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Resumé 

Der er altid, omkring studiestart, et stort pres på studieboliger, 

værelsesudlejning og forskellige andre boligmuligheder i de store 

universitetsbyer. En mulig løsning er derfor, at man som forældre i samråd med 

ens barn foretager et forældrekøb. En ejerlejlighed, købt med det ene formål 

at udleje den til sit barn mens det studere.  

Her opstår en række spørgsmål 

 Hvilken leje skal man så opkræve? 

 Hvilke hvad kan og skal medregnes? 

 Hvordan blive min skatteberegning? 

Ved hjælpe af relevant lovgivning, primært Lejeloven og boligreguleringsloven, 

domme og afgørelser forsøges at fastsættes en så korrekt husleje som muligt. 

Og det er ikke helt nemt. Et godt udgangspunkt er altid, at undersøge 

lejeniveauet i lignende boliger, type, størrelse, område og 

vedligeholdelsesstand hvis muligt og bruge det som et udgangspunkt. 

Herefter, med baggrund i Statsskattelovens §4 og §6, at klarlægge hvilke 

indtægter der skal medregnes og hvilke udgifter der kan fratrækkes. Nuancen 

mellem vedligeholdelsesudgifter, forbedringsudgifter og istandsættelses-

udgifter forklares. Alle indtægter skal medtages, dog skal a conto betalinger 

for f.eks. vand eller varme ikke medtages. Tilsvarende kan nødvendige 

driftsudgifter fradrages.  

Når man udlejer en ejerlejlighed, er man som udgangspunkt erhvervsdrivende 

og der følger nogle forpligtigelser med. Det vil sige, at der skal løbende skal 

laves registreringer af ind- og udbetalinger. I nogle tilfælde skal der udarbejdes 

et årsregnskab, hvorefter årets resultat medtage i ens personlige 

skatteberegning. 

Der er mulighed for at kunne påvirke sin skattebetaling, ved at lade 

ejerlejligheden indgå i en virksomhedsskatteordning og derved opnå en gevinst 

på rentefradraget, set i forhold til en beskatning efter personskatteordningen. 

En tredje mulighed er kapitalafkastordningen, men den er p.t. ikke interessant, 

da dens virkning er baseret på en kapitalafkastsats, som bliver beregnet af 

Nationalbanken. De sidste 2 år har satsen været 0%. 

Der er gennemregnet 2 forskellige eksempler, for at se den reale skatteforskel. 

I eksempel 1, hvor en familie fra Korsør køber en lejlighed i København, viser 

beregningerne, at der ingen forskel er på hvordan man vælger beskatningen. 
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Det skyldes nok til dels af begge familiemedlemmer ikke i dag betaler topskat, 

hvorfor skattevirkningen af renterne ikke er større end besparelsen i bogholderi 

og revisor.  

I eksempel 2, hvor en enlig mor køber en lejlighed i Århus til sin datter, viser 

beregningerne, at der er en skattemæssig besparelse ved at anvende 

virksomhedsordningen i stedet for personskatteordningen.  

Som en del af Finansloven 2020 har regeringen og dens støttepartier indgået 

aftale som afskaffer virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen fra 2021. 

Om der kommer en overgangsordning eller præcis hvordan det skal 

implementeres er ikke oplyst endnu.  

Om så der vil ske en ændring i antallet af forældrekøb, kan være meget 

vanskeligt at vurdere. Provenuet som følge af nedlæggelse af ordningen 

forventes at stige hen over de kommende år. Det kan så enten betyde enten at 

man forventer en markant stigning eller at der er indbygget i form for 

overgangsordning, så hele virkningen ikke kommer fra 1. dag.  

Naturligt er det også, at stille spørgsmålet, hvad skal der ske med lejligheden 

efter studiet er slut. Er tanken at den unge skal overtage/købe lejligheden, for 

så kunne det måske være en god ide, at lade vedkommende købe den fra 

starten, så forældrenes bidrag i stedet er et lån eller at stå som kautionist. På 

den måde vil der ikke på et senere salgstidspunkt blive en 

ejendomsavancebeskatning, da det så er ejeren der har boet i lejligheden.  
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1.  Indledning 

Mange forældre vil gerne hjælpe og støtte deres unge mennesker bedst gennem 

uddannelsessystemet. Det helt basale, er nederste niveau i Maslows 

behovspyramide, de fysiske behov. Det er helt essentielt for en ung studerende, 

at have en tryg base, som man kan opererer ud fra. Et sted hvor man kan sove, 

spise, bade og i det hele taget have sine ting i fred. En god måde at hjælpe sit 

unge menneske videre på, kunne være at stille en lejlighed til rådighed, gerne 

til en pris, som er til at betale. 

Vi ved fra pressen, studieblade m.m., at omkring de store studiebyer, er det 

hvert år en kamp for kommende studerende, som ikke fortsat kan bo hjemme, 

at få en bolig i form af enten et kollegieværelse, studiebolig, ungdomsbolig 

eller leje sig ind privat på et værelse et sted i nærheden. 

En mulig løsning kunne derfor være, at overveje et forældrekøb af en lejlighed. 

En løsning hvor forældrene køber en ejerlejlighed og udlejer den til den unge. 

Det er dog ikke helt ukompliceret at gennemskue alle regler og love, både de 

lejeretslige og de regnskabsmæssige og de skattemæssige. 

Afhandlingen vil berøre nogle af disse regler med primær fokus på den 

regnskabsmæssige og skattemæssige. 

 

Endvidere vil afhandlingen gennem nogle case-regneeksempler vise, hvordan 

forskellige beslutninger kan have forskellige skattemæssige konsekvenser. 
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2.  Problemformulering 

På baggrund af i ovenstående, formuleres følgende problemstillinger for 

afhandlingen: 

Med udgangspunkt i lovgivningen, er det så muligt, at fastsætte en korrekt 

husleje for en lejebolig? 

Hvilke indtægt og fradrag skal/kan medregnes for at fastsætte en 

beskatningsværdi ved udlejning af ejerlejlighed? 

1. Beskrive og analyser den relevante lovgivning med henblik på at 

undersøge, om det er muligt, at fastsætte en skattemæssig korrekt 

husleje for en lejebolig i forbindelse med forældrekøb.  

 

2. Beskrive og analyse den relevante lovgivning med henblik på at 

undersøge, hvilke indtægt, der skal medregnes ved beregning af 

beskatningsgrundlaget for ejeren af ejerlejligheden. 

 

3. Beskrive og analyser den relevante lovgivning med henblik på at 

undersøge, hvilke fradrag, der kan modregnes ved beregning af 

beskatningsgrundlaget for ejeren af ejerlejligheden.  

 

4. Beskrive og analysere den relevante lovgivning med henblik på at 

undersøge, vurdere og beregne beskatning ved udlejning af en 

ejerlejlighed, hvor ejer lader sig beskatte under henholdsvis a) 

virksomhedsskatteordningen, b) kapitalafkastordningen eller c) 

personskatteloven.  

 

5. Vurdere og analysere fordele og ulemper ved beskatningsformerne a) til 

c). 
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3.  Metode og afgrænsning 

Afhandlingen er skrevet med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode1. Det 

vil sige at spørgsmålene vil bliver belyst ved en beskrivelse, analysering og 

fortolkning (klarlægning) af den aktuelt gældende lovgivning inden for 

området. 

Afgrænsning 

Formålet med denne afhandling er primært at holde fokus på de juridiske 

regler, det regnskabsmæssige of skattemæssige omkring et forældrekøb set fra 

forældrenes side.  

Afhandlingen vil derfor ikke behandle emnet set fra den unges side, hvilke 

primært skattemæssige konsekvenser det vil have for vedkommende. 

Der kan være juridiske lejeretlige forhold, man skal være opmærksom på som 

lejer. Disse vil ikke blive behandlet.  

Afhandlingen kunne også ses fra SKAT side. Dette er heller ikke valgt. Dog er 

nogle af SKATs juridiske vejledninger medtaget. 

Idealt set, hvis lovgivningen var krystal klar, ville rapporten komme frem til 

samme konklusion, uanset hvilken side man tolkede fra.  

Der kan være forskel, på om man som udlejer har købt en hel ejendom med 

mange lejemål eller alene har anskaffet en enkelt bolig til udlejning. 

Afhandlingen vil alene være begrænset til lovgivningen om den sidste type. 

  

                                                           
1 1Gyldendal ordbog: retsdogmatik, retsvidenskab, der beskæftiger sig med at beskrive, fortolke og systematisere 

gældende ret. Inden for retsdogmatikken kan der dog også forekomme såkaldte de lege ferenda-betragtninger, 
dvs. retspolitiske forslag til nye retsregler. 
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4.  Struktur 

Afhandlingen indledes med de formelle kapitler 1-4, indledning, 

problemformulering, metode og afgrænsning og dette omkring strukturen. 

I kapitel 5 behandles problemformuleringens første spørgsmål, med henblik på 

at forsøge at fastsætte en husleje med afsæt i gældende love, regler og 

bekendtgørelser.  

Kapitel 6 vil indeholde en teoretisk gennemgang af de skattemæssige love om 

indtægter og udgifter, der skal indgå i regnskabet for 

udlejningsejerlejligheden. 

Kapitel 7 vil primært indeholde forskellige beregninger. Hvilke faktiske beløb 

vil man, som udlejer, blive beskattede af. Hvordan bliver man beskattede, hvis 

man vælger at udleje til at lavere beløb end markedsniveauet i området. Kan 

man evt. ”konvertere” lejen til forskud på arv, og hvordan vil det påvirke 

skatteberegningen. 

Kapitel 8 og kapitel 9 vil indeholde, dels en opsummering og konklusion af de 2 

foregående kapitler samt perspektivering. 

 

Sluttelig vil litteraturlisten, kildehenvisninger og links fremgår af kapitel 10 

 

Bilag er vedlagt efterfølgende.  
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5.  De lejeretlige regler 

I dette og de efterfølgende kapitler, vil følgende forkortelser blive anvendt.  

 

 BRL Boligreguleringsloven 

 LL Lejeloven 

 SL Statsskatteloven 

 

 

5.1  Fastsættelse af husleje. 

Der er grundlæggende ikke forskel på, om man udlejer til et nærtstående 

familiemedlem, som f.eks. en datter eller søn, som det typisk er tilfældet i en 

forældrekøbssituation, eller om man udlejer til en hvilken som helst anden 

lejer.   

Udgangspunktet er LL §47, hvor lejen fastsættes ud fra et rimeligt hensyn til 

det lejedes værdi. Stk. 2 fastslår, at ved fastsættelse af lejen, citat fra loven 

” skal der foretages en sammenligning med den leje, som er almindeligt 

gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn 

til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelses-tilstand.” 

Det er med andre ord nødvendigt at undersøge lejeniveauet i området. Men 

som det fremgå videre at lovteksten, så skal der ses bort for boliger der er 

fornyet med visse typer forbedringsarbejde.  

 

 

Manger kommuner er omfattet af BRL. Her sker fastsættelse af huslejen ud fra 

reglerne i BRL kap. II-IV. Beregningerne opdeles i 2 jf. BRL §4, stk. 5, en for 

ejendommen med 6 eller færre ejendomme og en for ejendomme med 7 eller 

flere ejendomme. Ved 6 eller mindre ejendomme, benytter man begrebet 

”småhuse”. 

I forhold til Ejerlejlighedsloven2 §12, stk 1, nr. 1 er hver ejerlejlighed at 

betragte som en selvstændig ejendom. Set i den sammenhæng, vil de typiske 

                                                           
2 Lov om ejerlejligheder, LOV nr. 908 af 18/6/2020 
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forældrekøb omfatte en ejerlejlighed og vil derfor være omfattede af reglerne 

om ”småhuse”. 

Huslejeforholdene for ”småhuse” er omfattet at BRL kapitel IV A.  

Huslejen fastsættes derfor efter reglerne i §29b – e. Specielt §29b og c3 er 

interessante indledningsvis.  

