!forældrekøbskonstruktion.!På!den!ene!side!kan!forældre,!som!foreløbig!

ikke!har!råd!til!at!gøre!det!privat,!købe!en!lejlighed!i!selskabet!som!de!så!senere,!når!de!har!et!større!

økonomisk!råderum,!kan!købe!privat!ud!af!selskabet!til!markedsprisen!og!derefter!sælge!den!til!deres!

barn!til!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%.!Der!er!så!på!den!anden!side!indført!en!
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regel,!som!spænder!ben!for!denne!fordelagtige!faktor,!hvilket!er,!at!forældrene!kan!blive!brandbeskat_

tet!af!fri!bolig,!selvom!barnet!betaler!markedslejen.!Det!er!derfor!svært!at!se,!hvordan!denne!foræl_

drekøbssituation!nogensinde!kan!blive!attraktiv!med!disse!to!modsatrettede!regler.!!

BARNET-KØBER-SELV-EN-EJERLEJLIGHED-

Et!alternativ!til! forældrekøb!er,!at!forældrene!i!stedet!yder!et!såkaldt!rentefrit! familielån!til!barnet.!

Derved!nedsættes!den!nødvendige!størrelse!på!det!realkreditlån,!som!barnet!skal!optage!i!forbindelse!

med!sit!lejlighedskøb,!hvilket!kan!gøre!realkreditinstituttet!mere!villige!til!at!yde!lånet!til!barnet.!Be_

handlingen!af!rentefrie!lån!i!skattemæssig!henseende!er!kun!i!begrænset!omfang!baseret!på!lovregler,!

hvorfor!den!nærmere!behandling!er!baseret!på!retspraksis.141!

Forældrenes!afkald!på!renteindtægter!er!som!udgangspunkt!ikke!en!reel!renteindtægt,!som!hører!un_

der!SL!§4,!idet!forældrene!ikke!har!realiseret!en!økonomisk!fordel,!hvilket!er!betingelse!for!beskatning!

efter!SL!§4.142!I!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!C.A.11.1.4!er!anført,!at!”Den%person,%der%rentefrit%ud>

låner%penge,%skal%normalt%ikke%som%indtægt%medtage%et%beløb%svarende%til%den%anslåede%renteindtægt,%

der%kunne%være%opnået%ved%udlån%til%anden%side.%Hvis%det%rentefrie%lån%modsvares%af%økonomiske%fordele%

er%långiveren%skattepligtig%af%disse%fordele.”!Forældrene!bliver!altså!ikke!beskattet!af!de!renteindtæg_

ter,!som!de!kunne!have!opnået!ved!en!anden!disposition.!Dette!blev!slået!fast!i!SKD.1980.345,!hvor!en!

far!havde!lånt!100.000!kr.!til!sin!søn!afdrags_!og!rentefrit!de!første!ti!år,!hvorefter!det!skulle!forrentes!

med!diskontoen!plus!2!%!og!afdrages!med!5.000!kr.!hvert!halvår.!Konklusionen!var,!at!der! ikke!var!

hjemmel!til!at!beskatte!faren!af!en!renteindtægt,!som!han!ikke!havde!modtaget.!Beskatning!af!en!så_

dan!renteindtægt!hos!forældrene!vil!dog!kunne!finde!sted,!hvis!forældrene!opnår!en!modydelse,!ved!

indkomstforvridning,!herunder!efter!praksis!særligt,!hvis!lånet!anvendes!til!køb!af!værdipapirer!med!

sikkert!afkast143!eller!anden!manipulation.144!Desuden!bliver!forældrene!heller!ikke!beskattet!af!en!fik_

seret!rente,!hvis!et!sådant!rentefrit!lån!til!barnet!finansieres!ved!et!af!forældrene!(debitor!i!låneforhol_

det)!optaget!lån!i!et!pengeinstitut!(kreditor!i!låneforholdet).!!

De!skattemæssige!omstændigheder!i!forbindelse!med!det!rentefrie!familielån!forhindrer!dog!ikke!for_

ældrene!i!at!få!skattemæssigt!fradrag!efter!SL!§6,!litra!e!for!renteudgifterne!til!pengeinstituttet.!Dette!

følger!af!Landsskatterettens!kendelse!TfS1991,179LSR.!Kendelsen!vedrører!en!far,!som!havde!optaget!

en!kassekredit!hos!et!pengeinstitut!for!at!kunne!yde!et!rentefrit!lån!på!anfordringsvilkår!til!sin!datter.!

                                   
141!TfS!1996,37!SKM!_!Skatteministerens!delredegørelse!af!19.!oktober!1995,!j.nr.!13.95_301_62!–!Rentefri!eller!lavt!forrentede!lån!!
142!TfS!1996,37!SKM!_!Skatteministerens!delredegørelse!af!19.!oktober!1995,!j.nr.!13.95_301_62!–!Rentefri!eller!lavt!forrentede!lån.!Hertil!er!TfS1998,199HR!
desuden!afgørende!
143!TfS!1996,37!SKM!_!Skatteministerens!delredegørelse!af!19.!oktober!1995,!j.nr.!13.95_301_62!–!Rentefri!eller!lavt!forrentede!lån!
144!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!C.A.11.1.4!og!TfS1998,199HR!
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Faren!stod!som!debitor!i!låneaften!hos!pengeinstituttet.!Retten!fandt,!at!faren!ikke!kunne!nægtes!fra_

drag!for!renteudgifterne!til!pengeinstituttet!på!grundlag!af!den!gældende!skattemæssige!praksis!ved_

rørende!rentefrit!lån!i!familieforhold.!!

Barnet!som!låntager!bliver!heller! ikke!beskattet!af!rentefordelen,! idet!der! ikke!er!hjemmel! i!BAL!til!

kapitalisering! af! rentefordelen! og! gaveafgiftsbeskatning! heraf.145! Rentefordelen! indkomstbeskattes!

heller!ikke,!idet!der!er!tale!om!en!gave!mellem!nærtstående!parter!inden!for!boafgiftskredsen!i!BAL!

§22,!hvilket!eksplicit!udskilles!fra!SL!§5,!litra!b.!En!eventuel!lovhjemmel!til!beskatning!hos!låntager!vil!

altså!skulle!findes!i!BAL.!

Skattemyndighederne!anfører! i!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!C.A.6.1.7,!at!”Ved%rentefri%eller% lavt%

forrentede%lån%opnår%debitor%en%løbende%rentefordel.%Hvis%sådanne%lån%bliver%givet%inden%for%gaveaf>

giftskredsen,%er%der%ikke%hjemmel%i%boafgiftsloven%til%at%foretage%en%kapitalisering%af%den%løbende%ren>

tefordel%og%beregne%gaveafgift%af%den%kapitaliserede%værdi.”!Der!var!hjemmel!i!§15,!jf.!§48,!stk.!2,!i!den!

tidligere!arveafgiftslov!fra!1991!til!at!gaveafgiftsbeskatte! lånets!kursfordel!hos! låntager,!som!var!en!

følge!af!rentefriheden,!men!denne!hjemmel!er!ikke!videreført!i!den!nuværende!BAL!fra!1995.!Der!fin_

des!altså!ikke!mere!en!direkte!lovhjemmel!til!en!sådan!gaveafgiftsbeskatning!af!låntager,!men!der!er!

heller!ikke!en!bestemmelse!i!BAL,!som!undtager!pålæggelse!af!en!sådan!gaveafgift.!Idet!det!citerede!

ovenfor!er!et!udtryk!for!SKATs!praksis,!som!kan!ændre!sig,!kan!det!være!en!god!ide,!at!det!rentefrie!

lån!for!en!sikkerhedsskyld!foretages!på!anfordringsvilkår.!

Rentefrie!familielån!på!anfordringsvilkår!stiftes!normalt!til!parikursen,!dvs.!til!kurs!100,!hvorved!barnet!

ikke!opnår!en!reel!kursfordel!på!stiftelsestidspunktet.146!I!samme!Juridiske!Vejledning!som!ovenfor147!

er!der!yderligere!anført,!at!”Anfordringslån%medfører%hverken%indkomstskattepligt%eller%gaveafgiftspligt%

for%låntageren.”!Kendetegnende!ved!denne!låntype!er!desuden,!at!långiver,!dvs.!forældrene,!reelt!altid!

kan!opsige!lånet.!Der!er!som!udgangspunkt!ingen!grænse!for!lånets!størrelse!eller!afdragsprofilen,148!

men!forældre!bør!overveje!at!medtage!et!skatteforbehold!i!låneaftalen,!som!gør!det!muligt!for!par_

terne!senere!at!tilpasse!betalingsformen!mv.!til!senere!praksis.149!Lånet!forfalder!dog!til!betaling!ved!

forældrenes!dødfald!og!indgår!i!deres!dødsbo.150!!

!

                                   
145!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!C.A.6.1.7!
146!TfS!1996,37!SKM!_!Skatteministerens!delredegørelse!af!19.!oktober!1995,!j.nr.!13.95_301_62!–!Rentefri!eller!lavt!forrentede!lån!
147!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!C.A.6.1.7!
148!http://www.bdo.dk/faglig_info/publikationer/skat_og_moms/familielaan_og_skat/!
149!Omsætning!af!fast!ejendom,!s.!231!
150!http://www.ret_raad.dk/privatraadgivning/oekonomi/familielaan_anfordringslaan!
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Det!er!almindeligt!accepteret!i!praksis,!at!et!lån!i!familieforhold!uden!skatte_!eller!afgiftsmæssige!kon_

sekvenser!kan!ydes!til!fx!køb!af!lejlighed.151!Det!er!dog!vigtig,!at!man!ikke!på!lånedokumentet!anfører,!

at!lånet!nedskrives!med!det!årlige!gavebeløb,!som!forældre!afgiftsfrit!kan!give!til!deres!børn,!men!i!

stedet!bør!man!sørge!for!at!holde!låneaftalen!og!gavemomentet!adskilt,!for!ellers!så!kan!SKAT!anse!

lånet!for!en!gave!og!ikke!som!et!faktisk!lån.152!

Højesteret!har!flere!gange!slået!fast,!at!det!er!væsentligt,!at!parterne!i!et!familielån!reelt!kan!doku_

mentere!lånet!på!et!objektivt!plan!via!skriftligt!lånedokument,!bankoverførsler!eller!lignende,!jf.!hertil!

SKM2006.479.HR!og!SKM2008.611.HR.!Hertil!foreskriver!Højesteret!samtidig,!at!det!ikke!er!tilstrække_

ligt,!at!den!objektive!dokumentation!først!frembringes!i!forbindelse!med!en!eventuel!skattesag!eller!

generelt!først!er!oprettet!efter!udbetaling!af!lånet.153!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!A.B.5.3.3!påpe_

ger!dette!ved!”……!som!dokumentation!for!et!familielån!skal!den!skattepligtige!fx!typisk!kunne!doku_

mentere,!at!der!foreligger!lånedokument,!og!at!lånet!er!udbetalt……..”!Hertil!kan!det!tilføjes,!at!konto_

udskrift!med!kontante!hævninger!i!SKM2011.385.BRB!fandtes!ikke!at!kunne!dokumentere!et!familie_

lån.!En!sådan!dokumentkrævende!skattesag!kan!fx!komme!på!tale,!hvis!SKAT!skønner,!at!barnets!pri_

vatforbrug!er!for!lavt!i!forhold!til!normalen!og!derfor!forhøjer!barnets!skattepligtige!indkomst.154!Dertil!

kommer,!at!der!påhviler!den!skattepligtige!en!skærpet!bevisbyrde!for,!at!der!reelt!foreligger!et!låne_

forhold!mellem!de!nærtstående!parter,!når!det!er!foretaget!på!usædvanlige!vilkår,!herunder!fx!rente_

frit,!jf.!SKM2005.400.HR!og!SKM2009.487.HR.!!

SKATTEMÆSSIGE-FORDELE-OG-ULEMPER-VED-AT-FORÆLDRENE-YDER-BARNET-ET-RENTEFRIT-LÅN-SÅ-

BARNET-SELV-KAN-KØBE-EN-LEJLIGHED-–-SET-I-FORHOLD-TIL-FORÆLDREKØB.-

Til!forskel!fra!privat!forældrekøb!går!forældrene!ved!det!rentefrie!lån!til!barnet!på!den!ene!side!glip!af!

muligheden!for!at!opnå!skattefordele!ved!anvendelse!af!virksomhedsordningen,!jf.!afsnit!herom,!men!

på!den!anden!side!ender!forældrene! ikke!med!et!skattemæssigt!ejendomstab,!som!kun! i!ganske!få!

tilfælde!kan!bruges.!En!eventuel!skattepligtig!ejendomsavance!kommer!heller!ikke!i!spil.!Forældrene!

sparer!desuden!ejendomsskat.!Det!kan!være!tidskrævende!først!at!stå!for!udlejning!og!derefter!even_

tuel!foretage!et!ejendomssalg,!så!den!tid!sparer!forældrene!ved!at!yde!et!lån!til!barnet!i!stedet.!For!

forældre,!der!er!mindre!risikovillige!eller! ikke!har!økonomi!til!at!foretage!et!helt!forældrekøb,!er!et!

rentefrit!lån!en!mulighed.!Forældrene!kan!selv!bestemme!størrelsen!af!lånet,!og!de!kan!årligt!nedskrive!

                                   
151!TfS!1996,37!SKM!_!Skatteministerens!delredegørelse!af!19.!oktober!1995,!j.nr.!13.95_301_62!–!Rentefri!eller!lavt!forrentede!lån!
152!http://www.bdo.dk/faglig_info/publikationer/skat_og_moms/familielaan_og_skat/!
153!Jf.!SKM2011.385.BRB,!hvor!gældsbrevet!først!var!oprettet!efter!lånet!var!blevet!udbetalt!
154!Den!Juridiske!Vejledning!2016_2!A.B.5.3.3 
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gælden!med!gavebeløbet!op!til!den!afgiftsfrie!grænse,!som!vel!at!mærke!skal!være!et!udslag!af!”spon_

tan!gavmildhed.”!Ved!et!rentefrit!lån!kan!forældre!hjælpe!deres!barn!uden!at!pådrage!sig!den!større!

økonomiske!belastning! som!ved!et!almindeligt! forældrekøb.! Ifølge!nuværende!praksis!bliver! foræl_

drene!som!långivere!og!barnet!som!låntager!desuden!ikke!beskattet!af!rentefriheden,!men!da!dette!

bygger!på!praksis!og!ikke!er!lovbestemt,!bør!lånet!alligevel!stiftes!på!anfordringsvilkår!til!parikursen.!!

Til!forskel!fra!almindeligt!forældrekøb!kan!barnet!her!ikke!få!boligsikring,!idet!den!pågældende!er!ejer!

af!lejligheden!og!ikke!er!lejer.!Barnet!har!ved!denne!konstruktion!ikke!mulighed!for!at!opnå!en!skattefri!

gevinst!fra!15%_reglen,!som!ikke!kommer!i!spil!her.!Som!følge!heraf!vil!lejligheden!alt!andet!lige!sand_

synligvis!blive!dyrere!for!barnet!at!købe,!idet!barnet!køber!den!til!markedsprisen!fra!tredjemand.!Bar_

net!står!endvidere!med!alle!omkostninger!selv.!Desuden!skal!der!til!forskel!fra!privat!forældrekøb!be_

tales!ejendomsværdiskat!fra!et!tidligere!tidspunkt,!idet!ejeren!bebor!lejligheden!allerede!fra!indflyt_

ningstidspunktet.!I!stedet!for!forældrene!skal!barnet!her!betale!ejendomsskat!fra!indflytningstidspunk_

tet.!Derimod!har!barnet!stadig!mulighed!for!at!opnå!en!skattefri!gevinst!ved!et!senere!salg!pga.!par_

celhusreglen,!hvis!boligmarkedet!fortsætter!som!nu,!men!sandsynligvis!vil!den!skattefrie!gevinst!for!

barnet!være!mindre!her!end!ved!et!privat!forældrekøb.!Barnets!anskaffelsessum,!som!her!er!markeds_

prisen,!vil!nemlig!alt!andet!lige!sandsynligvis!være!større!end!ved!et!privat!forældrekøb,!hvor!anskaf_

felsessummen!vil!være!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%.155!Jo!mindre!anskaffel_

sessum,!jo!større!er!barnets!mulige!skattefrie!gevinst!ved!et!senere!salg!via!parcelhusreglen.!Barnet!

opnår!altså!her!ikke!de!potentielle!skattemæssige!fordele!fra!de!på!nuværende!tidspunkt!undervurde_

rede!offentlige!ejendomsvurderinger,!jf.!afsnit!herom,!ud!over!deres!indvirkning!på!ejendomsværdi_!

og!ejendomsskattens!størrelse.!!

Til!sidst!er!det!væsentligt!at!anføre,!at!uanset!om!det!rentefrie!lån!på!anfordringsvilkår!til!parikursen!

anvendes!ved!overdragelsen!af!forældrekøbet!til!barnet!eller!ved!barnets!eget!lejlighedskøb,!så!sparer!

barnet!renter!i!et!vist!omfang!afhængig!af!lånets!størrelse,!set!i!forhold!til!optagelse!af!et!lån!hos!et!

realkreditinstitut!eller!bank.!

!

!

!

                                   
155!Grundet!15%_reglens!fordelagtige!effekt!
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ER-FORÆLDREKØB-FOR-FORDELAGTIGT?-

Der!har!lige!været!studiestart!for!nye!studerende!på!landets!universiteter,!og!det!har!sat!gang!i!debat_

ten!om! forældrekøbets! skattemæssige! fordelagtighed.!Debatpunkter! er!bl.a.! renteudgifter! til! fulde!

skatteeffekter!i!virksomhedsordningen!(VSO)!og!15%_reglen,!herunder!anvendelse!af!parcelhusreglen!

ved!et!senere!salg.156!De!nuværende!fejlbehæftede!ejendomsvurderinger!forstærker!lige!nu!den!skat_

temæssige!effekt!af!forældrekøbet!endnu!mere.!!

Udgangspunktet!i!skatteretten!er,!at!samme!skatteregler!gælder!for!alle!borgere,!hvad!enten!der!er!

tale!om!en!aftale!mellem!uafhængige!eller!nærtstående!parter.157!VSO!kan!bruges!af!alle!udlejere,!

uanset!om!lejer!er!nærtstående!eller!tredjemand,!så!det!er!ikke!en!specifik!skattefordel!ved!forældre_

køb.!Heller!ikke!parcelhusreglen!i!sig!selv!er!en!speciel!skattefordel!i!forældrekøb,!for!andre!borgere,!

der!køber!og!bebor! sin!egen!bolig,! kan!også!anvende!parcelhusreglen!ved!et! senere! salg!under!de!

samme!betingelser.!Ligheden!hører!dog!op!med!15%_reglen,!som!kun!kan!benyttes!af!nærtstående!i!

BAL!§22.!Hertil!er!det!kun!familier,!der!har!råd!til!at!anvende!15%_reglen,!der!rent!faktisk!har!glæde!af!

reglen.!15%_reglen!kan!dog!også!bruges!ved!salg!af!anden!fast!ejendom!end!en!forældrekøbslejlighed!

mellem!nærtstående!parter,!så!på!den!måde!er!reglen!ikke!forældrekøbsspecifik.!Når!alt!kommer!til!

alt!er!det!en!realitet,!at!borgere!har!forskellige!økonomiske!forudsætninger,!og!dermed!vil!alle!borgere!

aldrig!stå!lige.!Debattens!sande!kerne!er!sandsynligvis!i!virkeligheden!den!økonomiske!ulighed,!som!

kan!få!regler!til!at!fremstå!som!særlig!fordelagtige!for!nogle!borgere.!Reglerne,!der!tilfældigvis!anven_

des!ved!forældrekøb,!bliver!bare!syndebukken.!Den!økonomiske!ulighed!hersker!på!alle!områder!og!

vil!altid!være!der,!medmindre!der!tages!meget!drastiske!midler!i!brug.!Parcelhusreglen!er!som!nævnt!

ikke!i!sig!selv!en!forældrekøbsspecifik!fordel,!men!når!den!blandes!med!15%_reglen!og!de!nuværende!

undervurderede!ejendomsvurderinger!i!København!og!på!Frederiksberg!bliver!den!ekstra!fordelagtig!

for!børn!i!forældrekøb,!idet!de!alt!andet!lige!har!mulighed!for!en!ekstra!skattefri!gevinst,!som!parcel_

husreglen!ikke!giver!en!uafhængig!part,!der!anvender!den.!Hertil!skal!man!dog!altid!huske!på,!at!ejen_

domsmarkedet!hurtigt!kan!ændre!sig.!Hvis!man!på!den!anden!side!fjerner!parcelhusreglen,!lider!alle!

borgere!under!det.!Det!samme!gælder!for!VSO.!Til!sidst!er!det!væsentligt!at!huske!på,!at!forældrekø_

bere!anvender!allerede!beskattede!økonomiske!midler.!Hvis!man!skal! ramme!forældrekøbere,!som!

oftest!er!borgere!med!større!økonomiske!råderum,!er!det!15%_reglen,!der!skal!pilles!ved.!Om!dette!

bør!gøres,!afhænger!af!øjnene!der!ser!og!i!sidste!ende!den!politiske!dagsorden.!

!

!

                                   
156!”Skal!forældrekøb!afskaffes”!af!Tommy!V.!Christiansen!(advokat),!Jyllands_Posten,!6.!august!2016!
157!”Skal!forældrekøb!afskaffes”!af!Tommy!V.!Christiansen!(advokat),!Jyllands_Posten,!6.!august!2016 
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KONKLUSION-

Med!hensyn!til!huslejefastsættelsen!er!der!ikke!nogen!forældrekøbsspecifik!skattefordel.!Huslejen!skal!

altid!fastsættes!til!markedslejen.!Heldigvis!for!barnet!må!forældre!hvert!år!afgiftsfrit!overføre!61.500!

kr.!(2016)!pr.!forælder!i!gave!til!deres!barn,!så!barnet!reelt!skal!betale!mindre!husleje!af!egen!lomme!

hver!måned.!Huslejedispositionen!er!isoleret!set!ikke!skattemæssig!fordelagtig!for!forældrene,!idet!de!

bliver!beskattet!af!hele!markedslejen,!uanset!om!en!andel!heraf!reelt!består!af!den!omtalte!gave,!sam_

tidig!med!at!de!ikke!har!skattemæssigt!fradrag!for!gavemomentet.!Den!skattemæssige!fordel!for!for_

ældrene!ligger!derimod!i!den!mulige!anvendelse!af!virksomhedsordningen!som!beskatningsmetode,!

hvori!der!er!skattemæssigt!fradrag!for!renteudgifter!på!et!eventuelt!realkreditlån.!Hermed!minimeres!

forældrenes!endelige!skattebetaling!for!udlejningen.!!

Ifølge!værdiansættelsescirkulæret!kan!forældrekøbslejligheden!overdrages!til!barnet!til!den!seneste!

offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%.!!

Den!skattemæssige!fordel!for!barnet!ligger!i!samspillet!mellem!15%_reglen!og!parcelhusreglen.!De!nu_

værende!undervurderede!offentlige!ejendomsvurderinger!i!København!og!på!Frederiksberg!og!det!op_

adgående!boligmarked!er!lige!nu!med!til!at!forstærke!effekten!heraf.!Disse!to!faktorer!udløser!en!yder_

ligere!potentiel!skattefri!gevinst!til!barnet,!som!ellers!ikke!isoleret!set!var!hensigten!med!15%_reglen.!

Den!skattefrie!gevinst!er!dog!kun!potentiel,!idet!boligmarkedet!kan!ændre!sig!hvert!øjeblik,!men!status!

quo!vil!barnet!i!de!fleste!tilfælde!i!disse!år!hente!en!skattefri!gevinst!ud!over!de!15%,!som!skattemyn_

dighederne!som!udgangspunkt!er!afskåret!fra!at!anfægte.!Myndighederne!har!nemlig!spændt!ben!for!

sig!selv!ved!at!lukke!adgangen!til!at!foretage!nye!ejendomsvurderinger,!indtil!den!nye!ejendomsvurde_

ringsmodel!træder!i!kraft!i!2018,!og!ved!sammen!med!retspraksis!at!tillægge!15%_reglen!så!solid!rets_

kraft.!!

Overdragelse!af!forældrekøbslejligheden!er!dog!ikke!skattemæssigt!fordelagtig!for!forældrene,!idet!de!

status!quo!oftest!ender!med!et!skattemæssigt!tab,!idet!deres!anskaffelsessum!fra!tredjemand!sand_

synligvis!er!højere!end!de!nuværende!undervurderede!offentlige!ejendomsvurderinger.!Dertil!kan!det!

skattemæssige!tab!kun!modregnes!i!gevinst!ved!salg!af!anden!udlejningsejendom.!!