§29 b citat ” Reglerne i dette kapitel gælder for lejeforhold i ejendomme, som 

den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. I 

ejendomme, som ejes af andelsboligforeninger, gælder reglerne, såfremt der 

i ejendommen er 6 eller færre beboelseslejligheder, der er udlejet af 

andelsboligforeningen. ” 

§29 c citat ” For ejendomme, hvis opførelse ikke er finansieret med indekslån 

efter § 29, stk. 2, i lov om realkredit, gælder reglerne om ændring af lejevilkår 

i kapitel VIII i lov om leje. Lejen i disse ejendomme kan dog ikke væsentligt 

overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til 

beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand 

omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter § 7. Ved 

afgørelse efter 2. pkt. skal der for lejeforhold i ejendomme med lokaler, som 

anvendes til andet end beboelse, ske sammenligning med lejen for lejeforhold 

i tilsvarende ejendomme. Såfremt der ikke findes sammenlignelige lejemål, 

hvor lejen er reguleret efter § 7, eller såfremt lejens størrelse for 

sammenlignelige lejemål må anses for at være atypisk, kan huslejenævnet i 

henhold til § 40 indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter m.v. og 

på grundlag af disse oplysninger ansætte den leje, som ville kunne opkræves, 

hvis lejen skulle beregnes efter § 7. 2.-4. pkt. gælder dog ikke for lejeforhold 

omfattet af § 53, stk. 3-5, i lov om leje.” 

  

Husleje skal således fastsættes ud fra en niveau svarende til en markedsleje for 

en tilsvarende ejendomme med samme beliggenhed, art størrelse m.m. Det 

giver som udgangspunkt noget elastik. Hvis der ikke er sket et ensartede fælles 

vedligeholdelsesløft, ved f.eks. koordinerede fælles skift af køkkener fra 

samme leverandør og andre lignende vedligehold, vil det være ganske vanskelig 

at finde helt tilsvarende ejendomme, som man kan sammenligne sig med. Der 

er mulighed for at tage udgangspunkt en gennemsnitlig kvadratmeterpris for 

området.  

                                                           

3 Boligreguleringsloven, LBK nr. 929 af 4/9/2019  
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Det er muligt f.eks. vi internettet at få en ide om hvad niveauet er for et givet 

område.  

 

Omkostningsbestemt leje er beskrevet §§ 7-9. Egentlig lyder det meget enkelt. 

Lejen skal dække de nødvendige udgifter samt et afkast af ejendommens 

værdi.  

Det skal så helst være en sammenhæng mellem det niveau, som markedslejen 

ligger på og den omkostningsbestemte leje som kan beregnes.  

 

Men, det har dog givet anledning til en lang række forskellige opfattelser af, 

hvad der skal indgå i beregningen.  

UfR.1987.726, Ø. behandler fordelingsforholdet mellem ejendommes 

ejerlejligheder og restejendommen som er lejelejligheder. I dommen er 

parterne enige om at lejen skal fastsættes således at driftsudgifterne opgøres 

for lejelejligheder alene. Kun på denne måde får udlejer dækning med et 

beløb, der nøje svarer til de faktiske udgifter og hverken giver over- eller 

underdækning.  

Endvidere bemærkes sætningen i citat ” Reglen i § 7 er udtryk for det 

synspunkt, at en udlejer skal have dækning for ejendommens nødvendige 

driftsudgifter og afkastning, hverken mere eller mindre. ” 

Tvisterne består således ikke, hvorvidt udlejer skal have et tab eller gevinst 

ved at udleje, men om hvilke udgifter der skal medgå i beregningerne, og med 

hvilken vægt. De almindelige udgifter, som angivet først i BRL §8, udgifter til 

skatter, afgifter, renholdelse. Endvidere Administration og forsikring. Hvis 

udlejer selv står for administrationen, kan det meget vel være svært at 

prissætte egen tid objektivt, eller hvis udlejer har flere ejendomme eller 

boligblokke, kan det være ganske vanskeligt at fordele, de dertil hørende 

udgifter. Skal det være efter tidsopgørelse, efter areal, efter antal eller bare 

efter en fornemmelse? 

Tidsmæssigt tager det ikke længere tid at skrive en faktura til en stor lejlighed 

end til en lille. Men set hen over en regnskabsperiode, kan der være nogle 

forhold i en boligforening der kan være mere tidskrævende end andre. 

Eksempelvis, hvis den ene forening, har været gennem en større renovering og 

der har været brugt en del tid på det, det vil en anden forening ikke skulle 

belastes af eller? 
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Normalt når man køber en lejlighed med henblik på udlejning, vil man ofte 

arbejde på at optimere afkastet af sin investering. I forbindelse med 

forældrekøb kan det forventes, at formålet faktisk er det modsatte, da hele 

ideen med forældrekøb, er at hjælpe sit unge menneske bedst videre i livet, 

med i hvert fald så små bekymringer om bolig som muligt. Så målet er, at kunne 

sætte lejen så lav som mulig, uden SKAT mener den er for lav og fiksere lejen 

på et højre niveau.  

Som det fremgår af LSR afgørelse 12-0191935 af 21. december 20124. Sagen 

drejer sin om udlejning af en 110 BBR m2 stor ejerlejlighed, udlejet til ejerens 

datter. Udlejer havde udlejet til en årlig kvadratmeterpris på kr. 327, hvorimod 

Skat havde ansat en skønsmæssig objektive udlejningsværdi til kr. 1.000 pr. år 

pr. m2 hvilket i øvrigt lå under den udlejningspris som tilsvarende ejendomme 

i området blev udlejet til. Men havde sat prisen lavt, da de ikke havde besigtiget 

ejendommes indvendige vedligeholdelsesstand. LSR fandt at den rette 

lejeværdi var kr. 600 pr. kvadratmeter. LSR reguleret ejerens skatteangivelse, 

således at han beskattes af den objektive udlejningsværdi, altså både af 

differencen mellem udlejningsværdien og den betalte leje.   

Hvis man som udlejer ikke ønsker at blive fanget i en uheldig situation, hvor 

der efterfølgende sker en huslejefiksering af SKAT, har man mulighed for at 

anmode SKAT om en vurdering og et bindende svar.  

  

                                                           
4 Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet 
http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=12-0191935&docId=dom-lsr-12-0191935-full 

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=12-0191935&docId=dom-lsr-12-0191935-full
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5.2 Delkonklusion 

 

Fastsættelses af en 100% korrekt husleje er nok ikke mulig. Huslejen kan 

fastsættes efter lejelovens regler eller efter Boligreguleringslovens regler. Og 

så er der i begge love henvisning til paragraffer i den anden.  

Huslejen kan fastsættes på baggrund ejendommes værdi, købspris, byggepris 

med tillæg af forrentningen af lånet afhængig af byggetidpunktet. Endvidere 

skal der reguleres for forbedringer i forbindelse med evt. byfornyelse.  

Der skal desuden medregnes nødvendige driftsudgifter.  

Den objektive husleje eller markedsorienterede husleje kan man finde et 

niveau for, ved at undersøge ved empiriske at undersøge lokalområdet for 

tilsvarende boliger. I de større byer er der forskellige sider på internettet, 

hvor man søge efter typer, størrelser og placering. Eller er der mulighed for, 

at stemme dørklokker og direkte spørge naboer.  

En del at det der er med til at fastsætte en leje er vedligeholdelsesstanden, 

og den kan ofte være svær at vurdere. Dels lægger forskellige lejer vægt på 

forskellige forhold, og hvis man ikke er professionel udlejer endnu sværere, at 

prissætte i forhold til en lejefastsættelse.  
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6.  De skattemæssige indtægter og udgifter 

I dette og de efterfølgende kapitler, vil følgende forkortelser blive anvendt.  

 SL Statsskatteloven 

 PSL Personskatteloven 

 BFL Bogføringsloven 

 LL Lejeloven 

 

SL §§4-6 betragtes fortsat som hjørnestenen i dansk indkomstskatteret. Loven i 

sin helhed er fra 1922 og er fortsat gældende, selvom en del paragraffer er 

ophævet. Andre love henviser fortsat til SL. 

Det ville ikke være unaturligt, at behandle indtægter og udgifter under samme 

punkt, da den skattepligtige opgørelse kan opgøres som indtægter under §4 

med de undtagelser som fremgår af §5 og fradragsberettiget udgifter efter §6. 

 

6.1 Indtægter SL §4 

Lejeindtægt ved udleje af en ejerlejlighed eller anden fast ejendom, uanset 

om det er til 3. mand eller til en slægtning, som her udleje til egne børn, skal 

indtægten medregnes til indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens regler, 

SL § 4, litra b.  

Lejen kan fastsættes efter 2 forskellige love, dels efter lejeloven (LBKG nr. 927 

af 4. september 2019) eller efter boligreguleringsloven (LBKG nr. 929 af 4. 

september 2019) og hvis lejligheden ligger i en kommune, der har en vis 

størrelse, eller kommunalbestyrelsen har vedtaget at loven skal gælde. 

I denne opgave er udgangspunktet en lejlighed i København, derfor arbejdes 

der videre med boligreguleringslovens regler.   

Det betyder, at udlejeren af ejendommen skal beskattes af et beløb svarende 

til den objektive udlejningsværdi, eller med andre ord, af den markedslejen 

som er aktuel for det udlejede i det pågældende område.  

Ved markedslejen forstås den lovlige leje, der kan opnås ved udlejning af 

beboelsesejendommen til en ikke nærtstående person efter lejelovgivningens 

regler. 
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Hvis den leje, der rent faktisk betales, er lavere end den objektive 

udlejningsværdi /markedslejen, bliver udlejeren beskattet af såvel den betalte 

leje, som af den ikke betalte leje, der udgør forskellen mellem den objektive 

udlejningsværdi og den faktisk betalte leje. 

Når man læser litra b, kan man ikke være i tvivl om, at man er skattepligtig af 

den lejeindtægt, man modtager ved udlejning. Det fremgår dog ikke tydeligt 

hvilken lejeindtægt man skal beskattes af. Der har tidligere været uenighed om 

SKAT med hjemmel i SL §4 kan beskatte en udlejer af andet end den faktiske 

leje, eller om det ejeren kan beskattes af en fikseret leje. I TfR U.2003.150. H, 

fastslå de at der er hjemmel i SL 4, litra b til at beskatte også en fikseret leje. 

Dommen er en udløber at en dom TfS 2001.828. V, hvor skatteyderen fik 

medhold til at Skat ikke kunne beskatte en lejefiksering.  

Professor Jane Bolander diskutere i Skattepolitisk Oversigt (SPO) 2002.3955 dels 

Højesterets tvetydige holdning, i det de tidligere, i 1998, afviste at der var 

hjemmel til beskatning af en rentefiksering efter SL §4. Det konkluderes 

således, at der ikke kan ske beskatning generelt efter SL §4, men at når der 

specifikt er tale om SL § 4, litra b, så er det muligt. 

Man kan i forbindelse med lejen opkræve en a conto betaling for f.eks. vand og 

varme. Når der er tale om a conto, skal der udarbejdes en særskilt opgørelse 

for disse forbrugsydelser og evt. for meget opkrævet skal tilbagebetale.  

Denne a conto må ikke medregnes som husleje i det endelige regnskab. 

Det er ikke uvæsentligt, at sikre sig at, som minimum at huslejen kan dække 

de udgifter der er på lejligheden. Ved en afgørelse i LSR j.nr. 15-25781776 fra 

8. maj 2018, havde en lønmodtager ved siden af sit faste arbejdet udlejet en 

ejendom, hvor lejen var sat så lavt, at den ikke kunne dække de faste udgifter 

og yderligere vedligeholdelsesudgifter forhøjet blot underskuddet. Her lød LSR 

afgørelse ” Landsskatteretten finder, at en årlig leje på 24.000 kr. på intet 

tidspunkt har kunne dække de løbende udgifter. Der ses herefter at være 

grundlag for at fravige udgangspunktet om, at udlejning af fast ejendom er en 

erhvervsmæssig aktivitet, hvilket er i overensstemmelse med hidtil 

administrativ praksis. Da klageren ikke anses for at drive erhvervsmæssig 

virksomhed, er der ikke grundlag for – som påberåbt af SKAT – at beskatte 

klageren af en fikseret lejeindtægt. ” Klageren blev derfor anset for at drive 

                                                           
5 https://pro-karnovgroup-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/document/7000262447/1 
6 Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet  

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=15-2578177&docId=dom-lsr-15-2578177-full  

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=15-2578177&docId=dom-lsr-15-2578177-full
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hobbyvirksomhed, hvorfor der ikke kunne opnås fradrag for underskuddet for 

udlejningsejendommen.  

Samme scenarie bekræftes også i dommen UfR 2007.1195. H. En skatteyder, 

som drev virksomhed efter VSO og hvor der over en 3-årige periode havde været 

en beskeden omsætning og negative driftsresultater, og der heller ikke var 

udsigt til, at virksomheden fremover ville give en rimelig fortjeneste, tiltrådte 

Højesteret, at virksomheden ikke var erhvervsmæssigt drevet, hvorfor 

underskuddet ikke var fradragsberettiget. Virksomheden havde dog ikke noget 

med udlejning af gøre.  
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6.2 Hvad kan fradrages som udgifter 

I BRL §8 er nævnt de driftsudgifter, som kan fratrækkes i regnskabet. Det er 

udgifter som skatter og afgifter, renholdelse / viceværtservice, forsikringer og 

administration, herunder regnskab og revision. Der kan desuden fradrages 

udgifter til vedligeholdelse efter en vedligeholdelsesplan.  

Det er vigtigt at er skelnes mellem hvad der er vedligeholdelse og hvad der er 

forbedringer.  

Det er ofte en balancegang mellem udgifter til vedligeholdelsesudgifter og 

forbedringsudgifter. Som det fremgår at SL §6, a. må man fradrage 

”driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger” 

For at lette denne sondring har SKAT lavet en særlig administrativ regel i SKAT 

Juridisk Vejledning afsnit C.H.3.2.3.4.47. Her åbner SKAT mulighed for at man 

kan have istandsættelsesudgifter, da det kan være vanskeligt at fastslå, hvor 

stor en andel af de afholdte udgifter til istandsættelse der har karakter af 

vedligeholdelsesudgifter, og hvor stor en andel der er forbedringsudgifter. Man 

skal dog være opmærksom på, at man fortsat ikke har fradrag for udgifter, der 

uden tvivl er forbedringsudgifter.  

For ejerlejligheder er der mulighed for, at opnår fradrag for op til 25% af 

huslejen. Ordningen gælder dog kun de første 3. år fra købsdato. Der er 

desuden en række yderligere regler og forbehold, man skal tage sig i agt for.  

Deraf følger så, at man ikke kan fradrage udgifter til forbedringer. Som et 

eksempel på SKAT’s sondringen kan ses i LSR afgørelse 16- 0369089 af 29. 

november 2018, som handler om en salgssituation, hvor der skal ske en korrekt 

opdeling mellem vedligeholdelsesudgifter og forbedringsudgifter med henblik 

på, at få beregnet den korrekte ejendomsavance til beskatning efter salget. 

Som det fremgå af afgørelsen, er det samtidig meget vigtigt at bevarer alle 

fakturaer og kvitteringer. Der kan ikke forventes fradrag for udgifter der ikke 

kan dokumenteres. 

Endvidere kan der efter BRL kapitel III opkræves et beløb, til brug for 

kommende vedligeholdelsesopgaver. 

Da ”listen” i BRL §8 ikke er udtømmende, har der gennem årene være flere 

forskellige typer udgifter, der er medtaget i regnskabet eller forsøgt medtaget 

                                                           
7 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048556 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048556
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for senere at blive underkendt af Landsskatteretten, Boligretten eller 

domstolene.  

Det være sig udgifter til f.eks.  

 Fællesvaskeri 

 Elevator 

 Dørtelefonsamtale 

 Antennefællesanlæg 

 Skadedyrsabonnement 

 

Som udlejer skal man samtidig sikre sig, ikke at få for mange udgifter med i 

regnskabet.  

Et eksempel ses i Landsskatterettens afgørelse j.nr. 15-1381827, der blandt 

andet handlede om en udlejer der havde forsøgt at fratrække udgifter til 

indvendig vedligeholdelse, og havde vedlagt dokumentation for indkøb af 

maling og lignende. Når det i lejekontraktens er anført at den indvendige 

vedligeholdelse påhviler lejer, kan der ikke opnås fradrag for malig til indvendig 

vedligeholdelse. Afgørelsen viser også vigtigheden af, at have sine bilag og 

kvitteringer i orden, idet LSR underkendte udgifter, hvor der ikke kunne 

fremlægges kvitteringer.  

Som det også ses ovenfor i dommene og afgørelser fra LSR, er det vigtigt til 

enhver tid at kunne dokumentere specielt udgifter med originale bilag. Ellers 

er der en stor mulighed for at skat vil underkende fradraget.  
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6.3 Krav til bogføring 

Forældre, der køber en lejlighed for at kunne udleje den til sin datter eller søn, 

får i skattemæssigt henseende automatisk status som erhvervsdrivende 

ejendomsudlejere. Og som erhvervsdrivende er man som udgangspunkt 

omfattet af bogføringsloven.  

Bogføringsloven gælder for alle typer af virksomheder som det fremgår af BFL 

§1, herunder også enkeltmandsvirksomheder.  

Af BFL §6 fremgår det at ”bogføringen skal tilrettelægges og udføres i 

overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art 

og omfang.” 

Forstået på den måde, at hvis man som forældre har etableret en 

enkeltmandsvirksomhed alene med det ene formål, at forvente at kunne opnå 

nogle skattemæssige fordele, og der derfor ikke er andre bogføringer end en 

huslejeindbetaling og et par faste løbende udgifter, må en månedlig bogføring 

være tilstrækkelig.  

Jf. BFL er der krav om, at registreringen skal ske på en måde, så man kan følge 

transaktionssporet. Det skal ske i en form for bogførings-/regnskabssystem og 

der skal ligge en systembeskrivelse.     

Opbevaring af regnskabsmateriale skal følge BFL §10 opbevares på en 

betryggende i 5 afsluttet regnskabsår. Der er løbende sket opdateringer af 

reglerne, for at loven kan følge den elektroniske udvikling.  

Erhvervsstyrelsen har udgivet ”God bogføringsskik”, hvoraf det blandt andet er 

nævnt nogle punkter man bør overholde. 

 Der skal foreligge en beskrivelse af bogføringssystemet, hvis der ikke 

anvender et standard økonomisystem 

 Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og så hurtigt som muligt 

 Registreringerne skal foretages i korrekt rækkefølge og henvise til bilag 

mv. 

 Der foretages løbende bogholderiafstemninger 

 Transaktionssporet skal være opfyldt, dvs. der skal være sammenhæng 

mellem de enkelte bogføringer og årsregnskab mv. 

 Kontrolsporet skal være opfyldt, dvs. oplysninger, der dokumenterer 

registreringens rigtighed 
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6.4 Delkonklusion 

Den simple konklusion er, at man, som der står i SL §4, 1. pkt., litra b., skal 

beskattes af indtægter ved udlejning af sin ejendom. Og tilsvarende jf. SL §6 

litra a, kan fradrage udgifter til at sikre og vedligeholde.  

Men helt så nemt er det ikke. Der er regler i Lejeloven og Boligreguleringsloven, 

og hvilke gælder hvornår og i den kommune hvor ejendommen ligger. 

Fastsættelse af husleje, skal varmebidrag og vand medregnes i huslejen, måske 

kun som a conto. Differenceringen mellem vedligeholdelsesudgifter og 

forbedringsudgifter. Og inden for de første 3 års ejerperiode også 

istandsættelsesudgifter.  

Herudover skal man forholde sig til det regnskabsmæssige i bogføringsloven, 

arkivering og andre pligter som følger med det at være erhvervsdrivende. 

Man skal sikre sig man har forstået reglerne korrekt, inden man leje sin ejendom 

ud. Som det ses af ovenstående er det et område, der har SKATs interesse. Ud 

over SKATs helt naturlig interesse i at skattemæssige forhold, skal være i orden 

og efter gældende regler, er det samtidig et område hvor der kan flyttes 

værdier mellem det almindelige lejeregnskab af indtægter og omkostninger og 

til/fra ejendomsværdien i en salgssituation. Eller der kan gives skattefrie gave 

mellem venner eller familiemedlemmer i form af meget favorable lejevilkår.    
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7. Cases 

I dette og de efterfølgende kapitler, vil følgende forkortelser blive anvendt.  

 SL Statsskatteloven 

 PSL Personskatteloven 

 BFL Bogføringsloven 

 VSL Virksomhedsskatteloven 

 LL Ligningsloven 

 PBL Pensionsbeskatningsloven 

 EVL Ejendomsværdiskatteloven 

 KESL Lov om Kommunal Ejendomsskat  

 

7.1 Regneeksempler 

Til brug for regneeksempler er opsat 2 forskellige scenarier.  

 Et med en familie fra Korsør, Allan og Berit med datteren Charlotte, som 

køber en ejerlejlighed i København Ø. 

 Et med en enlig mor fra Silkeborg som køber en ejerlejlighed til sin datter 

i Århus.    
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7.1.1. Intet køb 

I første eksempel er fundet en 2-værelses lejlighed på Østerbro i København, 

der p.t. er til salg (pr. 22/4 2020). Lejligheden er udbudt til kr. 2.145.000. Det 

er antaget at lejligheden er købt til prisen, med en kontant udbetaling på kr. 

500.000. Resten (76,7%) er optaget som et fastforrentet 1,0% realkreditlån med 

30 års løbetid. Oplysninger om kreditforeningslånet kommer dels fra Nykredit 

hjemmeside for så vidt angår fastsættelses af oprettelsesgebyrer, hovedstol og 

en bidragssats på 0,73 % p.a. 

Afdragsprofilen/tabellen er herefter udarbejdet og den årlige rente og gebyr er 

aflæst af tabellen. Oprettet som en simpel tabel i excel regneark og er derfor 

ikke vedlagt. 

Salgsopstillingen er vedlagt som bilag.  

For at kunne beregne skatten under forskellige forhold, er familiens formue, 

indtægtsmæssige og andre skattemæssige forhold antaget jf. nedenstående. 

Allan, ingeniør, fastansat med en årlig bruttoløn på kr. 750.000, privattegnede 

pensionsordning, hvor firmaet indbetaler 10% af hans løn. 

Berit, fastansat afdelingsleder i et lokalt firma med en årlig bruttoløn på kr. 

540.000, privattegnede pensionsordning, hvor firmaet indbetaler 10% af hendes 

løn. 

De er begge medlem af folkekirken.  

De bor i eget hus, som er betalt ud, ejendomsværdien er kr. 1.350.000, heraf 

en grundværdi på kr. 650.000. Familien bor i Korsør. Korsør hører 

skattemæssigt under Slagelse kommune og Region Sjælland. De har en kontant 

formue på kr. 500.000, som er benyttet til udbetalingen. Da renterne 

indestående i bankerne i dag er 0% eller mindre, regnes ikke med en 

renteindtægt eller udgift.  

Det antages endvidere at de begge betaler til en A-kasse og fagforening. 

Først beregnes skatten for Allan og Berit, som hvis de ikke havde købet 

lejligheden. Dette skal være udgangspunkt for at se hvor stor forskel 

lejlighedskøbet og de forskellige skattemæssige muligheder vil have på den 

endelige skat. 

Da afhandlingens mål ikke i sig selv, er at kunne opstille og gennemregne en 

personlig skatteberegning, vil der bliver henvist til paragraffer i lovteksten, 

primært PSL, men en egentlig beskrivelse af de enkelte dele i opgørelsen vil 
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ikke blive uddybet meget, ligesom ikke alle mellemregninger vil blive 

specificeret. 

På www.skat.dk kan man til enhver tid se de aktuelle satser og beløbsgrænser 

for skatter. Tallene i nedenstående beregninger er hentet der fra.  

Udover satsene for skat, skal de kommunale satser benyttes. 

De kommunale Skatteprocenterne for 2020, der benyttes til beregningerne er8  

Kommuneskat 25,10 

Kirkeskat 0,96 

Grundskyldspromille 25,30 

Skatteberegningen for 2020 for Allan og Berit, hvis de vælger ikke at købe en 

lejlighed til datteren ser ud som vist i figur 1 nedenfor. 

 

Personlig indkomst Allan Berit   

Personlig indkomst incl AM-Bidrag 750.000 540.000  PSL §3 

- reduceres med AM-bidrag  60.000 43.200  AMB §1 og PSL §3, stk.2, pkt. 6 

Bidrag og præmie til privattegnet pension 75.000 54.000  PBL §16 og PSL §3, stk. 2, pkt. 3 

Personlig indkomst i alt 615.000 442.800   

Ligningsmæssige fradrag     

Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent 4.800 4.800  Fagforening max. 6.000 /år, A-kasse ingen max. 