Et!alternativ!til!privat!forældrekøb!er!forældrekøb!i!selskabsregi,!hvor!selskabet,!som!forældrene!er!

hovedkapitalejere!i,!udlejer!og!eventuel!sælger!en!lejlighed!til!barnet.!Der!er!dog!ingen!skattemæssige!

fordele!for!nogen!af!parterne!her,!idet!forældrene!ved!selskabets!udlejning!til!barnet!bliver!beskattet!

af!fri!bolig,!også!selvom!barnet!betaler!markedslejen,!mens!lejligheden!skal!overdrages!til!barnet!til!

markedsprisen.!!
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Et!andet!alternativ!er,!at!forældrene!yder!et!rentefrit!familielån,!som!efter!praksis!hverken!udløser!skat!

eller!gaveafgift.!På!den!ene!side!opnår!barnet!ikke!den!skattemæssige!fordel,!der!udløses!af!15%_reglen!

og!de!nuværende!undervurderede!ejendomsvurderinger,!men!på!den!anden!side!undgår!forældrene!

et!skattemæssigt!tab!fra!salget,!som!har!en!meget!begrænset!brugbarhed.!Derfor!er!omtalte!den!mest!

skattemæssigt!fordelagtige!for!forældrene.!

Hvis!forældrenes!økonomi!ellers!kan!holde!til!det,!så!må!det!til!slut!konkluderes,!at!et!privat!forældre_

køb!isoleret!set!er!mest!skattemæssigt!fordelagtigt!for!barnet,!hvorimod!det!rentefrie!familielån!alt!

andet!lige!er!mest!skattemæssigt!fordelagtigt!for!forældrene,!men!i!sidste!ende!vil!det!altid!afhænge!

af!boligmarkedets!udvikling,!renteniveauet,!retspraksis!og!den!politiske!verden.!Idet!15%_reglen!findes!

i!et!cirkulære!og!ikke!er!lovbestemt,!vil!den!alt!andet!lige!være!mere!følsom!over!for!fremtidige!politi_

ske!og!retspraksisbestemte!kræfter.!Det!samme!gælder!for!det!rentefrie!familielåns!skatte_!og!afgifts_

frie!karakter,!idet!det!er!praksisbestemt.!!
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som)forældre) kan)give)deres)barn

E Nej)jeg)lejer)et)værelse)ud)til) en)anden)for)at)få)det)til)at)hænge)sammen)økonomisk



44
%

19
%

25
%

13
%

0% 0%

A B C D E F

FATSÆTTELSE( AF (HUSLEJE( I(PRIVAT( FORÆLDREKØB

A Til)markedslejen)(huslejen)som)enhver)tredjemand) ville)skulle)betale)for)lejemålet)

B Til)markedslejen)men)med)tilskud)i)form)af)den)lovbestemte)skattefrie)økonomiske)gave)(op)
til)et)vist)beløb)pr.)år))som)forældre)kan)give)deres)barn

C Under) markedslejen

D Under) markedslejen)og)med)tilskud)i)form)af)den)lovbestemte)skattefrie)økonomiske)gave)
(op)til)et)vist)beløb)pr.)år))som)forældre) kan)give)deres)barn

E Over)markedslejen

F Over)markedslejen)og)med)tilskud)i)form)af)den)lovbestemte)skattefrie)økonomiske)gave)(op)
til)et)vist)beløb)pr.)år))som)forældre)kan)give)deres)barn



75
%

0%

25
%

0% 0% 0%

A B C D E F

FASTSÆTTELSE( AF (HUSLEJE( I(FORÆLDREKØB( I(
SELSKABSREGI

A Til)markedslejen)(huslejen)som)enhver)tredjemand) ville)skulle)betale)for)lejemålet)

B Til)markedslejen)men)med)tilskud)i)form)af)den)lovbestemte)skattefrie)økonomiske)gave)
(op)til)et)vist)beløb)pr.)år))som)forældre) kan)give)deres)barn

C Under) markedslejen

D Under) markedslejen)og)med)tilskud)i)form)af)den)lovbestemte)skattefrie)økonomiske)gave)
(op)til)et)vist)beløb)pr.)år))som)forældre) kan)give)deres)barn

E Over)markedslejen

F Over)markedslejen)og)med)tilskud)i)form)af)den)lovbestemte)skattefrie)økonomiske)gave)
(op)til)et)vist)beløb)pr.)år))som)forældre) kan)give)deres)barn



31
%

25
%

13
%

0

13
%

19
%

A B C D E F

OM( RESPONDENTEN( SKAL(KØBE(LEJLIGHEDEN( I(PRIVAT(
FORÆLDREKØB

A Ja)jeg)har)allerede) købt)lejligheden) af)mine)forældre) for)at)være)sikker)på)at)købet)var/er)
gennemført) før)den)nye)offentlige) ejendomsvurderingsmodel) træder) i)kraft

B Ja)jeg)har)allerede) købt)lejligheden) af)mine)forældre,) dog)uden)at)det)havde)noget)at)gøre)
med)varslingen)om)den)nye)offentlige) ejendomsvurderingsmodel

C Ja)jeg)skal)bare)købe)lejligheden) inden)år)2017,)så)lejlighedskøbet) når)at)blive)gennemført)
inden)den)nye)offentlige)ejendomsvurderingsmodel) træder)i)kraft)

D
Ja)jeg)skal)købe)lejligheden)på)et)tidspunkt,) men)det)er)ikke)vigtigt)for)mine)forældre) og)jeg,)
at)lejlighedskøbet) gennemføres)inden) den)nye)offentlige) ejendomsvurderingsmodel) træder) i)
kraft

E Nej)aldrig

F Ved)ikke



25
%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

75
%

0%
A B C D E F G H I J

OM( RESPONDENTEN( SKAL(KØBE(LEJLIGEHEDEN( I(
SELSKABSREGI

A
Ja)jeg)har)allerede) købt)lejligheden) af)mine)forældre) som)først)købte)lejligheden) privat)ud)af)
deres)selskab,)så)vi)kan)nå)det)inden)den)nye)offentlige)ejendomsvurderingsmodel) træder) i)
kraft

B Ja)jeg)har)allerede) købt)lejligheden) direkte)af)selskabet)for)at)nå)det)inden)den)nye)offentlige)
ejendomsvurderingsmodel) træder) i)kraft

C
Ja)jeg)har)allerede) købt)lejligheden) af)mine)forældre) som)først)købte)lejligheden) privat)ud)af)
deres)selskab,)uden)det)havde)noget)at)gøre)med)varslingen)om)den)nye)offentlige)
ejendomsvurderingsmodel

D Ja)jeg)har)allerede) købt)lejligheden) direkte)af)selskabet,)dog)uden)at)det)havde)noget)at)gøre)
med)varslingen)om)den)nye)ejendomsvurderingsmodel

E
Ja)vi)skal)bare)nå)at)gennemføre) købet)inden)den)nye)ejendomsvurderingsmodel) træder) i)
kraft)i)år)2017)men)først)skal)mine)forældre) købe)lejligheden) privat)ud)af)deres)selskab,)
hvorefter) mine)forældre) videresælger)lejligheden) til)mig

F Ja)jeg)skal)bare)købe)lejligheden) direkte)af)min)forældres) selskab)inden)år)2017)for)at)nå)det)
inden)den)nye)ejendomsvurderingsmodel) træder) i)kraft

G
Ja)mine)forældre) skal)på)et)tidspunkt) købe)lejligheden) privat)ud)af)selskabet,)hvorefter) jeg)
skal)købe)lejligheden) af)mine)forældre,) men)det)er)ikke)vigtigt)for)os)at)købet)er)gennemført)
inden)den)nye)ejendomsvurderingsmodel) træder) i)kraft

H Ja)jeg)skal)købe)lejligheden)direkte) af)selskabet)på)et)tidspunkt,) men)det)er)ikke)vigtigt)for)os)
at)det)sker)inden) den)nye)ejendomsvurderingsmodel) træder)i)kraft

I Nej)aldrig

J Ved)ikke



6%

0%

63
%

31
%

A B C D

F INANSIERING( AF (RESPONDENTENS( OVERTAGELSE( AF (
LEJLIGHEDEN( I(PRIVAT( FORÆLDREKØB

A Jeg)finansierer) lejlighedskøbet) sammen)med)min)kæreste)

B Jeg)finansierer) lejlighedskøbet) sammen)med)min)ægtefælle

C Jeg)finansierer) lejlighedskøbet) selv

D Jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden



0% 0%

25
%

75
%

A B C D

F INANSIERING( AF (RESPONDENTENS( OVERTAGELSE( AF (
LEJLIGHEDEN( I(FORÆLDREKØB( I( SELSKABSREGI

A Jeg)finansierer) lejlighedskøbet) sammen)med)min)kæreste)

B Jeg)finansierer) lejlighedskøbet) sammen)med)min)ægtefælle

C Jeg)finansierer) lejlighedskøbet) selv

D Jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden



63
%

0%

6%

0%

6% 6%

0%

19
%

A B C D E F G H

OM( RESPONDENTENS( OVERTAGELSE( AF (LEJLIGHEDEN( I(
PRIVAT( FORÆLDREKØB( SKER/SKETE(TIL( DEN(SENESTE(

OFFENTLIGE( EJENDOMSVURDERING(MINUS( 15%

A Ja

B Nej)til)en)pris)mindre)end)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering) minus)15%

C Nej)til)markedsprisen) (samme)pris)som)til)enhver)tredjemand)

D Nej)til)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering

E Nej)til)en)pris)mellem)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering) og)den)seneste)offentlige)
ejendomsvurdering) minus)15%

F Nej)til)en)pris)mellem)markedsprisen)og)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering

G Over)markedsprisen

H Jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden



25
%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

75
%

A B C D E F G H

OM( RESPONDENTENS( OVERTAGELSE( AF (LEJLIGHEDEN I(
FORÆLDREKØB( I( SELSKABSREGI(SKER/SKETE(TIL(DEN(
SENESTE(OFFENTLIGE(EJENDOMSVURDERING MINUS(

15%

A Ja

B Nej)til)en)pris)mindre)end)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering) minus)15%

C Nej)til)markedsprisen) (samme)pris)som)til)enhver)tredjemand)

D Nej)til)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering

E Nej)til)en)pris)mellem)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering) og)den)seneste)offentlige)
ejendomsvurdering) minus)15%

F Nej)til)en)pris)mellem)markedsprisen)og)den)seneste)offentlige)ejendomsvurdering

G Over)markedsprisen

H Jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden



6% 6%

31
%

19
%

13
%

25
%

A B C D E F

RESPONDENTENS( PLAN(MED( LEJLIGHEDEN(EFTER(
OVERTAGELSEN( I(PRIVAT( FORÆLDREKØB

A Jeg)videresælger)lejligheden) straks)efter)købet

B Jeg)fortsætter) med)selv)at)bo)i) lejligheden)i)op)til)et)år)efter)købet)hvorefter)jeg)sælger)den

C Jeg)fortsætter) med)selv)at)bo)i) lejligheden)i)mere)end)et)år)efter)købet)hvorefter) jeg)sælger)
den

D Jeg)beholder) lejligheden) langt)ud)i)fremtiden) også)selvom)jeg)selv)holder) op)med)at)bo)i)
den

E Ved)ikke

F Jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden



0% 0% 0%

25
%

0%

75
%

A B C D E F

RESPONDENTENS( PLAN(MED( LEJLIGHEDEN(EFTER(
OVERTAGELSEN( I(FORÆLDREKØB( I(SELSKABSREGI

A Jeg)videresælger)lejligheden) straks)efter)købet

B Jeg)fortsætter) med)selv)at)bo)i) lejligheden)i)op)til)et)år)efter)købet)hvorefter)jeg)sælger)den

C Jeg)fortsætter) med)selv)at)bo)i) lejligheden)i)mere)end)et)år)efter)købet)hvorefter) jeg)sælger)
den

D Jeg)beholder) lejligheden) langt)ud)i)fremtiden) også)selvom)jeg)selv)holder) op)med)at)bo)i)
den

E Ved)ikke

F Jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden



6%

0%

13
%

31
%

0%

25
%

25
%

0% 0%

A B C D E F G H I

OM( SKATTEMÆSSIGE( OVERVEJELSER( VAR(
HOVEDÅRSAGEN(TIL( DET(PRIVATE( FORÆLDREKØB

A
Ja)hovedårsagen)var/er,)at)jeg)kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)
ende,)når)jeg)solgte/sælger)lejligheden,) idet)jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre) end)hvad)den)
kunne/kan)sælges)til)en)tredjemand) for

B Nej)hovedårsagen)var,)at)jeg)kunne)bo)til)en)billigere)husleje) end)hos)en)tredjemand,) men)jeg)skal)aldrig)
købe)lejligheden.