Beskæftigelsesfradrag 39.400 39.400  LL§9J, stk 2 

Jobfradrag 2.600 2.600  LL§9J, stk 2 

Ligningsmæssige fradrag i alt 46.800 46.800   

Skattepligtig indkomst i alt 568.200 396.000   

     

Kommunal skat og kirkeskat     

Skattepligtig indkomst 568.200 396.000   

Personfradrag -46.500 -46.500  PSL § 10, stk. 1 

Beregningsgrundlag 521.700 349.500   

Kommunal- og kirkeskat (25,1+0,96) 135.955 91.080   

I alt 227.035    

Bundskat     

Personlig indkomst 615.000 442.800   

Personfradrag -46.500 -46.500  PSL § 10, stk. 1 

Beregningsgrundlag 568.500 396.300   

Bundskat 12,11% 68.845 47.992  PSL § 6, stk. 2 

I alt 116.837    

Topskat     

                                                           
8 Kilde Skatteministeriet, https://www.skm.dk/skattetal/satser/danmarkskort-over-kommuneskatter/ 

http://www.skat.dk/
https://www.skm.dk/skattetal/satser/danmarkskort-over-kommuneskatter/


 25 

Personlig indkomst 615.000 442.800   

Bundgrænse -531.000 -531.000  PSL § 7, stk. 2 

Beregningsgrundlag 84.000 -88.200   

Topskat 14,85% 12.474 -13.098  Topskatprocent er reduceret så den samlet 
skatteprocent ikke overstiger 52,06% Topskat af personlig indkomst 12.474   

     

Ejendomsværdiskat     

Ejendomsværdi enfamiliehus/ejerlejlighed 1.350.000    

Ejendomsværdi 1% af værdi under 3.040.000 13.500   EVL §5 

     

Grundskyld (ejendomsskat)     

Grundværdi enfamiliehus/ejerlejlighed 650.000    

25,7 promille af grundværdi 16.445   KESL §1 

     

Samlet skat     

Bundskat 116.837    

Kommune og kirkeskat 227.035    

Topskat 12.474    

AM-bidrag 103.200    

Skat af fast ejendom  29.945    

I alt 489.491    
 

Figur 1, egen tilvirkning 

   

Inden lejligheden kan indregnes, er det nødvendigt, at lave et separat 

regnskab for indtægter og udgifter.  

Lejefastsættelsen 

Som beskrevet ovenfor vil et godt udgangspunkt for at fastsætte en rimelig 

husleje, være at sammenligne huslejen med lignende boliger af samme type 

som denne.  

Ved opslag på www.boligportalen.dk og www.lejebolig.dk er fundet lejeprisen 

på række 2 værelses lejligheder i 2100 København Ø 

Areal 
leje / 
måned pris/m² 

81 14.500  179,01  
90 14.500  161,11  
50 7.500  150,00  
64 11.450  178,91  
72 14.750  204,86  
78 12.500  160,26  
56 8.900  158,93  

http://www.boligportalen.dk/
http://www.lejebolig.dk/
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56 9.100  162,50  
54 8.000  148,15  
89 14.800  166,29  
72 13.995  194,38  
90 14.500  161,11  
59 9.000  152,54  
62 11.500  185,48  
78 12.500  160,26  
91 14.100  154,95  
72 12.900  179,17  
72 14.000  194,44  
50 5.200  104,00  
56 8.900  158,93  
54 9.300  172,22  

  Gennemsnit 166,07  
 

Figur 2, egen tilvirkning 

 

Hvilket så kunne lede til at vores 57 m² store lejlighed bør koste ca. 9.466 kr. 

pr. måned. Hvilket nok er betydeligt mere end man kan betale og samtidig 

kunne holde en, selv meget besked husholdning for på SU.  

Man kan forvente, at SKAT vil komme frem til samme niveau, men da vi 

samtidig ingen oplysninger har om vedligeholdelsesstanden på de andre 

lejligheder, er der præcedens for at SKAT acceptere en nedrunding, til f.eks. 

kr. 9.000 pr. måned. Allan og Berit må derfor forvente, at det er det beløb, 

som lejen bliver fikseret til og derfor det beløb de skal beskattes af.       

Allan og Berit kan vælge at give noget af huslejen som gave til Charlotte 

gennem reglerne i Lov om Afgift af Arv og Gave ” boafgiftsloven” Kapitel 5, 

§22, stk. 2. I kalenderåret 2020 kan man give op til kr. 67.100 pr. forældre, 

det vil sige at Allan og Berit hver har mulighed for at give op til dette beløb. 

I dette tilfælde kan Allan og Berit altså fastsætte huslejen til f.eks. kr. 3.500 

pr. måned, vel vidende at de vil blev beskattede af kr. 9.000 pr. måned. Da 

Allan og Berit så vælger, at give det resterende beløb som gave som anført i 

boafgiftsloven, vil Charlotte ikke blive beskattet af dem, jf. SL §5 pkt. b. 

Da det erfaringsmæssigt, kan give udfordringer af give afslag på husleje, kan 

det anbefales at Charlotte betaler den aftalte husleje på kr. 9.000 og at Allan 

og Berit i et andet regnskab udbetaler et skattefrit gavebeløb på kr. 5.500 pr. 

måned til Charlotte. Udfordringerne kan være i forhold til f.eks. at søge 

boligstøtte, eller andre offentlige ydelser. Det gør jo ingen forskel for 

beskatningen for Allan og Berit, da de under alle omstændigheder vil blive 

beskattet af den objektive markedsleje.      
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Med kr. 5.500 pr. måned eller i alt kr. 66.000 på år er det rigeligt inden for 

skattefrie grænsen. 

Til brug for de videre beregninger er udarbejdet en lille resultatopgørelse 

isoleret omkring lejligheden. 

 

 

Regnskab for lejlighed - år 1  

  
Lejeindtægter 108.000 

  
Udgifter  
Ejerforening 12.275 

Ejendomsskatter 2.574 

Rottebekæmpelse 30 

Anlægsprojekt 1.260 

Garage/parkering 3.233 

Fælleslån 3.493 

Vedligehold 5.000 

Regnskabssystem 1.200 

Revisor 3.500 

Sum 32.565 

  
Indtægter – udgifter 75.435 

Renter og bidrag af 
kreditforeningslån, 1. år 

29.611 

  
Resultat (overskud) 45.824 

 

 
Figur 3, egen tilvirkning 

 

Der skal udover resultatopgørelsen ligeledes udarbejdes en balance, da der 

ligeledes vil ske nogle forskydninger på den i forbindelse med betaling af 

realkreditafdrag. 

Alle handelsomkostninger i forbindelse med købet tillægges aktivets værdi. 

Alle forbrugsomkostninger er holdt uden for regnskabet, da det forudsættes, 

at de indbetales som aconto og at der udarbejdes separat regnskab for disse.    
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Der er ingen oplysninger om evt. vedligeholdelse, som evt. vil kunne 

fratrækkes jf. de muligheder som skattereglerne giver jf. ovenstående. Og da 

lejligheden fremstå som i orden, er der kun medtaget en minimalt udgifter på 

kr. 5.000 den konto for år 1. Der vil de kommende år givet vis kommer 

omkostninger, udover løbende vedligehold af ejendommen, som betale 

gennem fællesudgifterne til ejerforeningen. Når disse kommer, kan de så 

fratrækkes under udgifter og derved ændres resultatet, der skal beskattes. 
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7.1.2. Virksomhedsordningen 

Virksomhedsskatteordningen forkortet VSO er en af de beskatningsformer, 

som kan benyttes af personligt ejede virksomheder, som 

enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber eller kommanditselskaber. 

Når man vælger at ens virksomhed, skal beskattes efter VSO, skal man være 

opmærksom på,  

 at virksomhedens økonomi skal være adskilt fra ens private økonomi 

 at virksomheden er omfattet af bogføringsloven 

 at der skal udarbejdes årsregnskab 

 

Derudover er der en række fordele, bl.a. skattemæssige samt nogle ulemper. 

Nogle af ulemperne er  

 Hvis man ikke har megen aktivitet, kan det være dyrt af have f.eks. 

revisor eller anden regnskabskyndig konsulent til at klare det 

regnskabs- og skattemæssige. Da man skal overholde bogføringsloven, 

er der brug for kvalificeret regnskabsassistance, hvis man ikke selv har 

den viden.  

 Hvis der er opsparet en stort overskud i virksomheden, kan det være 

dyrt at kommer ud af ordningen, da det opsparet overskud så skal 

beskattes efter personskatteloven. 

Af umiddelbare fordele skal fremhæves 

 Den helt store fordel er måden hvorpå man kan disponere over 

overskuddet i virksomheden. Af hele overskuddet skal betales 

virksomhedsskat (p.t. 22%), på lige fod med andre virksomheder. Men 

ved brug af VSO er det muligt, at lade en del af årets overskud blive 

stående i virksomheden og derved kun betale virksomhedsskat og kun 

den del man overfører til sig selv skal beskattes efter 

personskatteloven.   

 Ved at have noget overskuddet stående i virksomheden, kan man så 

trække det samme beløb ud hvert år, således at privatøkonomien ikke i 

samme grad bliver påvirket af eventuelle svingninger i virksomhedens 

omsætning. 

 I virksomhedens regnskab må man medtage f.eks. renteudgifter. Det 

betyder at fradragsværdien bliver større end udenfor VSO. Udenfor VSO 

vil renteudgiften skulle medregnes som kapitalindkomst. 

 

I nedenstående skatteberegninger antages det dog, at hele overskuddet 

hæves.  
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Beskatningen skal ske hos den ægtefælle, der i overvejende grad driver 

virksomheden jf. KSL § 25 A. Da vi allerede ved at Allan betaler topskat, og 

ved at virksomheden giver overskud, vil det skattemæssigt være mest 

optimalt at lade Berit være den drivende kraft i firmaet. Og derfor vil det 

skattepligtige overskud blive tillagt hendes personlige indkomst. Beregning af 

skatten fremgår af nedenstående figur 4. 

Personlig indkomst Allan Berit 

Personlig indkomst incl AM-Bidrag 750.000 540.000 

- reduceres med AM-bidrag  60.000 43.200 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed  45.824 

- reduceres med AM-bidrag  0 3.666 

Bidrag og præmie til privattegnet pension 75.000 54.000 

Personlig indkomst i alt 615.000 484.958 

Ligningsmæssige fradrag   

Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent 4.800 4.800 

Beskæftigelsesfradrag 39.400 39.400 

Jobfradrag 2.600 2.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 46.800 46.800 

Skattepligtig indkomst i alt 568.200 438.158 

   

Kommunal skat og kirkeskat   

Skattepligtig indkomst 568.200 438.158 

Personfradrag -46.500 -46.500 

Beregningsgrundlag 521.700 391.658 

Kommunal- og kirkeskat (25,1+0,96) 135.955 102.066 

I alt 238.021  

Bundskat   

Personlig indkomst 615.000 484.958 

Personfradrag -46.500 -46.500 

Beregningsgrundlag 568.500 438.458 

Bundskat 12,11% 68.845 53.097 

I alt 121.943  

Topskat   

Personlig indkomst 615.000 484.958 

Bundgrænse -531.000 -531.000 

Beregningsgrundlag 84.000 -46.042 

Topskat 14,85% 12.474 -6.837 

Topskat af personlig indkomst 12.474  

   

Ejendomsværdiskat   

Ejendomsværdi enfamiliehus 1.350.000  

Ejendomsværdi 1% af værdi under 3.040.000 13.500  

   

Grundskyld (ejendomsskat)   
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Grundværdi enfamiliehus 650.000  

25,7 promille af grundværdi 16.445  

   

Samlet skat   

Bundskat 121.943  

Kommune og kirkeskat 238.021  

Topskat 12.474  

AM-bidrag 106.866  

Skat af fast ejendom  29.945  

I alt 509.249  
 

Figur 4, egen tilvirkning 
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7.1.3.  Kapitalafkastordningen  

Kapitalafkastordningen (KAO) er et alternativ til VSO, hvor man kan / har 

kunne opnå næsten de samme skattemæssige fordele omkring forældrekøb. 

Men da KAO ikke stille de samme krav til udarbejdelse af regnskab, løbende 

bogføring m.m. har den i en årrække været fortrukket af mange.  

I sin umiddelbare enkelthed, går den ud på at man kan flytte et beløb på 

selvangivelsen fra personlig indkomst til kapital indkomst, hvor beskatningen 

ofte er lavere.  

Dette gøres ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen.  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter virksomhedsskattelovens §8, stk. 2, 

”Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum”. Kun 

ejendomme anskaffet før 1. januar 1987 kan medregnes anderledes.  

Kapitalafkastsatsen bliver beregnet af Nationalbanken én gang årligt og 

oplyses i løbet af efteråret. Den beregnes på baggrund af 

virksomhedsskattelovens §9.  

Satsen de sidste år har været  

2019 – 0% 

2018 – 0% 

2017 – 1% 

2016 – 1% 

Med en sats på 0% giver det ingen mulighed for, at opnår en skattemæssig 

fordel, set i forhold til at lade sig beskatte efter reglerne i personskatteloven.  

Der er derfor ikke lavet nogen beregning for dette scenarie, da det så vil være 

identisk med det i næste kapitel.  

Vores ejerlejlighed, som vi regner med, har en kontant anskaffelsessum på kr. 

2.145.000 og vi kan se af ovenstående regnskab at renteudgifterne i år 1 er kr. 

29.611. Hvis vi så regner baglæns, kan vi undersøge, hvor stor afgiftssansen 

skal være, hvis det skal give mening af benytte ordningen.  

 

Her er så ikke taget højde for den regnskabsmæssige og administrative 

besparelse, der ligger som en fordel i ordningen. 
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7.1.4 Personskatteordningen (PSO) 

Beskatning efter PSO følger reglerne i primært PSL. Dette betyder omkring 

ejerlejligheden, at resultatet i lejlighedens regnskab ved indtægter fratrukket 

udgifter skal beskattes som personlig indtægt. Renteudgifter skal så tillægges 

/ fradrages i kapitalindtægten. 

En af fordelene ved at benytte PSO er, at man ikke har samme krav til 

bogføringen of revision, hvorfor disse 2 udgifter er trukket ud af regnskabet 

for lejligheden. Ellers er de samme tal fra lejlighedens regnskab anvendt.  

Der er i forhold til den tidligere oversigt tilføjet en gruppe for 

Kapitalindkomst, som her kun indeholder en renteudgift. 

Herefter er skatteberegningen gennemført, og nedenstående resultat i figur 5. 

  

Personlig indkomst Allan Berit 

Personlig indkomst incl AM-Bidrag 750.000 540.000 

- reduceres med AM-bidrag  60.000 43.200 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed  80.135 

- reduceres med AM-bidrag  0 6.411 

Bidrag og præmie til privattegnet pension 75.000 54.000 

Personlig indkomst i alt 615.000 516.524 

Kapitalindkomst   

Renteudgifter 0 0 

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed 0 -29.611 

Kapitalindkomst i alt 0 -29.611 

Ligningsmæssige fradrag   

Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent 4.800 4.800 

Beskæftigelsesfradrag 39.400 39.400 

Jobfradrag 2.600 2.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 46.800 46.800 

Skattepligtig indkomst i alt 568.200 440.113 

   

Kommunal skat og kirkeskat   

Skattepligtig indkomst 568.200 440.113 

Personfradrag -46.500 -46.500 

Beregningsgrundlag 521.700 393.613 

Kommunal- og kirkeskat (25,1+0,96) 135.955 102.576 

I alt 238.531  

Bundskat   

Personlig indkomst 615.000 516.524 

Personfradrag -46.500 -46.500 

Beregningsgrundlag 568.500 470.024 

Bundskat 12,11% 68.845 56.920 



 34 

I alt 125.765  

Topskat   

Personlig indkomst 615.000 516.524 

Bundgrænse -531.000 -531.000 

Beregningsgrundlag 84.000 -14.476 

Topskat 14,85% 12.474 -2.150 

Topskat af personlig indkomst 12.474  

   

Nedslag AM-Bidrag for negativ nettokapitalindkomst   

Nettokapitalindkomst 0 -29.611 

8% af beregningsgrundlag -2.369  

   

   

Ejendomsværdiskat   

Ejendomsværdi enfamiliehus 1.350.000  

Ejendomsværdi 1% af værdi under 3.040.000 13.500  

   

Grundskyld (ejendomsskat)   

Grundværdi enfamiliehus 650.000  

25,7 promille af grundværdi 16.445  

   

Samlet skat   

Bundskat 125.765  

Kommune og kirkeskat 238.531  

Topskat 12.474  

AM-bidrag 107.242  

Skat af fast ejendom  29.945  

I alt 513.957  
  

Figur 5, egen tilvirkning 
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7.2.1. Intet køb  

I andet eksempel er fundet en 3-værelses lejlighed centralt i Århus, der er 

udbudt til salg til kr. 2.525.000. Det er antaget at lejligheden er købt til prisen, 

med en kontant udbetaling på kr. 600.000. Resten (76,2%) er optaget som et 

lån, hvor renten kan ændres hver 6. måned, men p.t. er 1,1%, hvilket er 

anvendt til beregningerne, med 10 års løbetid. Oplysninger om 

kreditforeningslånet kommer fra Nordeas hjemmeside for så vidt angår 

fastsættelses af oprettelsesgebyrer, hovedstol og har ingen bidragssats. 

Afdragsprofil er herefter udarbejdet i en simpel tabel i excel og den årlige rente 

er aflæst af tabellen. Tabellen er ikke vedlagt. 

Salgsopstillingen er vedlagt som bilag.  

For at kunne beregne skatten under forskellige forhold, er familiens formue, 

indtægtsmæssige og andre skattemæssige forhold antaget jf. nedenstående. 

Anette er direktør og ejer af et reklamebureau (A/S selskabsform) med en årlig 

bruttoløn på kr. 2.500.000. Hun har nogle renteindtægter og udgifter, samt et 

afkast på en aktieporteføjle.  

Hun er ikke medlem af folkekirken.  

Hun bor i eget hus, i Silkeborg, ejendomsværdien er kr. 5.500.000, heraf en 

grundværdi på kr. 950.000.  

Først beregnes skatten for Anette, som hvis de ikke havde købet lejligheden. 

Dette skal være udgangspunkt for at se hvor stor forskel lejlighedskøbet og de 

forskellige skattemæssige muligheder vil have på den endelige skat. 

De kommunale Skatteprocenterne for 2020, der benyttes til beregningerne er9  

Kommuneskat 25,50 

Grundskyldspromille 28,26 

Skatteberegningen for 2020 for Anette, hvis hun vælger ikke at købe en 

lejlighed til datteren ser ud som vist i figur 6 nedenfor. 

Personlig indkomst Anette   

Personlig indkomst incl AM-Bidrag 2.500.000  PSL §3 

- reduceres med AM-bidrag  200.000  AMB §1 og PSL §3, stk.2, pkt. 6 

Personlig indkomst i alt 2.300.000   

      

Kapitalindkomst     

                                                           
9 Kilde Skatteministeriet, https://www.skm.dk/skattetal/satser/danmarkskort-over-kommuneskatter/ 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/danmarkskort-over-kommuneskatter/
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Renteindtægter 20.000   

Renteudgifter 48.000   

Personlig kapitalindkomst -28.000   

     

Ligningsmæssige fradrag     

Beskæftigelsesfradrag 39.400  LL§9J, stk 2 

Jobfradrag 2.600  LL§9J, stk 2 

Ligningsmæssige fradrag i alt 42.000   

Skattepligtig indkomst i alt 2.230.000   

    

Udbytte af aktier 400.000 
  

Kommunal skat     

Skattepligtig indkomst 2.230.000   

Personfradrag -46.500  PSL § 10, stk. 1 

Beregningsgrundlag 2.183.500   

Kommunalskat 556.793   

I alt 556.793   

Bundskat    

Personlig indkomst 2.300.000   

Positiv nettokapitalindkomst 0   

Personfradrag -46.500  PSL § 10, stk. 1 

Beregningsgrundlag 2.253.500   

Bundskat 12,11% 272.899  PSL § 6, stk. 2 

I alt 272.899   

Topskat    

Personlig indkomst 2.300.000   

Bundgrænse -531.000  PSL § 7, stk. 2 

Beregningsgrundlag 1.769.000   

Topskat 255.621  
Topskatprocent er reduceret så den 
samlet skatteprocent ikke overstiger 
52,06% Topskat af personlig indkomst 255.621  

I alt 255.621   

    

Aktieindkomstskat    

Aktieindkomst 400.000   

27% af beregningsgrundlag indtil 55.300 14.931   

42% af beregningsgrundlag over 55.300 144.774   

I alt 159.705   

    

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)     

Løn, honorarer mv. 2.500.000    

Beregningsgrundlag 2.500.000    

% af beregningsgrundlag 200.000    

I alt 200.000    
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Nedslag AM-Bidrag for negativ nettokapitalindkomst      

Nettokapitalindkomst -28.000    

8% af beregningsgrundlag -2.240    

I alt -2.240    

       

Ejendomsværdiskat      

Ejendomsværdi enfamiliehus 5.500.000    

Ejendomsværdi 1% af værdi under 3.040.000 30.400   EVL §5 

Ejendomsværdi 3% over 3.040.000 73.800    

I alt 104.200    

       

Grundskyld (ejendomsskat)    

Grundværdi enfamiliehus 950.000   

28,26 promille af grundværdi 26.847  KESL §1 

    

Samlet skat    

Bundskat 272.899   

Kommune og kirkeskat 556.793   

Topskat 255.621   

AM-bidrag 197.760   

Aktieindkomstskat 159.705   

Skat af fast ejendom  131.047   

I alt 1.573.824   
 

Figur 6, egen tilvirkning  

 

På samme måde som ovenfor skal huslejen fastsættes og der skal udarbejdes 

en resultatopgørelsen.  

I lighed figur 2 er lejeniveauet for 3 værelses lejligheder i Århus C undersøgt 

ved opslag på internettet. 

Areal 
leje / 
måned pris/m² 

94 10.400 110,64 
106 11.500 108,49 
96 11.000 114,58 
95 11.200 117,89 
65 8.600 132,31 
64 7.995 124,92 
95 9.600 101,05 
119 13.000 109,24 
97 10.500 108,25 
110 9.700 88,18 
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105 10.600 100,95 
104 9.750 93,75 
100 10.600 106,00 
86 9.500 110,47 
83 8.000 96,39 
85 9.572 112,61 
86 9.500 110,47 
65 7.000 107,69 
98 7.500 76,53 
83 8.000 96,39 
96 11.500 119,79 

 Gennemsnit 106,98 
 

Figur 7, egen tilvirkning 

 

Ud fra det, kan vi så beregne at de 97 m2 lejlighed i Århus bør koste omkring 

10.000 pr. måned i husleje. 

Igen er der nogle muligheder, man som forældre kan benytte, som 

f.eks. at give sit barn skattefrie gaver for op til 67.100 kr. om året, 

som kan være en hjælp til at betale huslejen for.  

Herefter kan udarbejdes en resultatopgørelse med data primært 

fra salgsopstillingen. 

Lejeindtægter 120.000 

    

Udgifter   

Ejerforening 16.884 

Ejendomsskatter 5.636 

Rottebekæmpelse 20 

Vedligehold 5.000 

Regnskabssystem 1.200 

Revisor 3.500 

Sum 32.240 

    

Indtægter – udgifter 87.760 

Renter og bidrag af 
kreditforeningslån, 1. år 

47.965 
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Resultat (overskud) 39.795 
 

Figur 8, egen tilvirkning 

 

I lighed med første eksempel er medtaget et lille vedligeholdelses-

beløb på kr. 5.000 samt udgifter til bogføringssystem og revisor.   
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7.2.2. Virksomhedsordningen 

Det er med de nuværende oplysninger muligt, at beregne den samlede skat 

for Anette. 