C Nej)hovedårsagen)var)at)give)mig)et)sted)at)bo,)fordi)jeg)ikke)kunne)finde)en)lejelejlighed,) men)jeg)skal)aldrig)
købe)lejligheden.)

D

Hovedårsagen)var)både,)1))at)jeg)kunne)bo)til)en)billigere) husleje)end)hos)en)tredjemand,) og)2))at)jeg)
kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)ende,)når)jeg)solgte/sælger)
lejligheden,) idet) jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre)end)hvad)den)kunne/kan)sælges)til)en)
tredjemand) for

E

Hovedårsagen)var)både)1))at)give)mig)et)sted)at)bo,) fordi)jeg)ikke)kunne)finde)et)lejelejlighed,) og)2))at)jeg)
kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)ende,)når)jeg)solgte/sælger)
lejligheden,) idet) jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre)end)hvad)den)kunne/kan)sælges)til)en)
tredjemand) for

F
Nej,) i)øjeblikket)var)det)ikke)med)senere)køb)af)lejligheden) og)hertil) den)senere)skattefrie)økonomiske)
gevinst)for)øje,) men)mere)fordi)mine)forældre) havde)økonomisk)mulighed) for)at)købe)præcis)den)lejlighed)
jeg)ønskede)at)bo)i

G

Hovedårsagen)var)både)1))at)mine)forældre) kunne)købe)præcis)den)lejlighed)jeg)ønskede)at)bo)i)og)2))at)jeg)
kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)ende,)når)jeg)solgte/sælger)
lejligheden,) idet) jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre)end)hvad)den)kunne/kan)sælges)til)en)
tredjemand) for

H Nej)helt)andre)grunde,) men)jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden.

I Nej)helt)andre)grunde,) men)jeg)skal)købe)eller)har)købt)lejligheden.
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50
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50
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0% 0% 0% 0% 0% 0%

A B C D E F G H I

OM( SKATTEMÆSSIGE( OVERVEJELSER( VAR( HOVEDÅRSAGEN(
TIL( FORÆLDREKØBET( I( SELSKABSREGI

A
Ja)hovedårsagen)var/er,)at)jeg)kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)
ende,)når)jeg)solgte/sælger)lejligheden,) idet)jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre) end)hvad)
den)kunne/kan)sælges)til)en)tredjemand) for

B Nej)hovedårsagen)var,)at)jeg)kunne)bo)til)en)billigere)husleje) end)hos)en)tredjemand,) men)jeg)skal)aldrig)
købe)lejligheden.

C Nej)hovedårsagen)var)at)give)mig)et)sted)at)bo,)fordi)jeg)ikke)kunne)finde)en)lejelejlighed,) men)jeg)skal)
aldrig)købe)lejligheden.)

D

Hovedårsagen)var)både,)1))at)jeg)kunne)bo)til)en)billigere) husleje)end)hos)en)tredjemand,) og)2))at)jeg)
kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)ende,)når)jeg)solgte/sælger)
lejligheden,) idet) jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre)end)hvad)den)kunne/kan)sælges)til)
en)tredjemand) for

E

Hovedårsagen)var)både)1))at)give)mig)et)sted)at)bo,) fordi)jeg)ikke)kunne)finde)et)lejelejlighed,) og)2))at)
jeg)kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)ende,)når)jeg)solgte/sælger)
lejligheden,) idet) jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre)end)hvad)den)kunne/kan)sælges)til)
en)tredjemand) for

F
Nej,) i)øjeblikket)var)det)ikke)med)senere)køb)af)lejligheden) og)hertil) den)senere)skattefrie)økonomiske)
gevinst)for)øje,) men)mere)fordi)mine)forældre) havde)økonomisk)mulighed) for)at)købe)præcis)den)
lejlighed) jeg)ønskede)at)bo)i

G

Hovedårsagen)var)både)1))at)mine)forældre) kunne)købe)præcis)den)lejlighed)jeg)ønskede)at)bo)i)og)2))at)
jeg)kunne/kan)få)en)økonomisk)gevinst,)som)ikke)var/er)skattepligtig)i)sidste)ende,)når)jeg)solgte/sælger)
lejligheden,) idet) jeg)har)købt)lejligheden) billigere) af)mine)forældre)end)hvad)den)kunne/kan)sælges)til)
en)tredjemand) for

H Nej)helt)andre)grunde,) men)jeg)skal)aldrig)købe)lejligheden.

I Nej)helt)andre)grunde,) men)jeg)skal)købe)eller)har)købt)lejligheden.



SPØRGESKEMA*TIL*DE*UNGE*–*BILAG*1*

!

Jeg!er!i!gang!med!at!skrive!speciale!om!den!øgede!tendens!til!forældrekøb!af!ejerlejligheder!i!

Danmark.!Spørgeskemaet*og*mit*speciale*er*afgrænset*til*kun*at*omhandle*ejerlejligheder.!
!

Hvis!dine!forældre!har!foretaget!forældrekøb!af!en!ejerlejlighed!til!dig,!vil!det!være!en!stor!hjælp!

hvis!du!vil!besvare!mit!spørgeskema!med!svarmuligheder.�

�

Spørgsmålene!er!delt!op!på!henholdvis!privat!forældrekøb!og!forældrekøb!gennem!dine!

forældres!selskab.!Med!forældrekøb!gennem!dine!forældres!selskab!menes,!at!din!far,!mor!eller!
de!sammen!er!hovedaktionærer,!Aanpartshavere!eller!Aejere!i!et!selskab!(Anpartsselskab,!

aktieselskab!mv.),!et!personselskab!(Interessentskab,!kommanditselskab!mv.)!eller!

enkeltmandsvirksomhed,!som!køber!en!ejerlejlighed,!som!du!lejer!og!måske!senere!skal!købe!eller!

har!købt.�
�

Hvis!der!fx!kommer!et!spørgsmål!vedrørende!forældrekøb!gennem!dine!forældres!selskab,!og!det!

i!stedet!er!privat!forældrekøb!i!dit!tilfælde,!så!der!er!til!sidst!en!svarmulighed!der!hedder!"Det!er!
privat!forældrekøb,"!som!du!bare!vælger!for!at!gå!videre!med!spørgeskemaet.!Omvendt!hvis!det!

er!forældrekøb!gennem!dine!forældres!selskab!i!dit!tilfælde,!så!vælg!svarmuligheden!"Det!er!

forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab"!ved!spørgsmålene!vedrørende!privat!forældrekøb.�

�

Spørgsmål!vedrørende!privat!forældrekøb!har!bogstavet!a.!bagved!spørgsmålsnummeret!og!

spørgsmål!vedrørende!forældrekøb!gennem!dine!forældres!selskab!har!bogstavet!b.!bagved!

spørgsmålsnummeret.�
Spørgsmål!1!er!dog!et!grundlæggende!spørgsmål,!hvorefter!spørgsmål!1b.!er!et!uddybende!

spørgsmål!vedrørende!forældrekøb!gennem!dine!forældres!selskab.�

�

Der!er!12!spørgsmål!med!svarmuligheder.�

�

På!forhånd!mange!tak!
!

!

!
!

!

!



1.*Hvilken*type*forældrekøb*af*ejerlejlighed*har*dine*forældre*foretaget*til*dig?*

(1)! !! a)!Privat!forældrekøb!

(2)! !! b)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!(Mine!forældres!selskab!har!købt!

ejerlejligheden)!
!

!

1b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*hvilken*type*selskab/virksomhed*er*der*tale*

om?*

(1)! !! a)!Anpartsselskab!(ApS)!

(2)! !! b)!Aktieselskab!(A/S)!
(3)! !! c)!Enkeltmandsvirksomhed!(personlig!virksomhed)!

(4)! !! d)!Interessentskab!(I/S)!

(5)! !! e)!Kommanditselskab!(K/S)!

(6)! !! f)!Partnerselskab!(P/S)!
(7)! !! g)!Iværksætterselskab!(IVS)!

(8)! !! h)!Det!er!privat!forældrekøb!

!

!

2a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*hvorfor*har*I*valgt*denne*forældrekøbstype?*

(1)! !! a)!Jeg!kunne!ikke!finde!en!lejelejlighed!og!mine!forældre!havde!økonomisk!mulighed!for!at!købe!
ejerlejligheden!

(2)! !! b)!Det!har!hele!tiden!været!planen!siden!jeg!var!barn!og!mine!forældre!har/havde!siden!dengang!

haft!økonomisk!mulighed!for!at!købe!ejerlejligheden!

(5)! !! c)!I!øjeblikket!var!det!ikke!med!senere!køb!af!ejerlejligheden!for!øje,!men!mere!fordi!mine!
forældre!havde!økonomisk!mulighed!for!at!købe!præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i!

(6)! !! d)!Jeg!kunne!sagtens!finde!en!lejelejlighed,!men!mine!forældre!havde!i!øjeblikket!økonomisk!

mulighed!for!at!købe!præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i,!som!jeg!i!sidste!ende!skal!købe/har!

købt!af!dem!!
(3)! !! e)!Andre!grunde! _____!

(4)! !! f)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!
!

!

!

!



2b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*hvorfor*har*I*valgt*denne*forældrekøbstype?*

(1)! !! a)!Jeg!kunne!ikke!finde!en!lejelejlighed!og!mine!forældres!selskab!havde!økonomisk!mulighed!for!

at!købe!ejerlejligheden!

(2)! !! b)!Det!har!hele!tiden!været!planen!siden!jeg!var!barn!og!mine!forældres!selskab!har/havde!siden!
dengang!haft!økonomisk!mulighed!for!at!købe!ejerlejligheden!!

(5)! !! c)!I!øjeblikket!var!det!ikke!med!senere!køb!af!ejerlejligheden!for!øje,!men!mere!fordi!mine!

forældres!selskab!havde!økonomisk!mulighed!for!at!købe!præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i!

(6)! !! d)!Jeg!kunne!sagtens!finde!en!lejelejlighed,!men!mine!forældres!selskab!havde!i!øjeblikket!
økonomisk!mulighed!for!at!købe!præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i,!som!jeg!i!sidste!ende!skal!

købe/har!købt!af!selskabet!(med!eller!uden!mine!forældre!som!mellemkøber)!

(3)! !! e)!Andre!grunde! _____!
(4)! !! f)!Det!er!privat!forældrekøb!

!

!

3a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*hvor*stor*er*din*lejlighed?*

(1)! !! a)!Under!50!m2!

(2)! !! b)!50!A!66!m2!

(3)! !! c)!67!A!80!m2!
(4)! !! d)!81!A!90!m2!

(5)! !! e)!Over!90!m2!

(6)! !! f)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældre!selskab!
!

!

3b.*Hvis*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*hvor*stor*er*din*lejlighed?*

(1)! !! a)!Under!50!m2!

(2)! !! b)!50!A!66!m2!

(3)! !! c)!67!A!80!m2!

(4)! !! d)!81!A!90!m2!
(5)! !! e)!Over!90!m2!

(6)! !! f)!Det!er!privat!forældrekøb!

!
!

!

!

!



4a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*hvor*ligger*din*lejlighed?*

(1)! !! a)!Københavns!kommune!

(2)! !! b)!Frederiksberg!kommune!

(3)! !! c)!Odense!kommune!
(4)! !! d)!Århus!kommune!

(5)! !! e)!Aalborg!kommune!

(6)! !! f)!Øvrige!kommuner!

(7)! !! g)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!
!

!

4b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*hvor*ligger*lejligheden?*

(1)! !! a)!Københavns!kommune!

(2)! !! b)!Frederiksberg!kommune!

(3)! !! c)!Odense!kommune!
(4)! !! d)!Århus!kommune!

(5)! !! e)!Aaalborg!kommune!

(6)! !! f)!Øvrige!kommuner!

(7)! !! g)!Det!er!privat!forældrekøb!
!

!

5a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*bor*du*alene*i*lejligheden?*

(1)! !! a)!Ja!det!kan!godt!hænge!sammen!økonomisk!

(2)! !! b)!Ja!men!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!et!vist!beløb!pr.!

år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!
(3)! !! c)!Nej!jeg!bor!sammen!med!min!kæreste/ægtefælle!og!får!det!til!at!hænge!sammen!økonomisk!

(6)! !! d)!Nej!jeg!bor!sammen!med!min!kæreste/ægtefælle!og!får!det!til!at!hænge!sammen!økonomisk.!

Jeg!får!dog!ved!siden!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!et!vist!beløb!pr.!år)!

som!forældre!kan!give!deres!barn!
(4)! !! e)!Nej!jeg!lejer!et!værelse!ud!til!en!anden!for!at!få!det!til!at!hænge!sammen!økonomisk!

(5)! !! f)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!
!

!

!

!