Personlig indkomst Anette 

Personlig indkomst incl AM-Bidrag 2.500.000 

- reduceres med AM-bidrag  200.000 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 39.795 

- reduceres med AM-bidrag  3.184 

Personlig indkomst i alt 2.336.611 

    

Kapitalindkomst   

Renteindtægter 20.000 

Renteudgifter 48.000 

Personlig kapitalindkomst -28.000 

   

Ligningsmæssige fradrag   

Beskæftigelsesfradrag 39.400 

Jobfradrag 2.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 42.000 

Skattepligtig indkomst i alt 2.266.611 

  

Udbytte af aktier 400.000 

Kommunal skat   

Skattepligtig indkomst 2.266.611 

Personfradrag -46.500 

Beregningsgrundlag 2.220.111 

Kommunalskat 566.128 

I alt 566.128 

Bundskat  

Personlig indkomst 2.336.611 

Positiv nettokapitalindkomst 0 

Personfradrag -46.500 

Beregningsgrundlag 2.290.111 

Bundskat 12,11% 277.332 

I alt 277.332 

Topskat  

Personlig indkomst 2.336.611 

Bundgrænse -531.000 

Beregningsgrundlag 1.805.611 

Topskat 260.911 

Topskat af personlig indkomst 260.911 

I alt 260.911 

  



 41 

Aktieindkomstskat  

Aktieindkomst 400.000 

27% af beregningsgrundlag indtil 55.300 14.931 

42% af beregningsgrundlag over 55.300 144.774 

I alt 159.705 

  

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)   

Løn, honorarer mv. 2.500.000 

Positivt resultat af selvstændig virksomhed 39.795 

Beregningsgrundlag 2.539.795 

% af beregningsgrundlag 203.184 

I alt 203.184 

    

Nedslag AM-Bidrag for negativ nettokapitalindkomst   

Nettokapitalindkomst -28.000 

8% af beregningsgrundlag -2.240 

I alt -2.240 

    

Ejendomsværdiskat   

Ejendomsværdi enfamiliehus 5.500.000 

Ejendomsværdi 1% af værdi under 3.040.000 30.400 

Ejendomsværdi 3% over 3.040.000 73.800 

I alt 104.200 

    

Grundskyld (ejendomsskat)  

Grundværdi enfamiliehus 950.000 

28,26 promille af grundværdi 26.847 

  

Samlet skat  

Bundskat 277.332 

Kommune og kirkeskat 566.128 

Topskat 260.911 

AM-bidrag 200.944 

Aktieindkomstskat 159.705 

Skat af fast ejendom  131.047 

I alt 1.596.067 

 

Figur 9, egen tilvirkning 
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7.2.3.  Kapitalafkastordningen  

Kapitalafkastordningen (KAO) er ikke et alternativ her, af samme grunde som 

nævnt ovenfor under kapitel 7.1.3.  

Derfor vil den ikke bliver behandlet yderligere. 
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7.2.4 Personskatteordningen (PSO) 

Bemærkningerne er de samme som under afsnit 7.1.4. 

Beregningen fremgår af nedenstående figur 10. 

 

Personlig indkomst Anette 

Personlig indkomst incl AM-Bidrag 2.500.000 

- reduceres med AM-bidrag  200.000 

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 87.760 

- reduceres med AM-bidrag  7.021 

Personlig indkomst i alt 2.380.739 

    

Kapitalindkomst   

Renteindtægter 20.000 

Renteudgifter 95.965 

Personlig kapitalindkomst -75.965 

   

Ligningsmæssige fradrag   

Beskæftigelsesfradrag 39.400 

Jobfradrag 2.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 42.000 

Skattepligtig indkomst i alt 2.262.774 

  

Udbytte af aktier 400.000 

Kommunal skat   

Skattepligtig indkomst 2.262.774 

Personfradrag -46.500 

Beregningsgrundlag 2.216.274 

Kommunalskat 565.150 

I alt 565.150 

Bundskat  

Personlig indkomst 2.380.739 

Positiv nettokapitalindkomst 0 

Personfradrag -46.500 

Beregningsgrundlag 2.334.239 

Bundskat 12,11% 282.676 

I alt 282.676 

Topskat  

Personlig indkomst 2.380.739 

Bundgrænse -531.000 

Beregningsgrundlag 1.849.739 

Topskat 267.287 

Topskat af personlig indkomst 267.287 
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I alt 267.287 

  

Aktieindkomstskat  

Aktieindkomst 400.000 

27% af beregningsgrundlag indtil 55.300 14.931 

42% af beregningsgrundlag over 55.300 144.774 

I alt 159.705 

  

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)   

Løn, honorarer mv. 2.500.000 

Positivt resultat af selvstændig virksomhed 87.760 

Beregningsgrundlag 2.587.760 

% af beregningsgrundlag 207.021 

I alt 207.021 

    

Nedslag AM-Bidrag for negativ nettokapitalindkomst   

Nettokapitalindkomst -75.965 

8% af beregningsgrundlag -4.000 

I alt -4.000 

    

Ejendomsværdiskat   

Ejendomsværdi enfamiliehus 5.500.000 

Ejendomsværdi 1% af værdi under 3.040.000 30.400 

Ejendomsværdi 3% over 3.040.000 73.800 

I alt 104.200 

    

Grundskyld (ejendomsskat)  

Grundværdi enfamiliehus 950.000 

28,26 promille af grundværdi 26.847 

  

Samlet skat  

Bundskat 282.676 

Kommune og kirkeskat 565.150 

Topskat 267.287 

AM-bidrag 203.021 

Aktieindkomstskat 159.705 

Skat af fast ejendom  131.047 

I alt 1.608.886 

 

Figur 10, egen tilvirkning  
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7.3. Delkonklusion 

Skattereglerne er mange og der en løbende (årlige) opdatering af satser og 

grænser, hvorfor det for ”almindelige” mennesker kan være vanskeligt, at følge 

med. SKAT udgiver dog løbende en række vejledninger, videoer og 

hjælpeskemaer til støtte. Til brug for at opgøre resultatet af ”udlejning af fast 

ejendom” har SKAT udarbejdet Blanket 04.022 

SKAT har lige så meget som skatteyderen, et ønske om at beregninger og 

indberetninger er korrekte fra starten.      

Så længe at kapitalafkastsatsen er 0% vil det denne situation, helt aflive 

forskellen mellem en beskatning efter KAO og PSO. Det vil sige, at der reelt kun 

er 2 metoder at sammenligne, VSO og PSO.  

I ovenstående 2 regneeksempler er gennemregnet skatteopgørelsen ved brug af 

VSO og PSO med de 2 forskellige familiers økonomiske forudsætninger.  

Skattetotalerne er samlede i nedenstående 2 figurer. 

Første beregningseksempel / familie 

 Skat før køb  Skat ved VSO  Skat ved PSO 

Bundskat 116.837  121.943  125.765 

Kommune og kirkeskat 227.035  238.021  238.531 

Topskat 12.474  12.474  12.474 

AM-bidrag 103.200  106.866  107.242 

Skat af fast ejendom  29.945  29.945  29.945 

Samlet skat 489.491   509.249   513.957 

Personlig indkomst incl 
AM-Bidrag  

     

1.290.000  1.335.824  1.340.524 

     

Pensionsbidrag -129.000  -129.000  -129.000 

Skattefri gave   -66.000  -66.000 

      

Disponibel overskud 671.509   631.575   631.567 
Figur 11, egen tilvirkning 

Som det ses, er der ingen forskel mellem ordningerne VSO og PSO. Forskellene 

består af skattevirkningen af renteudgiften fra kreditforeningen på kr. 29.611 

og dens beskatning/fradrag som Personlig indkomst eller som fradrag under 

Kapitalindkomst. Men da overskuddet i udlejningsregnskabet ved beskatning 

efter PSO, hvor der ikke er krav om brug af regnskabssystem og behov for 

revisor bliver lidt større, udligner det hinanden i denne situation.  
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Den helt store fordel ved alligevel at anvende VSO, opnås hvis Allan og Berit 

ikke hæver overskuddet løbende, hvert år, men lader pengene stå i 

virksomheden. I det tilfælde skal de så kun betale 22% virksomhedsskat. Det 

kan være en rigtig god løsning, hvis for eksempel Allan snart går på pension, 

og hans indtægtsforhold derfor ændre sig markant. Allan betaler i dag 

topskat, det kan derfor være interessant, at vente med at hæve overskuddet, 

til et tidspunkt, hvor han ikke gør dette. I ovenstående beregningseksempler, 

er overskuddet fra udlejningen tillagt Berits personlige indtægt, da hun 

allerede i dag ikke betaler topskat.  

Men hvis Allan og Berit ikke i dag har brug for overskuddet fra udlejningen, 

kan de med fordel ”gemme” udbetalingen til et senere tidspunkt. 

Det er samtidig interessant, at se at det faktisk netto kommer til at koste 

Allan og Berit, at købe og udleje en lejlighed til Charlotte, hvilket dog 

primært skyldes, at de vælger, at give hende en skattefri gave. 

Anden beregningseksempel / familie 

 Skat før køb  Skat ved VSO  Skat ved PSO 

Bundskat 272.899  277.332  282.676 

Kommune og kirkeskat 556.793  566.128  565.150 

Topskat 255.621  260.911  267.287 

AM-bidrag 197.760  200.944  203.021 

Aktieindkomstskat 159.705  159.705  159.705 

Skat af fast ejendom  131.047  131.047  131.047 

Samlet skat 1.573.825   1.596.067   1.608.886 

Personlig indkomst incl 
AM-Bidrag  

     

2.500.000  2.539.795  2.544.495 

     

Aktieindkomst 400.000  400.000  400.000 

Skattefri gave   -67.100  -67.100 

      

Disponibel overskud 1.326.175   1.276.628   1.268.509 
Figur 12, egen tilvirkning 

 

Her ses en skattemæssig gevinst, ved at benytte VSO i stedet for PSO. 

Besparelsen skattemæssigt er på kr. 12.819 eller over kr. 1.000 pr. måned. 

Forskellen ligger i, at der allerede betales topskat af indtægten og 

renteudgiften derfor får en større effekt, om den kan fradrages i 

bruttoresultatet i VSO eller skal indgå i kapitalindkomsten.   
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8. Konklusion 

Afhandlingen har vist, at det ikke er helt uden problemer, at købe en lejlighed, 

med henblik på at leje den ud til sin datter eller søn. Der kan ikke opstilles en 

entydig vejledning.  

Afhandlingen viser samtidig, at det ikke er lige meget, hvordan man vælger at 

beskatte sig. Ved at anvende VSO er der muligheder for skattemæssige 

besvarelser.    

Mange banker, ejendomsmægler og revisionshuse har ligeledes haft stor fokus 

på emnet og tilbyder deres ekspertviden om forældrekøb. Der er udgivet en 

lang række foldere, brochure m.m. og lavet en hjemmeside alene om det emne, 

www. foraeldrekoebsguiden.dk. Det kan hjælpe rigtig meget for, til at komme 

rigtigt i gang og få et overblik over muligheder og udfordringer. 

Der skal ikke være tvivl om, at lejeloven og boligreguleringsloven kan være 

svære at fortolke for personer, som slet ikke er vant til at læse den type 

tekster. Og alligevel viser de mange sager hos Domstolene og afgørelser i 

Skatterådet og Landsskatteretten, at selv for såkaldte eksperter kan der opstå 

forskellige fortolkninger.  

SKAT har udgivet en lang række juridiske vejledninger og skemaer, som skal 

ligeledes skal og kan hjælpe til, at man som udlejer, kan indberette den 

korrekte indtægt, er klar over hvilke udgifter der kan fratrækkes. Kende 

forskellen på vedligeholdelsesudgifter og forbedringsudgifter.  

8.1  

Kan man så, med udgangspunkt i lovgivningen, fastsætte en korrekt husleje? 

Det er ganske svært. I den type lejligheder, der er behandlet i denne 

afhandling, er det nødvendigt med en empirisk undersøgelse af lejeniveauet i 

omkringliggende lignede boliger.  

8.2 

Generelt kan det konkluderes, at lejeindtægter skal man beskattes af. Og hvis 

lejen ikke svarende til en objektiv markedsleje, kan SKAT fastsætte lejen, som 

man så bliver beskattet af, uagtet hvilken leje, der faktisk betales. 

8.3 

Tilsvarende, er der i lovene givet eksempler på hvilke udgifter, der kan 

fratrækkes som nødvendige driftsudgifter. Der kan være grænsetilfælde, men 

med forskellige domme og juridiske vejledninger, kan de langt de fleste 

udlejere fint finde ud af det.  
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8.4 

Beregningerne om det skattemæssigt kan betale sig, at benytte 

Virksomhedsordningen, Kapitalafkastordningen eller Personskatteloven kræver 

en vis viden om skattelovgivningen og beregningsmetoder, modeller m.m. Og 

da 2 familiers økonomi aldrig er helt ens, kan der ikke gives nogle entydige 

guidelines. 

8.5 

De 2 forskellige eksempler på familier, viste 2 forskellige resultater.  

I første regneeksempel, er der ikke er nogen skattefordel, ved at vælge VSO 

frem for PSO. til skatteopgørelsen. Der udover skal man være indstillet på et 

administrativt og regnskabsmæssigt arbejde og krav efter bogføringsloven.  

I det andet regneeksempel, viste det sig, at der var en skattemæssig besparelse 

på godt kr. 1.000 pr. måned ved, at beskatte forældrekøbet gennem VSO frem 

for at benytte PSO.  

Der er nok ikke tvivl om, at det lave renteniveau p.t. der ”ødelægger” den 

fordel der ellers kan være ved at kunne fradrage renteudgiften i 

udlejningsejendommens regnskab inden resultatet overføres, som det ses i 

første eksempel. Så konklusionen må være, at man skal have en ”vis tyngde” i 

sin privatøkonomi, før man kan opnå den skattemæssige besparelse. 
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9. Perspektivering 

Og kan det hele så ikke bare være lige meget…… 

I forbindelse med fremsættelse og godkendelse af finanslovsforslaget for 2020 

i december 2019, blev der udarbejdet en ”Aftale mellem regeringen, Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: 

Finansloven for 2020”. Aftalen der forpligter partierne, gennemgår noget 

mere detaljeret, hvad indholdet af finansloven bl.a. indeholder. På side 34-35 

fremgår det, citat:  

” Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv. 

Gældende regler giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at 

trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles 

lønindkomst mv. (personlig indkomst før AM-bidraget). Dermed har rente-

udgifter i virksomhedsordningen en fradragsværdi på op til ca. 55,9 pct. for 

topskatteydere mod normalt ca. 25,6-33,6 pct., hvis virksomhedsordningen 

ikke anvendes. 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 

Alternativet er enige om at ændre reglerne, så udlejning af bolig til 

nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkast-

ordningen. Det vil indebære, at forældrekøb ikke kan indgå i ordningerne. 

Initiativet indebærer, at renteudgifter i forbindelse med forældrekøb får 

samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af 

ejerbolig, dvs. normalt 25,6-33,6 pct. i en gennemsnitskommune. Forældre vil 

således fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det 

vil ikke ske med særlige skattemæssige fordele. 

Aftalepartierne ønsker, at ændringerne træder i kraft fra 2021. Der vil i første 

halvår 2020 ske en konsolidering af det mulige ikrafttrædelses-tidspunkt, 

provenuprofil og de administrative omkostninger. 

Ved ikrafttrædelse 2021 skønnes tiltaget at indebære et finansieringsbidrag 

på ca. 130 mio. kr. i 2021, ca. 150 mio. kr. i 2022 og ca. 160 mio. kr. i 2023. 

Varigt udgør finansieringsbidraget 230 mio. kr. ”10  

Som det tydeligt fremgår af aftalen, vil det således ikke være muligt at benytte 

VSO og KPO fra 2021. Som teksten læses, betyder det, at allerede eksisterende 

køb vil blive omfattet. Om der vil komme en form for overgangsordning fremgår 

                                                           
10 https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
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ikke af aftalen. I aftalen er oplyst, at man forventer et provenu i 2021 på 130 

millioner. I en artikel af Jyske Banks boligøkonom, Mikkel Høegh11 forventer 

han, at en lejlighed til ca. 2 millioner vil blive ca. kr. 7.700 dyrere, når VSO 

ikke længere kan benyttes. Heraf kunne man tolke at aftaleparterne forventer 

af der er 130.000.000/7.700 = 16.883 lejligheder købt som forældrekøb. Hvor 

de har det tal fra, har ikke været muligt at opspore. 

Ifølge en analyse fra december 2016 fra Danmarks Statistik12 er der kun lige 

over 10.000 ejerlejligheder købt som forældrekøb.  

Samtidig forventes det, at provenuet vil stige hen over de kommende år, til at 

ligge på et varigt niveau på ca. 230 millioner. Om det skal tolkes som, at der 

vil være en form for overgangsordning gennem de næste 2-3 år eller man 

forventer en næsten fordobling, af antallet af forældrekøb hen over de næste 

år er uklart. 

Forskellige overskrifter tyder ikke på, at der kan forventes en stigning i antallet 

af forældrekøb.   

Overskrift fra Berlingske (1/7-2019)13: ”Forældrekøb styrtdykker i København 

Antallet af forældrekøb i København er næsten halveret det seneste år og 

udgør nu årtiets mindste andel af det samlede lejlighedsalg, viser ny 

opgørelse. ” 

Overskrift fra Fyens Stifttidende (29/8-2019)14: ” Færre forældrekøb i Odense. 

Antallet af ejerlejligheder, der bliver solgt som forældrekøb, er på landsplan 

dykket 12 procent ” 

  

Samtidig er det vel på sin plads, at spørge, hvad skal der ske med lejligheden 

efter studierne er færdige. Skal den sælges? - Skal lejes ud igen, måske til nye 

studerende, så den kan fungere som investeringsobjekt? – Skal den overdrages 

til den unge på de mest favorable vilkår? 

Det spørgsmål skal man nok stille sig selv allerede fra starten.  

Hvis den skal sælges, kan prisen gå både op og ned, i løbet af 5-7 år, samtidig 

skal man være opmærksom på, at hvis man sælger med gevinst, bliver man 

                                                           
11 https://www.jyskebank.dk/bolig/nyheder/foraeldrekoeb 
12 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=28073 
13 https://www.berlingske.dk/dine-penge/foraeldrekoeb-styrtdykker-i-koebenhavn 
14 https://fyens.dk/artikel/f%C3%A6rre-for%C3%A6ldrek%C3%B8b-i-odense 
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beskattet af den gevinst efter gældende regler, da man ikke selv har boet i 

lejligheden.  

Skal den fortsat anvendes til udlejning, måske fordi den p.t. ikke kan sælges 

uden tab, vil der ikke være noget ændret, måske lige bortset fra, at man nu får 

en husleje, hvor regnskabet realt giver overskud.  

Hvis planen fra starten har været, at lejlighed skal overdrages billigst muligt, 

skal man være opmærksom på, at der kan ligge en potentiel skatteregning, da 

man ikke kan forvente at kunne overdrage lejligheden til 15% under 2011-

vurderingen, men at SKATs nye praksis er lejligheden kan overdrages til 20% 

under den aktuelle vurdering. Dette er bl.a. i forbindelse med de nye ejendoms-

vurderinger fra sommeren 2020. 

Og samtidig ligger der nu en principiel kendelse fra Højesteret UfR 2016.2126. 

H som fastslår, at der ikke eksisterer et decideret retskrav på at anvende 15% 

reglen i henhold til det såkaldte ”værdiansættelsescirkulære” fra 1982 ved 

arveudlodning eller gaveoverdragelse af en fast ejendom.  

Der er i kendelsen, dog ikke taget stilling til, om der i henhold til fast 

administrativ praksis eksisterer et egentligt retskrav på at anvende 15% reglen 

ved gaveoverdragelser. Dette var i 2016.  

Her kunne den bedste løsning derfor være, at lade den unge selv købe 

lejligheden fra starten, måske med en økonomisk støtte fra forældrene i form 

af direkte lån, kautionering, løbende skattefri gaver eller en kombination. På 

den måde bliver ingen ramt af en ejendomsavancebeskatning ved at senere 

salg, da boligen har være bolig for ejeren (parcelhusreglen).  

Efterhånden som forretningsincitamentet til at fortage et forældrekøb er 

elimineret, må et forældrekøb ske af kærlighed til barnet. 
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Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet:  

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=15-

2578177&docId=dom-lsr-15-2578177-full 

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=vedligeholdelse+eller+

forbedring+ejerlejlighed&docId=dom-lsr-15-1381827-full 

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=vedligeholdelse+eller+

forbedring+ejerlejlighed&docId=dom-lsr-12-0191935-full 

 

Links: 

Karnov, Jura og skat via CBS databaser 

https://foraeldrekoebsguiden.dk/ 

https://www.bdo.dk/getmedia/434c4cfd-7af3-4dc3-999d-

313fd25c7353/bogfoeringsloven-krav-til-virksomheder-2015.pdf.aspx 

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab/bogforingsloven-

2015 

https://debitoor.dk/guide-til-smaa-virksomheder/generelt/hvilke-krav-stiller-

bogfoeringsloven-til-en-virksomheds-regnskab 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-elektronisk-opbevaring-af-

regnskabsmateriale-og-offentlige-myndigheders-adgang-hertil 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-bogfoering 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/bogfoering_

og_regnskab/bogfoering/bilag_ved_bogfoering/ 

https://tvc.dk/nyheder/2020/afskaffelse-af-foraeldrekoeb-i-

virksomhedsordningen/ 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE11796354/skattefordel-ved-

foraeldrekoeb-bliver-aflivet/?ctxref=ext 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048556 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-bogfoering 

https://foraeldrekoebsguiden.dk/2020/03/12/nye-regler-om-foraeldrekoeb-

fra-2021-finansloven-2020/ 

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=vedligeholdelse+eller+forbedring+ejerlejlighed&docId=dom-lsr-15-1381827-full
http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=vedligeholdelse+eller+forbedring+ejerlejlighed&docId=dom-lsr-15-1381827-full
http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=vedligeholdelse+eller+forbedring+ejerlejlighed&docId=dom-lsr-12-0191935-full
http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=vedligeholdelse+eller+forbedring+ejerlejlighed&docId=dom-lsr-12-0191935-full
https://foraeldrekoebsguiden.dk/
https://www.bdo.dk/getmedia/434c4cfd-7af3-4dc3-999d-313fd25c7353/bogfoeringsloven-krav-til-virksomheder-2015.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/getmedia/434c4cfd-7af3-4dc3-999d-313fd25c7353/bogfoeringsloven-krav-til-virksomheder-2015.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab/bogforingsloven-2015
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab/bogforingsloven-2015
https://debitoor.dk/guide-til-smaa-virksomheder/generelt/hvilke-krav-stiller-bogfoeringsloven-til-en-virksomheds-regnskab
https://debitoor.dk/guide-til-smaa-virksomheder/generelt/hvilke-krav-stiller-bogfoeringsloven-til-en-virksomheds-regnskab
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-elektronisk-opbevaring-af-regnskabsmateriale-og-offentlige-myndigheders-adgang-hertil
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-elektronisk-opbevaring-af-regnskabsmateriale-og-offentlige-myndigheders-adgang-hertil
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-bogfoering
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/bogfoering_og_regnskab/bogfoering/bilag_ved_bogfoering/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/bogfoering_og_regnskab/bogfoering/bilag_ved_bogfoering/
https://tvc.dk/nyheder/2020/afskaffelse-af-foraeldrekoeb-i-virksomhedsordningen/
https://tvc.dk/nyheder/2020/afskaffelse-af-foraeldrekoeb-i-virksomhedsordningen/
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https://skat.dk/skat.aspx?oID=2048556
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https://foraeldrekoebsguiden.dk/2020/03/12/nye-regler-om-foraeldrekoeb-fra-2021-finansloven-2020/


 54 

https://revsbaek-revision.dk/finanslov-2020-foraeldrekoeb-ud-af-

virksomhedsordningen/ 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE11796354/skattefordel-ved-

foraeldrekoeb-bliver-aflivet/?ctxref=ext 

https://politiken.dk/indland/danmark620px/art5628526/Se-forskellen-Her-

der-de-unges-og-for%C3%A6ldres-budget-efter-k%C3%B8b-af-lejlighed 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813975 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=221767 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048541 

https://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/2100/drejoegade/270185/888625s?utm

_source=boligsiden_dk&utm_campaign=boligsiden&utm_medium=exitlinks 

http://www.bexdiye.com/omkostningsbestemt-leje/ 

https://revsbaek-revision.dk/finanslov-2020-foraeldrekoeb-ud-af-virksomhedsordningen/
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https://finans.dk/privatokonomi/ECE11796354/skattefordel-ved-foraeldrekoeb-bliver-aflivet/?ctxref=ext
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https://politiken.dk/indland/danmark620px/art5628526/Se-forskellen-Her-der-de-unges-og-for%C3%A6ldres-budget-efter-k%C3%B8b-af-lejlighed
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813975
https://skat.dk/skat.aspx?oid=221767
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048541
https://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/2100/drejoegade/270185/888625s?utm_source=boligsiden_dk&utm_campaign=boligsiden&utm_medium=exitlinks
https://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/2100/drejoegade/270185/888625s?utm_source=boligsiden_dk&utm_campaign=boligsiden&utm_medium=exitlinks
http://www.bexdiye.com/omkostningsbestemt-leje/


KØBENHAVN Ø - Drejøgade 26E, ST. 3. 