5b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*bor*du*alene*i*lejligheden?*

(1)! !! a)!Ja!det!kan!godt!hænge!sammen!økonomisk!

(2)! !! b)!Ja!men!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!et!vist!beløb!pr.!

år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!
(3)! !! c)!Nej!jeg!bor!sammen!med!min!kæreste/ægtefælle!og!får!det!til!at!hænge!sammen!økonomisk!

(6)! !! d)!Nej!jeg!bor!sammen!med!min!kæreste/ægtefælle!og!får!det!til!at!hænge!sammen!økonomisk.!

Jeg!får!dog!ved!siden!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!et!vist!beløb!pr.!år)!

som!forældre!kan!give!deres!barn!
(4)! !! e)!Nej!jeg!lejer!et!værelse!ud!til!en!anden!for!at!få!det!til!at!hænge!sammen!økonomisk!

(5)! !! f)!Det!er!privat!forældrekøb!

!
!

6a.*Hvis*privat*forældrekøb,*hvordan*har*dine*forældre*og*dig*fastsat*din*husleje?*

(1)! !! a)!Til!markedslejen!(huslejen!som!enhver!tredjemand!ville!skulle!betale!for!lejemålet)!
(2)! !! b)!Til!markedslejen!men!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!

et!vist!beløb!pr.!år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!

(3)! !! c)!Under!markedslejen!

(5)! !! d)!Under!markedslejen!og!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!
til!et!vist!beløb!pr.!år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!

(7)! !! e)!Over!markedslejen!

(8)! !! f)!Over!markedslejen!og!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!
et!vist!beløb!pr.!år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!

(6)! !! g)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!

!

6b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*hvordan*fastsatte*I*så*din*husleje?*

(1)! !! a)!Til!markedslejen!(huslejen!som!enhver!tredjemand!ville!skulle!betale!for!lejemålet)!

(2)! !! b)!Til!markedslejen!men!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!
et!vist!beløb!pr.!år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!

(3)! !! c)!Under!markedslejen!

(5)! !! d)!Under!markedslejen!og!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!
til!et!vist!beløb!pr.!år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!

(7)! !! e)!Over!markedslejen!

(8)! !! f)!Over!markedslejen!og!med!tilskud!i!form!af!den!lovbestemte!skattefrie!økonomiske!gave!(op!til!

et!vist!beløb!pr.!år)!som!forældre!kan!give!deres!barn!
(6)! !! g)!Det!er!privat!forældrekøb!

!



7a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*er*det*så*meningen*at*du*skal*købe*lejligheden*af*dine*forældre?*

(1)! !! a)!Ja!jeg!har!allerede!købt!lejligheden!af!mine!forældre!for!at!være!sikker!på!at!købet!var/er!

gennemført!før!den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!

(2)! !! b)!Ja!jeg!har!allerede!købt!lejligheden!af!mine!forældre,!dog!uden!at!det!havde!noget!at!gøre!med!
varslingen!om!den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!

(3)! !! c)!Ja!jeg!skal!bare!købe!lejligheden!inden!år!2017,!så!lejlighedskøbet!når!at!blive!gennemført!inden!

den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!!

(4)! !! d)!Ja!jeg!skal!købe!lejligheden!på!et!tidspunkt,!men!det!er!ikke!vigtigt!for!mine!forældre!og!jeg,!at!
lejlighedskøbet!gennemføres!inden!den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!

(5)! !! e)!Nej!aldrig!

(6)! !! f)!Ved!ikke!
(7)! !! g)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!

!

7b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*er*det*meningen*at*du*skal*købe*lejligheden?*

(1)! !! a)!Ja!jeg!har!allerede!købt!lejligheden!af!mine!forældre!som!først!købte!lejligheden!privat!ud!af!

deres!selskab,!så!vi!kan!nå!det!inden!den!nye!offentlige!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!

(2)! !! b)!Ja!jeg!har!allerede!købt!lejligheden!direkte!af!selskabet!for!at!nå!det!inden!den!nye!offentlige!
ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!

(8)! !! c)!Ja!jeg!har!allerede!købt!lejligheden!af!mine!forældre!som!først!købte!lejligheden!privat!ud!af!

deres!selskab,!uden!det!havde!noget!at!gøre!med!varslingen!om!den!nye!offentlige!
ejendomsvurderingsmodel!

(9)! !! d)!Ja!jeg!har!allerede!købt!lejligheden!direkte!af!selskabet,!dog!uden!at!det!havde!noget!at!gøre!

med!varslingen!om!den!nye!ejendomsvurderingsmodel!

(3)! !! e)!Ja!vi!skal!bare!nå!at!gennemføre!købet!inden!den!nye!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!i!
år!2017!men!først!skal!mine!forældre!købe!lejligheden!privat!ud!af!deres!selskab,!hvorefter!mine!

forældre!videresælger!lejligheden!til!mig!

(4)! !! f)!Ja!jeg!skal!bare!købe!lejligheden!direkte!af!min!forældres!selskab!inden!år!2017!for!at!nå!det!

inden!den!nye!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!
(5)! !! g)!Ja!mine!forældre!skal!på!et!tidspunkt!købe!lejligheden!privat!ud!af!selskabet,!hvorefter!jeg!skal!

købe!lejligheden!af!mine!forældre,!men!det!er!ikke!vigtigt!for!os!at!købet!er!gennemført!inden!den!

nye!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!

(11)! !! h)!Ja!jeg!skal!købe!lejligheden!direkte!af!selskabet!på!et!tidspunkt,!men!det!er!ikke!vigtigt!for!os!at!
det!sker!inden!den!nye!ejendomsvurderingsmodel!træder!i!kraft!

(10)! !! i)!Nej!aldrig!

(6)! !! j)!Ved!ikke!
(7)! !! k)!Det!er!privat!forældrekøb!

!



8a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*finansierer*du*lejlighedskøbet*selv*eller*sammen*med*din*

kæreste/ægtefælle?*

(1)! !! a)!Jeg!finansierer!lejlighedskøbet!sammen!med!min!kæreste!!

(2)! !! b)!Jeg!finansierer!lejlighedskøbet!sammen!med!min!ægtefælle!
(3)! !! c)!Jeg!finansierer!lejlighedskøbet!selv!

(4)! !! d)!Jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!

(5)! !! e)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!
!

8b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*finansierer*du*så*lejlighedskøbet*selv*eller*

sammen*med*din*kæreste/ægtefælle?*

(1)! !! a)!Jeg!finansierer!lejlighedskøbet!sammen!med!min!kæreste!!

(2)! !! b)!Jeg!finansierer!lejlighedskøbet!sammen!med!min!ægtefælle!

(3)! !! c)!Jeg!finansierer!lejlighedskøbet!selv!
(4)! !! d)!Jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!

(5)! !! e)!Det!er!privat!forældrekøb!

!

!

9a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*er*lejlighedssalget*fra*dine*forældre*til*dig*så*sket/skal*det*ske*til*den*

seneste*offentlige*ejendomsvurdering*minus*15%?*

(1)! !! a)!Ja!!

(2)! !! b)!Nej!til!en!pris!mindre!end!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%!

(3)! !! c)!Nej!til!markedsprisen!(samme!pris!som!til!enhver!tredjemand)!

(4)! !! d)!Nej!til!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!
(5)! !! e)!Nej!til!en!pris!mellem!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!og!den!seneste!offentlige!

ejendomsvurdering!minus!15%!

(6)! !! f)!Nej!til!en!pris!mellem!markedsprisen!og!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!

(7)! !! g)!Over!markedsprisen!
(9)! !! h)!Jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!

(8)! !! i)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!
!

!

!



9b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*er*det*så*sket/skal*ske*til*dig*til*en*seneste*

offentlige*ejendomsvurdering*minus*15%?*

(1)! !! a)!Ja!!

(2)! !! b)!Nej!til!en!pris!mindre!end!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!minus!15%!
(3)! !! c)!Nej!til!markedsprisen!(samme!pris!som!til!enhver!tredjemand)!

(4)! !! d)!Nej!til!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!

(5)! !! e)!Nej!til!en!pris!mellem!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!og!den!seneste!offentlige!

ejendomsvurdering!minus!15%!
(6)! !! f)!Nej!til!en!pris!mellem!markedsprisen!og!den!seneste!offentlige!ejendomsvurdering!

(7)! !! g)!Over!markedsprisen!

(9)! !! h)!Jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!
(8)! !! i)!Det!er!privat!forældrekøb!

!

!

11a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb*og*du*har*købt*eller*skal*købe*lejligheden,*hvad*var/er*så*din*plan*

med*lejligheden*bagefter?*

(1)! !! a)!Jeg!videresælger!lejligheden!straks!efter!købet!

(2)! !! b)!Jeg!fortsætter!med!selv!at!bo!i!lejligheden!i!op!til!et!år!efter!købet!hvorefter!jeg!sælger!den!
(3)! !! c)!Jeg!fortsætter!med!selv!at!bo!i!lejligheden!i!mere!end!et!år!efter!købet!hvorefter!jeg!sælger!den!

(4)! !! d)!Jeg!beholder!lejligheden!langt!ud!i!fremtiden!også!selvom!jeg!selv!holder!op!med!at!bo!i!den!

(5)! !! e)!Ved!ikke!
(6)! !! f)!Jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!

(7)! !! g)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!

!

11b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab*og*du*har*købt*eller*skal*købe*lejligheden,*

hvad*var/er*så*din*plan*med*lejligheden*bagefter?*

(1)! !! a)!Jeg!videresælger!lejligheden!straks!efter!købet!
(2)! !! b)!Jeg!fortsætter!med!selv!at!bo!i!lejligheden!i!op!til!et!år!efter!købet!hvorefter!jeg!sælger!den!

(3)! !! c)!Jeg!fortsætter!med!selv!at!bo!i!lejligheden!i!mere!end!et!år!efter!købet!hvorefter!jeg!sælger!den!

(4)! !! d)!Jeg!beholder!lejligheden!langt!ud!i!fremtiden!også!selvom!jeg!selv!holder!op!med!at!bo!i!den!
(5)! !! e)!Ved!ikke!

(6)! !! f)!Jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!

(7)! !! g)!Det!er!privat!forældrekøb!

!
!



12a.*Hvis*det*er*privat*forældrekøb,*var/er*det*skattemæssige*overvejelser,*der*var/er*hovedårsagen*til*

forældrekøbet?*

(1)! !! a)!Ja!hovedårsagen!var/er,!at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!

i!sidste!ende,!når!jeg!solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!
forældre!end!hvad!den!kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!

(4)! !! b)!Nej!hovedårsagen!var,!at!jeg!kunne!bo!til!en!billigere!husleje!end!hos!en!tredjemand,!men!jeg!

skal!aldrig!købe!lejligheden.!

(2)! !! c)!Nej!hovedårsagen!var!at!give!mig!et!sted!at!bo,!fordi!jeg!ikke!kunne!finde!en!lejelejlighed,!men!
jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden.!!

(3)! !! d)!Hovedårsagen!var!både,!1)!at!jeg!kunne!bo!til!en!billigere!husleje!end!hos!en!tredjemand,!OG!2)!

at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!i!sidste!ende,!når!jeg!
solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!forældre!end!hvad!den!

kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!

(5)! !! e)!Hovedårsagen!var!både!1)!at!give!mig!et!sted!at!bo,!fordi!jeg!ikke!kunne!finde!et!lejelejlighed,!

OG!2)!at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!i!sidste!ende,!når!jeg!
solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!forældre!end!hvad!den!

kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!

(9)! !! f)!Nej,!i!øjeblikket!var!det!ikke!med!senere!køb!af!lejligheden!og!hertil!den!senere!skattefrie!

økonomiske!gevinst!for!øje,!men!mere!fordi!mine!forældre!havde!økonomisk!mulighed!for!at!købe!
præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i!

(10)! !! g)!Hovedårsagen!var!både!1)!at!mine!forældre!kunne!købe!præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i!

OG!2)!at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!i!sidste!ende,!når!jeg!

solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!forældre!end!hvad!den!
kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!

(6)! !! h)!Nej!helt!andre!grunde,!men!jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden.! _____!

(8)! !! i)!Nej!helt!andre!grunde,!men!jeg!skal!købe!eller!har!købt!lejligheden.! _____!
(7)! !! j)!Det!er!forældrekøb!gennem!mine!forældres!selskab!

!

!

!
!

!

!

!
!



12b.*Hvis*det*er*forældrekøb*gennem*dine*forældres*selskab,*var/er*det*så*skattemæssige*overvejelser,*

der*var/er*hovedårsagen*til*forældrekøbet?*

(1)! !! a)!Ja!hovedårsagen!var/er,!at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!

i!sidste!ende,!når!jeg!solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!
forældres!selskab!(med!eller!uden!mine!forældre!som!mellemkøber)!end!hvad!den!kunne/kan!

sælges!til!en!tredjemand!for!

(4)! !! b)!Nej!hovedårsagen!var,!at!jeg!kunne!bo!til!en!billigere!husleje!end!hos!en!tredjemand,!men!jeg!

skal!aldrig!købe!lejligheden!
(2)! !! c)!Nej!hovedårsagen!var!at!give!mig!et!sted!at!bo,!fordi!jeg!ikke!kunne!finde!en!lejelejlighed,!men!

jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden!

(6)! !! d)!Hovedårsagen!var!både,!1)!at!jeg!kunne!bo!til!en!billigere!husleje!end!hos!en!tredjemand,!OG!2)!
at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!i!sidste!ende,!når!jeg!

solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!forældres!selskab!(med!

eller!uden!mine!forældre!som!mellemkøber)!end!hvad!den!kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!!

(3)! !! e)!Hovedårsagen!var!både!1)!at!give!mig!et!sted!at!bo!fordi!jeg!ikke!kunne!finde!en!lejelejlighed,!
OG!2)!at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!var/er!skattepligtig!i!sidste!ende,!når!jeg!

solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!billigere!af!mine!forældres!selskab!(med!

eller!uden!mine!forældre!som!mellemkøber)!end!hvad!den!kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!!

(9)! !! f)!Nej,!i!øjeblikket!var!det!ikke!med!senere!køb!af!lejligheden!og!hertil!den!senere!skattefrie!
økonomiske!gevinst!for!øje,!men!mere!fordi!mine!forældres!selskab!havde!økonomisk!mulighed!

for!at!købe!præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i!

(10)! !! g)!Hovedårsagen!var!både!1)!at!mine!forældres!selskab!havde!økonomisk!mulighed!for!at!købe!

præcis!den!lejlighed!jeg!ønskede!at!bo!i!OG!2)at!jeg!kunne/kan!få!en!økonomisk!gevinst,!som!ikke!
var/er!skattepligtig!i!sidste!ende,!når!jeg!solgte/sælger!lejligheden,!idet!jeg!har!købt!lejligheden!

billigere!af!mine!forældres!selskab!(med!eller!uden!mine!forældre!som!mellemkøber)!end!hvad!

den!kunne/kan!sælges!til!en!tredjemand!for!!
(7)! !! h)!Nej!helt!andre!grunde,!men!jeg!skal!aldrig!købe!lejligheden.! _____!

(8)! !! i)!Nej!helt!andre!grunde,!men!jeg!skal!købe!eller!har!købt!lejligheden.! _____!

(5)! !! j)!Det!er!privat!forældrekøb!

!
!

Mange*tak*for*hjælpen.*Det*sætter*jeg*meget*stor*pris*på.!

!

!
FORFATTERENS*KOMMENTAR:!UNDER!BEARBEJDNINGEN!AF!RESULTATERNE!ER!SVARMULIGHEDERNE!

”DET!ER!PRIVAT!FORÆLDREKØB”!OG!”DET!ER!FORÆLDREKØB!GENNEM!MINE!FORÆLDRES!SELSKAB”!IKKE!

MEDREGNET,!IDET!DISSE!KUN!ER!MEDTAGET!SOM!SVARMULIGHEDER!FOR!AT!RESPONDENTERNE!KUNNE!

KOMME!VIDERE!I!UNDERSØGELSEN,!ALT!EFTER!HVILKEN!FORÆLDREKØBSTYPE!DER!VAR!TALE!OM.!
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SPØRGESKEMA	  TIL	  FORÆLDRENE	  –	  BILAG	  2	  

	  

Jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  speciale	  om	  den	  øgede	  tendens	  til	  forældrekøb	  af	  ejerlejligheder	  i	  

Danmark.	  Spørgeskemaet	  og	  mit	  speciale	  er	  afgrænset	  til	  kun	  at	  omhandle	  ejerlejligheder.	  
	  

Hvis	  du	  som	  forælder	  har	  foretaget	  forældrekøb	  af	  en	  ejerlejlighed	  til	  dit	  barn,	  vil	  det	  være	  en	  stor	  

hjælp,	  hvis	  du	  vil	  besvare	  mit	  spørgeskema	  med	  svarmuligheder. 

 

Spørgsmålene	  er	  delt	  op	  på	  henholdvis	  privat	  forældrekøb	  og	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab.	  

Med	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab	  menes,	  at	  du	  eller/og	  barnets	  anden	  forælder	  er	  
hovedkapitalejere	  i	  et	  selskab	  (Anpartsselskab,	  Aktieselskab	  eller	  Iværksætterselskab),	  har	  

bestemmende	  indflydelse	  i	  et	  personselskab	  (Interessentskab	  eller	  Kommanditselskab)	  eller	  

partnerselskab,	  som	  køber	  en	  ejerlejlighed,	  som	  dit	  barn	  lejer	  eller	  lejede	  og	  måske	  senere	  skal	  

købe	  eller	  har	  købt.	  Med	  ordene	  "med	  dig	  som	  mellemkøber"	  i	  svarmulighederne	  menes,	  at	  du	  
først	  køber/købte	  lejligheden	  privat	  ud	  af	  dit	  selskab,	  hvorefter	  du	  privat	  

videresolgte/videresælger	  lejligheden	  til	  dit	  barn. 

 

Hvis	  du	  køber	  lejligheden	  i	  forbindelse	  med	  din	  enkeltmandsvirksomhed,	  er	  det	  også	  privat	  

forældrekøb	  i	  dette	  spørgeskema. 

 

Hvis	  der	  fx	  kommer	  et	  spørgsmål	  vedrørende	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  og	  det	  i	  stedet	  er	  

privat	  forældrekøb	  i	  dit	  tilfælde,	  så	  der	  er	  til	  sidst	  en	  svarmulighed	  der	  hedder	  "Det	  er	  privat	  

forældrekøb,"	  som	  du	  bare	  vælger	  for	  at	  gå	  videre	  med	  spørgeskemaet.	  Omvendt	  hvis	  det	  er	  

forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab	  i	  dit	  tilfælde,	  så	  vælg	  svarmuligheden	  "Det	  er	  forældrekøb	  
gennem	  mit	  selskab"	  ved	  spørgsmålene	  vedrørende	  privat	  forældrekøb. 

 

Spørgsmål	  vedrørende	  privat	  forældrekøb	  har	  bogstavet	  a)	  bagved	  spørgsmålsnummeret	  og	  
spørgsmål	  vedrørende	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab	  har	  bogstavet	  b)	  bagved	  

spørgsmålsnummeret. 

Spørgsmål	  1	  er	  dog	  et	  grundlæggende	  spørgsmål,	  hvorefter	  1a)	  og	  1b)	  er	  uddybende	  spørgsmål	  
hertil. 

Der	  er	  12	  spørgsmål	  med	  svarmuligheder. 

 

På	  forhånd	  mange	  tak	  

	  

	  



1)	  Hvilken	  type	  forældrekøb	  har	  du	  foretaget	  til	  dit	  barn?	  
(1)	   q	   a)	  Privat	  forældrekøb	  

(2)	   q	   b)	  Mit	  selskab	  har	  købt	  lejligheden	  til	  mit	  barn	  (forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab)	  

	  
	  

1a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  hvorfor	  valgte	  du	  ikke	  at	  købe	  ejerlejligheden	  gennem	  dit	  selskab?	  
(1)	   q	   a)	  Jeg	  er	  ikke	  hovedkapitalejer/har	  ikke	  bestemmende	  indflydelse	  i	  et	  selskab,	  men	  jeg	  havde	  

økonomisk	  mulighed	  for	  privat	  at	  købe	  ejerlejligheden	  

(2)	   q	   b)	  Jeg	  er	  hovedkapitalejer/har	  bestemmende	  indflydelse	  i	  et	  selskab,	  men	  idet	  jeg	  selv	  privat	  

havde	  økonomisk	  mulighed	  for	  at	  købe	  ejerlejligheden,	  var	  det	  nemmere	  at	  købe	  lejligheden	  
privat,	  idet	  jeg	  alligevel	  ville	  skulle	  købe	  lejligheden	  privat	  ud	  af	  selskabet	  for	  at	  mit	  barn	  i	  sidste	  

ende	  kunne/kan	  købe	  lejligheden	  til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%	  	  

(3)	   q	   c)	  Andre	  grunde,	  men	  jeg	  er	  hovedkapitalejer/har	  bestemmende	  indflydelse	  i	  et	  selskab

	   _____	  
(4)	   q	   d)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  

	  

	  

1b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  hvorfor	  valgte	  du	  ikke	  at	  købe	  ejerlejligheden	  privat?	  
(1)	   q	   a)	  Jeg	  havde	  ikke	  privat	  økonomisk	  mulighed	  for	  at	  købe	  ejerlejligheden,	  men	  det	  havde	  mit	  

selskab	  mulighed	  for	  
(2)	   q	   b)	  Jeg	  havde	  økonomisk	  mulighed	  for	  at	  købe	  ejerlejligheden	  privat,	  men	  jeg	  ville	  gerne	  se	  tiden	  an	  

om	  mit	  barn	  rent	  faktisk	  gad	  at	  bo	  der,	  og	  derfor	  lod	  jeg	  mit	  selskab	  købe	  ejerlejligheden	  og	  

dermed	  bære	  denne	  risiko	  

(5)	   q	   c)	  Mit	  barn	  skal	  købe	  lejligheden	  direkte	  af	  mit	  selskab	  uden	  mig	  som	  mellemkøber	  
(4)	   q	   d)	  Andre	  grunde	   _____	  

(3)	   q	   e)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  

	  

2b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  hvilken	  selskabstype	  er	  der	  så	  tale	  om?	  

(2)	   q	   a)	  Anpartsselskab	  (ApS)	  
(3)	   q	   b)	  Aktieselskab	  (A/S)	  

(4)	   q	   c)	  Interessentskab	  (I/S)	  

(5)	   q	   d)	  Kommanditselskab	  (K/S)	  

(6)	   q	   e)	  Partnerselskab	  (P/S)	  
(7)	   q	   f)	  Iværksætterselskab	  (IVS)	  

(8)	   q	   g)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  



3a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  var	  det	  skattemæssige	  overvejelser	  der	  var	  hovedårsagen	  til	  
forældrekøbet?	  

(1)	   q	   a)	  Ja	  hovedårsagen	  var	  at	  mit	  barn	  i	  sidste	  ende	  kunne/kan	  få	  en	  skattefri	  økonomisk	  gevinst,	  når	  

mit	  barn	  solgte	  /	  sælger	  lejligheden	  i	  sidste	  ende	  
(2)	   q	   b)	  Hovedårsagen	  var	  både	  1)	  at	  mit	  barn	  kunne	  bo	  i	  netop	  den	  lejlighed	  han/hun	  ønskede	  at	  bo	  i	  

OG	  2)	  at	  mit	  barn	  kunne	  opnå	  en	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  når	  mit	  barn	  solgte	  /	  sælger	  

lejligheden	  

(3)	   q	   c)	  Nej	  hovedårsagen	  var	  at	  mit	  barn	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lejelejlighed,	  dog	  skal	  mit	  barn	  aldrig	  købe	  
lejligheden	  af	  mig	  

(4)	   q	   d)	  Hovedårsagen	  var	  både	  1)	  at	  mit	  barn	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lejelejlighed	  OG	  2)	  at	  mit	  barn	  kunne	  

opnå	  en	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  når	  mit	  barn	  solgte	  /sælger	  lejligheden	  
(9)	   q	   e)	  Nej	  hovedårsagen	  var	  at	  mit	  barn	  kunne	  bo	  til	  en	  lavere	  husleje	  end	  hos	  en	  tredjemand,	  men	  

mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	  

(10)	   q	   f)	  Hovedårsagen	  var	  både	  1)	  at	  mit	  barn	  kunne/kan	  bo	  til	  en	  lavere	  husleje	  end	  hos	  en	  tredjemand	  

OG	  2)	  at	  mit	  barn	  kunne/kan	  opnå	  en	  skattefri	  gevinst	  når	  han/hun	  solgte	  /	  sælger	  lejligheden	  
(5)	   q	   g)	  Nej	  i	  øjeblikket	  var	  det	  ikke	  med	  senere	  køb	  af	  lejligheden	  og	  hertil	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  

for	  øje,	  men	  mere	  for	  at	  mit	  barn	  kunne	  få	  netop	  den	  lejlighed	  han/hun	  ønskede	  at	  bo	  i	  

(11)	   q	   h)	  Nej	  i	  øjeblikket	  var	  det	  ikke	  med	  senere	  køb	  af	  lejligheden	  og	  hertil	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  

for	  øje,	  men	  mere	  for	  at	  mit	  barn	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lejelejlighed	  
(12)	   q	   i)	  Nej	  i	  øjeblikket	  var	  det	  ikke	  med	  senere	  køb	  af	  lejligheden	  og	  hertil	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  

for	  øje,	  men	  mere	  så	  mit	  barn	  kunne	  bo	  til	  en	  lavere	  husleje	  end	  hos	  en	  tredjemand	  

(6)	   q	   j)	  Nej	  helt	  andre	  grunde,	  men	  mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	  af	  mig	   _____	  

(7)	   q	   k)	  Nej	  helt	  andre	  grunde,	  men	  mit	  barn	  skal	  købe	  /	  har	  købt	  lejligheden	  af	  mig	   _____	  
(8)	   q	   l)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  



3b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  var	  det	  skattemæssige	  overvejelser,	  der	  var	  
hovedårsagen	  til	  forældrekøbet?	  

(1)	   q	   a)	  Ja	  hovedårsagen	  var	  at	  mit	  barn	  i	  sidste	  ende	  kunne/kan	  få	  en	  skattefri	  økonomisk	  gevinst,	  når	  

mit	  barn	  solgte	  /	  sælger	  lejligheden	  i	  sidste	  ende	  
(2)	   q	   b)	  Hovedårsagen	  var	  både	  1)	  at	  mit	  barn	  kunne	  bo	  i	  netop	  den	  lejlighed	  han/hun	  ønskede	  at	  bo	  i	  

OG	  2)	  at	  mit	  barn	  kunne	  opnå	  en	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  når	  mit	  barn	  solgte	  /	  sælger	  

lejligheden	  

(3)	   q	   c)	  Nej	  hovedårsagen	  var	  at	  mit	  barn	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lejelejlighed,	  dog	  skal	  mit	  barn	  aldrig	  købe	  
lejligheden	  

(4)	   q	   d)	  Hovedårsagen	  var	  både	  1)	  at	  mit	  barn	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lejelejlighed	  OG	  2)	  at	  mit	  barn	  kunne	  

opnå	  en	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  når	  mit	  barn	  solgte	  /sælger	  lejligheden	  
(9)	   q	   e)	  Nej	  hovedårsagen	  var	  at	  mit	  barn	  kunne/kan	  bo	  til	  en	  lavere	  husleje	  end	  hos	  en	  tredjemand,	  

men	  mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	  

(10)	   q	   f)	  Hovedårsagen	  var	  både	  at	  1)	  mit	  barn	  kunne/kan	  bo	  til	  en	  lavere	  husleje	  end	  hos	  en	  tredjemand	  

OG	  2)	  at	  mit	  barn	  kan/kunne	  opnå	  en	  skattefri	  gevinst	  når	  han/hun	  solgte	  /	  sælger	  lejligheden	  
(5)	   q	   g)	  Nej	  i	  øjeblikket	  var	  det	  ikke	  med	  senere	  køb	  af	  lejligheden	  og	  hertil	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  

for	  øje,	  men	  mere	  for	  at	  mit	  barn	  kunne	  få	  netop	  den	  lejlighed	  han/hun	  ønskede	  at	  bo	  i	  

(11)	   q	   h)	  Nej	  i	  øjeblikket	  var	  det	  ikke	  med	  senere	  køb	  af	  lejligheden	  og	  hertil	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  

for	  øje,	  men	  mere	  fordi	  at	  mit	  barn	  ikke	  kunne	  finde	  en	  lejelejlighed	  	  
(12)	   q	   i)	  Nej	  i	  øjeblikket	  var	  det	  ikke	  med	  senere	  køb	  af	  lejligheden	  og	  hertil	  skattefri	  økonomisk	  gevinst	  

for	  øje,	  men	  mere	  for	  at	  mit	  barn	  kunne	  bo	  til	  en	  lavere	  husleje	  end	  hos	  tredjemand	  

(6)	   q	   j)	  Nej	  helt	  andre	  grunde,	  men	  mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	   _____	  

(7)	   q	   k)	  Nej	  helt	  andre	  grunde,	  men	  mit	  barn	  skal	  købe	  /	  har	  købt	  lejligheden	   _____	  
(8)	   q	   l)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  

	  

4a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  hvor	  stor	  er	  lejligheden?	  

(1)	   q	   a)	  Under	  50	  m2	  

(2)	   q	   b)	  50	  -‐	  66	  m2	  
(3)	   q	   c)	  67	  -‐	  80	  m2	  

(4)	   q	   d)	  81	  -‐	  90	  m2	  

(5)	   q	   e)	  Over	  90	  m2	  

(6)	   q	   f)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  
	  

	  

	  



4b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  hvor	  stor	  er	  lejligheden?	  
(1)	   q	   a)	  Under	  50	  m2	  

(2)	   q	   b)	  50	  -‐	  66	  m2	  

(3)	   q	   c)	  67	  -‐	  80	  m2	  
(4)	   q	   d)	  81	  -‐	  90	  m2	  

(5)	   q	   e)	  Over	  90	  m2	  

(6)	   q	   f)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  
	  

5a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  hvor	  ligger	  lejligheden?	  
(1)	   q	   a)	  Københavns	  Kommune	  

(2)	   q	   b)	  Frederiksberg	  Kommune	  

(3)	   q	   c)	  Odense	  Kommune	  

(4)	   q	   d)	  Århus	  Kommune	  
(5)	   q	   e)	  Aalborg	  Kommune	  

(6)	   q	   f)	  Øvrige	  kommuner	  

(7)	   q	   g)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  

	  
	  

5b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  hvor	  ligger	  lejligheden?	  
(1)	   q	   a)	  Københavns	  Kommune	  

(2)	   q	   b)	  Frederiksberg	  Kommune	  

(3)	   q	   c)	  Odense	  Kommune	  

(4)	   q	   d)	  Århus	  Kommune	  
(5)	   q	   e)	  Aalborg	  Kommune	  

(6)	   q	   f)	  Øvrige	  kommuner	  

(7)	   q	   g)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  
	  

6a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  til	  hvor	  mange	  børn	  har	  du	  foretaget	  forældrekøb	  af	  lejlighed?	  
(1)	   q	   a)	  Et	  barn	  

(2)	   q	   b)	  To	  børn	  

(3)	   q	   c)	  Flere	  end	  to	  børn	  

(4)	   q	   d)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  
	  

	  



6b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab,	  til	  hvor	  mange	  af	  dine	  børn	  har	  dit	  selskab	  foretaget	  et	  
forældrekøb	  af	  lejlighed?	  

(1)	   q	   a)	  Et	  barn	  

(2)	   q	   b)	  To	  børn	  
(3)	   q	   c)	  Flere	  end	  to	  børn	  

(4)	   q	   d)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  

	  

7a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  hvordan	  har	  I	  fastsat	  dit	  barns	  husleje?	  

(1)	   q	   a)	  Til	  markedslejen	  (huslejen	  som	  enhver	  tredjemand	  ville	  skulle	  betale	  for	  lejlemålet)	  
(2)	   q	   b)	  Til	  markedslejen	  men	  med	  tilskud	  i	  form	  af	  den	  lovbestemte	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  

et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  barn?	  

(3)	   q	   c)	  Under	  markedslejen	  

(4)	   q	   d)	  Under	  markedslejen	  og	  med	  tilskud	  i	  form	  af	  den	  lovbestemte	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  
til	  et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  barn	  

(5)	   q	   e)	  Over	  markedslejen	  

(6)	   q	   f)	  Over	  markedslejen	  men	  med	  tilskud	  i	  form	  af	  den	  lovbestemte	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  

til	  et	  vist	  beløb)	  som	  forældre	  kan	  give	  deres	  barn	  
(7)	   q	   g)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  

	  

	  

7b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  hvordan	  har	  I	  så	  fastsat	  dit	  barns	  husleje?	  

(1)	   q	   a)	  Til	  markedslejen	  (huslejen	  som	  enhver	  tredjemand	  ville	  skulle	  betale	  for	  lejlemålet)	  

(2)	   q	   b)	  Til	  markedslejen	  men	  med	  tilskud	  i	  form	  af	  den	  lovbestemte	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  
et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  barn?	  

(3)	   q	   c)	  Under	  markedslejen	  

(4)	   q	   d)	  Under	  markedslejen	  og	  med	  tilskud	  i	  form	  af	  den	  lovbestemte	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  

til	  et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  barn	  
(5)	   q	   e)	  Over	  markedslejen	  

(6)	   q	   f)	  Over	  markedslejen	  men	  med	  tilskud	  i	  form	  af	  den	  lovbestemte	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  

til	  et	  vist	  beløb)	  som	  forældre	  kan	  give	  deres	  barn	  
(7)	   q	   g)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  

	  



8a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  hvilken	  beskatningstype	  anvender	  du	  i	  din	  årlige	  selvangivelse	  
vedrørende	  lejligheden?	  

(1)	   q	   a)	  Personbeskatning	  (almindelig	  beskatning	  af	  personlig	  indkomst)	  

(2)	   q	   b)	  Virksomhedsskatteordningen	  
(3)	   q	   c)	  Kapitalafkastordningen	  

(4)	   q	   d)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  

	  

	  

9a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  har	  dit	  barn	  købt	  eller	  skal	  dit	  barn	  købe	  lejligheden	  af	  dig?	  

(1)	   q	   a)	  Ja	  mit	  barn	  har	  allerede	  købt	  lejligheden	  af	  mig,	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  lejlighedskøbet	  er	  
gennemført	  inden	  den	  nye	  offentlige	  ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(6)	   q	   b)	  Ja	  mit	  barn	  har	  allerede	  købt	  lejligheden	  af	  mig,	  dog	  uden	  at	  det	  havde	  noget	  at	  gøre	  med	  

varslingen	  om	  den	  nye	  offentlige	  ejendomsvurderingsmodel	  

(5)	   q	   c)	  Ja	  men	  lejlighedskøbet	  skal	  bare	  være	  gennemført	  inden	  år	  2017,	  hvor	  den	  nye	  offentlige	  
ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(2)	   q	   d)	  Ja	  mit	  barn	  skal	  købe	  lejligheden	  af	  mig	  på	  et	  tidspunkt,	  men	  det	  er	  ikke	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  

lejlighedskøbet	  er	  gennemført	  inden	  den	  nye	  offentlige	  ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(3)	   q	   e)	  Nej	  aldrig,	  jeg	  skal	  bo	  i	  lejligheden	  bagefter	  
(4)	   q	   f)	  Nej	  aldrig,	  lejligheden	  skal	  lejes	  ud	  til	  en	  tredjemand	  når	  mit	  barn	  flytter	  ud	  

(7)	   q	   g)	  Nej	  aldrig,	  jeg	  sælger	  lejligheden	  til	  en	  tredjemand	  når	  mit	  barn	  flytter	  ud	  

(8)	   q	   h)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  



9b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  har	  dit	  barn	  købt	  eller	  skal	  dit	  barn	  købe	  lejligheden?	  
(1)	   q	   a)	  Ja	  jeg	  har	  allerede	  solgt	  lejligheden	  til	  mit	  barn	  efter	  jeg	  havde	  købt	  lejligheden	  privat	  ud	  af	  mit	  

selskab,	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  lejlighedskøbet	  er	  gennemført	  inden	  den	  nye	  offentlige	  

ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  
(6)	   q	   b)	  Ja	  jeg	  har	  allerede	  solgt	  lejligheden	  til	  mit	  barn	  efter	  jeg	  havde	  købt	  lejligheden	  privat	  ud	  af	  mit	  

selskab,	  dog	  uden	  at	  det	  havde	  noget	  at	  gøre	  med	  varslingen	  om	  den	  nye	  offentlige	  

ejendomsvurderingsmodel	  

(5)	   q	   c)	  Ja	  men	  lejlighedssalget	  til	  mit	  barn	  med	  mig	  som	  mellemkøber	  skal	  bare	  være	  gennemført	  inden	  
år	  2017,	  hvor	  den	  nye	  offentlige	  ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(2)	   q	   d)	  Ja	  mit	  barn	  skal	  købe	  lejligheden	  på	  et	  tidspunkt	  med	  mig	  som	  mellemkøber,	  men	  det	  er	  ikke	  

vigtigt	  for	  mig	  eller	  selskabet,	  at	  købet	  er	  gennemført	  inden	  den	  nye	  offentlige	  
ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(3)	   q	   e)	  Ja	  mit	  barn	  har	  allerede	  købt	  lejligheden	  direkte	  af	  mit	  selskab,	  for	  at	  sørge	  for	  at	  

lejlighedskøbet	  er	  gennemført	  inden	  den	  nye	  offentlige	  ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(8)	   q	   f)	  Ja	  mit	  barn	  har	  allerede	  købt	  lejligheden	  direkte	  af	  mit	  selskab,	  dog	  uden	  at	  det	  havde	  noget	  at	  
gøre	  med	  varslingen	  om	  den	  nye	  offentlige	  ejendomsvurderingsmodel	  	  

(4)	   q	   g)	  Ja	  mit	  barn	  skal	  bare	  købe	  lejligheden	  direkte	  af	  mit	  selskab	  inden	  den	  nye	  offentlige	  

ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  i	  år	  2017	  

(7)	   q	   h)	  Ja	  mit	  barn	  skal	  købe	  lejligheden	  direkte	  af	  mit	  selskab	  på	  et	  tidspunkt,	  men	  det	  er	  ikke	  vigtig	  for	  
mig	  og	  selskabet,	  at	  lejlighedskøbet	  er	  gennemført	  inden	  den	  nye	  offentlige	  

ejendomsvurderingsmodel	  træder	  i	  kraft	  

(9)	   q	   i)	  Nej	  aldrig	  

(10)	   q	   k)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  
	  

	  

10a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb	  og	  hvis	  dit	  barn	  skal	  købe	  eller	  har	  købt	  lejligheden,	  sker/skete	  det	  så	  
til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%?	  

(1)	   q	   a)	  Ja	  

(6)	   q	   b)	  Nej	  til	  en	  pris	  mindre	  end	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%	  
(2)	   q	   c)	  Nej	  til	  markedsprisen	  (samme	  pris	  som	  til	  enhver	  tredjemand)	  

(3)	   q	   d)	  Nej	  til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  

(4)	   q	   e)	  Nej	  til	  en	  pris	  mellem	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  og	  den	  seneste	  offentlige	  

ejendomsvurdering	  minus	  15%	  
(5)	   q	   f)	  Nej	  til	  en	  pris	  mellem	  markedsprisen	  og	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  

(7)	   q	   g)	  Mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	  

(8)	   q	   h)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  
	  

	  



10b)	  Hvis	  du	  har	  købt	  eller	  skal	  købe	  lejligheden	  privat	  ud	  af	  dit	  selskab,	  sker	  videresalget	  til	  dit	  barn	  så	  
det	  til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%?	  

(1)	   q	   a)	  Ja	  

(6)	   q	   b)	  Nej	  til	  en	  pris	  mindre	  end	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%	  
(2)	   q	   c)	  Nej	  til	  markedsprisen	  (samme	  pris	  som	  til	  enhver	  tredjemand)	  

(3)	   q	   d)	  Nej	  til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  

(4)	   q	   e)	  Nej	  til	  en	  pris	  mellem	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  og	  den	  seneste	  offentlige	  

ejendomsvurdering	  minus	  15%	  
(5)	   q	   f)	  Nej	  til	  en	  pris	  mellem	  markedsprisen	  og	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  

(7)	   q	   g)	  Mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	  

(8)	   q	   h)	  Mit	  barn	  køber	  lejligheden	  direkte	  af	  mit	  selskab	  
(9)	   q	   i)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  

	  

11b)	  Hvis	  dit	  barn	  har	  købt	  eller	  skal	  købe	  lejligheden	  direkte	  af	  dit	  selskab,	  til	  hvilken	  lejlighedspris	  skete	  
det	  /	  skal	  dette	  ske?	  

(1)	   q	   a)	  Til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%	  

(6)	   q	   b)	  Til	  en	  pris	  mindre	  end	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  minus	  15%	  
(2)	   q	   c)	  Til	  markedsprisen	  (samme	  pris	  som	  til	  enhver	  tredjemand)	  

(3)	   q	   d)	  Til	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  

(4)	   q	   e)	  Til	  en	  pris	  mellem	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  og	  den	  seneste	  offentlige	  
ejendomsvurdering	  minus	  15%	  

(5)	   q	   f)	  Til	  en	  pris	  mellem	  markedsprisen	  og	  den	  seneste	  offentlige	  ejendomsvurdering	  

(7)	   q	   g)	  Mit	  barn	  skal	  aldrig	  købe	  lejligheden	  

(9)	   q	   h)	  Først	  har	  jeg	  købt	  /	  skal	  jeg	  købe	  lejligheden	  privat	  ud	  af	  selskabet,	  inden	  mit	  barn	  købte	  /	  skal	  
købe	  den	  af	  mig	  

(8)	   q	   i)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  



12a)	  Hvis	  det	  er	  privat	  forældrekøb,	  hvordan	  finansieres	  lejlighedssalget	  til	  dit	  barn?	  
(1)	   q	   a)	  Mit	  barn	  overtager	  mit	  resterende	  lån	  vedr.	  lejlighedskøbet	  hos	  banken/realkreditinstituttet,	  

samtidig	  med	  at	  jeg	  udsteder	  et	  gældsbrev	  til	  mit	  barn	  på	  det	  resterende	  beløb	  	  

(2)	   q	   b)	  Mit	  barn	  overtager	  mit	  resterende	  lån	  vedr.	  lejlighedskøbet	  hos	  banken/realkreditinstituttet,	  
samtidig	  med	  at	  jeg	  udsteder	  et	  gældsbrev	  til	  mit	  barn	  på	  det	  resterende	  beløb.	  Som	  tilskud	  hertil	  

modtager	  mit	  barn	  den	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  

barn	  

(3)	   q	   c)	  Mit	  barn	  optager	  sit	  eget	  lån	  i	  forbindelse	  med	  lejlighedskøbet	  
(4)	   q	   d)	  Mit	  barn	  optager	  sit	  eget	  lån	  i	  forbindelse	  med	  lejlighedskøbet.	  Hertil	  modtager	  mit	  barn	  tilskud	  

i	  form	  af	  den	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  barn	  

(5)	   q	   e)	  Mit	  barn	  låner	  alle	  pengene	  til	  lejlighedskøbet	  af	  mig	  og	  afdrager	  rentefrit	  til	  mig	  på	  lånet	  pr.	  
måned	  

(6)	   q	   f)	  Mit	  barn	  låner	  alle	  pengene	  til	  lejlighedskøbet	  af	  mig	  og	  afdrager	  rentefrit	  på	  lånet	  pr.	  måned.	  

Som	  tilskud	  nedsætter	  jeg	  lånet	  med	  et	  beløb	  svarende	  til	  den	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  

et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  må	  give	  mit	  barn	  hvert	  år.	  	  
(7)	   q	   g)	  Anden	  finansieringsmåde	   _____	  

(8)	   q	   f)	  Det	  er	  forældrekøb	  gennem	  mit	  selskab	  

	  

	  

12b)	  Hvis	  det	  er	  forældrekøb	  gennem	  dit	  selskab,	  hvordan	  finansieres	  lejlighedssalget	  til	  dit	  barn?	  

(3)	   q	   a)	  Mit	  barn	  optager	  sit	  eget	  lån	  i	  forbindelse	  med	  lejlighedskøbet	  
(4)	   q	   b)	  Mit	  barn	  optager	  sit	  eget	  lån	  i	  forbindelse	  med	  lejlighedskøbet.	  Hertil	  modtager	  mit	  barn	  tilskud	  

i	  form	  af	  den	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  kan	  give	  mit	  barn	  

(5)	   q	   c)	  Mit	  barn	  låner	  alle	  pengene	  til	  lejlighedskøbet	  af	  mig	  og	  afdrager	  rentefrit	  til	  mig	  på	  lånet	  pr.	  

måned	  
(6)	   q	   d)	  Mit	  barn	  låner	  alle	  pengene	  til	  lejlighedskøbet	  af	  mig	  og	  afdrager	  rentefrit	  på	  lånet	  pr.	  måned.	  

Som	  tilskud	  nedsætter	  jeg	  lånet	  med	  et	  beløb	  svarende	  til	  den	  skattefrie	  økonomiske	  gave	  (op	  til	  

et	  vist	  beløb	  pr.	  år)	  som	  jeg	  må	  give	  mit	  barn	  hvert	  år.	  	  

(7)	   q	   e)	  Anden	  finansieringsmåde	   _____	  
(8)	   q	   f)	  Det	  er	  privat	  forældrekøb	  

	  

	  

Mange	  tak	  for	  hjælpen.	  Det	  sætter	  jeg	  stor	  pris	  på.	  
	  

	  

FORFATTERENS	  KOMMENTAR:	  UNDER	  BEARBEJDNINGEN	  AF	  RESULTATERNE	  ER	  SPØRGESKEMAETS	  DELE	  
VEDRØRENDE	  FORÆDLDRENES	  SELSKAB	  IKKE	  MEDTAGET,	  IDET	  INGEN	  FORÆLDRERESPONDENTER	  

TILKENDEGAV	  AT	  HAVE	  FORETAGET	  FORÆLDREKØB	  GENNEM	  DERES	  SELSKAB.	  



BILAG&3&–&ANALYSE&AF&DE&OFFENTLIGE&EJENDOMSVURDERINGER&SET& I&FORHOLD&TIL&SALGSPRISER&AF&

EJERLEJLIGHEDER&i&KØBENHAVNS&KOMMUNE&

Billedet'ser'således'ud'i'Københavns'Kommune:''

'

FIGUR:'SALGSPRISER'ER'HENTET'FRA'BOLIGA.DK1'OG'DE'SENESTE'OFFENTLIGE'EJENDOMSVURDERINGER'ER'HENTET'I'OPSLAGSVÆRKTØJET'PÅ'SKAT.DK2'

Diagrammet' består' af' 100' stikprøver' fra' Københavns' Kommune,' herunder' København' V,' København' N,'

København' Ø,' København' S' og' København' SV.' Der' analyseres' på' denne' kommune,' idet' næstflest' af'

respondenterne' har' foretaget' forældrekøbet' her.' Ad' xWaksen' er' afvigelsesprocenter' i' intervaller'mellem'

salgsprisen'og'den'seneste'offentlige'ejendomsvurdering,'mens'der'ad'yWaksen'er'antal'ejerlejligheder'der'

hører' ind' under' de' enkelte' intervaller.' Diagrammet' skildrer' derfor,' hvor' meget' de' seneste' offentlige'

ejendomsvurderinger'(2015)'for'lejlighederne'i'procent'afviger'fra'lejlighedernes'salgspris'i'2016.'Der'er'vel'

at'mærke' tale'om'almindelig' salg'af' lejligheder' til' tredjemand,' for'at'belyse'hvad'den' faktiske'offentlige'

ejendomsvurdering' burde' være' for' at' svare' til'markedsprisen.' De' udvalgte' lejligheder' er' på' 1,' 2' eller' 3'

værelser,' idet' forældrekøbslejligheder' sjældent' er' større' end' det,' hvilket' også' ses' af'

spørgeskemaundersøgelsens' svar' vedrørende' lejlighedsstørrelser.' Her' ses,' at' forældrekøbslejlighederne'

hyppigst'er'på'under'90'm2.''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1http://www.boliga.dk/salg/resultater?so=1&type=Ejerlejlighed&kom=101&fraPostnr=&tilPostnr=&gade=&min=&max=&byggetMin=&byggetMax=&minRooms=1&max
Rooms=3&minSize=&maxSize=&minsaledate=2016&maxsaledate=today&kode=1&sort=omregnings_datoWd&p=8'
2'http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Soeg1.do'
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Det'ses'klart,'at'de'fleste'offentlige'ejendomsvurderinger'her'er'undervurderede.'For'hele'76'ejerlejligheder'

ud' af' 100' gælder' det,' at' den' seneste' offentlige' ejendomsvurdering' afviger' mellem' 25%' og' 55%' fra'

salgsprisen.'Desuden'afviger'12'lejligheders'seneste'offentlige'ejendomsvurdering'med'mellem'0%'og'25%'

fra'salgsprisen.'Kun'fem'ejerlejligheder'er'overvurderede,'dvs.'den'seneste'offentlige'ejendomsvurdering'er'

større'end'salgsprisen.'Der'er'endda'7' lejligheder,'hvor'den'seneste'offentlige'ejendomsvurdering'afviger'

med'over'55%'fra'salgsprisen.'Det'tyder'altså'også'her'på,'at'de'seneste'offentlige'ejendomsvurderinger'er'

betydeligt'fejlbehæftet'i'forhold'til'de'faktiske'salgspriser/markedspriser'og'er'væsentligt'undervurderede.'



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



PARENTS’	  PURCHASE	  OF	  AN	  
APARTMENT	  FOR	  THEIR	  CHILD
-‐ IN	  A	  TAXATION	  PERSPECTIVE