 

RUMMELIG 2V'ER MED 
FANTASTISK BELIGGENHED PÅ 
ØSTERBRO

•  INDFLYTNIGSKLAR

•  GOD RUMFORDELING

•  SUND FORENING

Sagsnr. 888625S  

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
Jim Camillo Christensen
Salg og vurdering
Tlf. 31109807

Kontantpris  2.145.000

Ejerudgift pr. md. 2.570

Finansieret:

Udbetaling  110.000

Brutto/netto ekskl. ejerudgift 9.138/7.960

Bolig m2 57 Etage ST

Vær 2

 

Opført 1974



 

Køkken Værelse

Badeværelse Område

  
 

 



Nybolig Svanemøllen - Thomas Boye Jensen
Nygårdsvej 52, 2100 København Ø

Tlf.: 35272100
2103@nybolig.dk - nybolig.dk

Salgsopstilling 
______________________________________

Adresse: Drejøgade 26E, ST. 3., 2100 København Ø Sagsnr.: 888625S
Kontantpris: 2.145.000 Ejerudgift/md.: 2.570 Dato: 16.04.2020

Beskrivelse:
INDRETNING:
Lad hoveddøren gå op og kom med indenfor i en stor entré af en dejlig og 
veldisponeret lejlighed på 57 lette og luftige m2, hvor smarte løsninger, lysindfald og 
rummelighed blot er nogle af nøgleordene. Fra entreen bevæger vi os ind i den store 
stue, der straks overrasker med en skøn alkove, som skaber en naturlig hygge-krog i 
hjemmet og giver mulighed for eksempelvis at indrette et separat spisemiljø. 
Køkkenet står som en integreret del af rummet med fine træelementer, hvor fokus er 
lagt på gode opbevaringsløsninger og alle hårde hvidevarer er inkluderet. Fra stuen er 
der adgang til et indretningsvenligt soveværelse med et rummeligt walk-in closet 
tilknyttet. Lejligheden afsluttes med et stort badeværelse, som har separat 
bruseniche. Den rummelige 2v’er er i god stand og pladsen er udnyttet helt optimalt. 
Her vil enkeltpersonen såvel som parret hurtigt finde sig til rette, og forældrekøb er 
tilmed en mulighed.

EJENDOM:
Med adresse på Drejøgade 26E, bliver I en del af en sund og veldrevet ejerforening, 
hvor der er styr på tingene. Ejendommen byder på gode fællesfaciliteter såsom 
vaskekælder og en stor tagterrasse, hvor I kan nyde udsigten over byens tage, der 
smelter sammen med vandet i horisonten - et dejligt frirum, som I har fri brugsret til.

OMRÅDE:
Drejøgade er attraktivt beliggende på Østerbro, en spændende bydel med masser at 
byde på. Her får I den perfekte kombination af byliv og natur, og I flytter ind ved det 
spændende Klimakvarter, Københavns første og eneste klimatilpassede bydel, hvor I 
vil opleve blomstrende fortovshaver og spirende tagfarme. Her er et utal af grønne 
områder såsom Fælledparken og Kildevældsparken, ligesom at Nordhavn Bassin og 
Svanemøllestranden nås på et øjebliks cykeltur. Nabolaget bugner med butikker, 
supermarkeder, hyggelige cafeer og spændende spisesteder. Særligt 400 meter 
herfra ved Tåsinge Plads mærker I byens stemning, når Stefanos Pizzabar frister med 
syndig pizza, der serveres tapas og vin på den lokale vinbar og Riccos Kaffebar lokker 
med lune kopper kaffe i de stemningsfyldte omgivelser. Her er der helt igennem skønt, 
men skulle I alligevel trænge til luftforandring, så er der metroforbindelser ved 
Vibenhus Runddel, der nemt forbinder jer med resten af byen. Hvad mere kan man 

Vigtig information:
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det 
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. 
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk 
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Thomas Boye Jensen 
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Nybolig Svanemøllen - Thomas Boye Jensen
Nygårdsvej 52, 2100 København Ø

Tlf.: 35272100
2103@nybolig.dk - nybolig.dk

 

Adresse: Drejøgade 26E, ST. 3., 2100 København Ø Sagsnr.: 888625S
Kontantpris: 2.145.000 Ejerudgift/md.: 2.570 Dato: 16.04.2020

 

  

 

 

Version 2.8   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a
 



 

Nybolig Svanemøllen - Thomas Boye Jensen
Nygårdsvej 52, 2100 København Ø

Tlf.: 35272100
2103@nybolig.dk - nybolig.dk

 

Adresse: Drejøgade 26E, ST. 3., 2100 København Ø Sagsnr.: 888625S
Kontantpris: 2.145.000 Ejerudgift/md.: 2.570 Dato: 16.04.2020

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

El -/gaskomfur
Køle -/fryseskab
Opvaskemaskine 

Mærker på hårde hvidevarer henvises til sælgers oplysningsskema.  

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Der henvises til sidste side i salgsopstillingen

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum, elevator, cykelkælder, tagterrasse og festlokale  

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed, beboelse
Ifølge: Vurderingsmeddelse
Kommune: København
Matr.nr.: 1242  Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr.: 144004
Ejerl.nr.: 138
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 

varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1974

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2018
Offentlig ejendomsværdi: 1.050.000 kr.
Heraf grundværdi: 88.200 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 798.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 75.700 kr. 

Arealer
Tinglyst areal: 52 m2

heraf boligareal: 52 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 57 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: 3/1000
Tinglyst fordelingstal: 3/1000
Adm. fordelingstal: 3/1000
Sikkerhed til e/f: 33.000 kr.
I form af: Byrde lyst pantstiftende, 

anslået/Ejerpantebrev, anslået

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Nybolig Svanemøllen - Thomas Boye Jensen
Nygårdsvej 52, 2100 København Ø

Tlf.: 35272100
2103@nybolig.dk - nybolig.dk

 

Adresse: Drejøgade 26E, ST. 3., 2100 København Ø Sagsnr.: 888625S
Kontantpris: 2.145.000 Ejerudgift/md.: 2.570 Dato: 16.04.2020

 

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Alm. Brand
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til ejerforeningens forsikringspolice.
   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Lettere forurening
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret 
mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Om boligbeskatning
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 trådte en ny ejendomsvurderingslov i kraft, 
der betyder at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2020 
vil blive beregnet ud fra ændrede principper. Oplysningerne i denne salgsopstilling, 
herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har udgangspunkt i den 
seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Disse forhold kan have 
indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen 
rådgivning herom. 

Vedr. husdyr
Husdyrhold er tilladt på særlige betingelser 
 

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 9.600 Forbrug: 9.151,53  
Udgiften er beregnet i år: A'conto og forbrug 
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, 
evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken 
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.  

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.   

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 28.12.2016 med energiklassifikation: C. 
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Nybolig Svanemøllen - Thomas Boye Jensen
Nygårdsvej 52, 2100 København Ø

Tlf.: 35272100
2103@nybolig.dk - nybolig.dk

 

Adresse: Drejøgade 26E, ST. 3., 2100 København Ø Sagsnr.: 888625S
Kontantpris: 2.145.000 Ejerudgift/md.: 2.570 Dato: 16.04.2020

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 30.844

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene 
finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter. 
Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.

Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering: 
Udbetaling: 110.000 Brutto ekskl. ejerudgift 9.138 md./ 109.658 år Netto ekskl. ejerudgift 7.960 md./ 95.520 år v/24,00%   
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. 
Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. 

Forudsætninger for standardfinansieringen
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med 
fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: 16.04.2020
For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 
1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og 
tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: 1/8 - 1/2 

Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle 
finansiering. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside  

 
 

Ejendomsskat 2.574
Ejendomsværdiskat 7.980
Ejerforening 12.275
Rottebekæmpelse 30
Anlægsprojekt 1.260
Garage/parkering 3.233
Fælleslån 3.493

Kontantpris/udbetaling 2.145.000
Tinglysningsafgift af skødet 14.650
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 12.500
Ejerskiftegebyr, administrator 1.250

I alt 2.173.400

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt 
udgifter til: Tinglysning af pantebreve, debitor/kreditorskifte mv., finansiering, herunder kurssikring og 
bankgarantistillelse mv.
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Nybolig Svanemøllen - Thomas Boye Jensen
Nygårdsvej 52, 2100 København Ø

Tlf.: 35272100
2103@nybolig.dk - nybolig.dk

 

Adresse: Drejøgade 26E, ST. 3., 2100 København Ø Sagsnr.: 888625S
Kontantpris: 2.145.000 Ejerudgift/md.: 2.570 Dato: 16.04.2020

 

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Planforhold
Kommuneplan 2015, plannummer 322, 2.Østerbro
Kommuneplan 2015, plannummer 586, 2. Østerbro
Kommuneplanrammer, R19.B.2.32
Kommuneplanrammer, R.19.C.2.20

Nr. 1 lyst d. 28.01.1878 lbnr. 908963-01 Tillægstekst Dok om vej mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se 
akt
Nr. 2 lyst d. 08.01.1883 lbnr. 908964-01 Tillægstekst Dok om fri passage mv
Nr. 3 lyst d. 10.10.1892 lbnr. 908965-01 Tillægstekst Dok om vej mv
Nr. 4 lyst d. 17.10.1892 lbnr. 908966-01 Tillægstekst Dok om kloakbidrag
Nr. 5 lyst d. 08.05.1905 lbnr. 908967-01 Tillægstekst Dok om vej mv
Nr. 6 lyst d. 29.07.1907 lbnr. 908968-01 Tillægstekst Dok om vej mv, Tillige lyst pantstiftende.
Nr. 7 lyst d. 29.07.1907 lbnr. 908969-01 Tillægstekst Dok om vej mv, Tillige lyst pantstiftende.
Nr. 8 lyst d. 26.10.1949 lbnr. 4194-01 Tillægstekst Dok om vej mv 
Nr. 9 lyst d. 04.09.1972 lbnr. 13991-01 Tillægstekst Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for 
prioritering 

Nr. 10 lyst d. 18.01.1974 lbnr. 1172-01 Tillægstekst Dok om vej mv
Nr. 11 lyst d. 22.07.1975 lbnr. 15376-01 Tillægstekst Dok om ændring af fordelingstal på de indtil dato usolgte 
lejl.
Nr. 12 lyst d. 27.11.1975 lbnr. 26426-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
Nr. 13 lyst d. 23.01.1995 lbnr. 205704-01 Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv
Nr. 14 lyst d. 22.05.2002 lbnr. 69497-01 Tillægstekst Dekl. ang. etablering af telekabler, kabel- rør og 
kabelbrønde m.v. U.P. 
Nr. 15 lyst d. 26.04.2006 lbnr. 63647-01 Tillægstekst Byrde. Tillæg til dokument om 
elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S.
Nr. 18 lyst d. 09.12.2015 lbnr. 1006960597 
Nr. 22 lyst d. 20.01.2017 lbnr. 1008173569 
Nr. 23 lyst d. 06.02.2017 lbnr. 1008405234        
 

Gæld udenfor købesummen:
Fælleslån: 
Vandmåler: Nærværende ejerlejlighedshed andel af fælleslånet andrager kr. 1.359,57 pr. 
31.12.2019. 
Vinduesudskiftning: Nærværende ejerlejlighedshed andel af fælleslånet andrager kr. 569,12 
pr. 31.12.2019. 
Fjernvarme: Nærværende ejerlejlighedshed andel af fælleslånet andrager kr. 1.309,92 pr. 
31.12.2019. 
Garagedæk: Nærværende ejerlejlighedshed andel af fælleslånet andrager kr. 27.210,68 pr. 
31.12.2019. 
Stigestrengsprojekt: Nærværende ejerlejlighedshed andel af fælleslånet andrager kr. 
10.328,42 pr. 31.12.2019. 

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering

Realkredit Danmark/F5K FlexLån® Kontantlån 1.287.000 1.281.832 1.300.931 DKK 0,67 23.849 26,25 0,69 Nej
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Hvad koster lån til ny bolig?
Med vores  

boliglånsberegner kan du få en vejledende beregning på, hvor meget et lån til  

ejerbolig, andelslejlighed eller sommerhus koster. Når du beregner dit boliglån,  

får du samtidig finansieringsforslag på forskellige lånetyper, så kan du se,  

hvad der passer bedst til din  

økonomi.

Helårsbolig Fritidsbolig Andelsbolig 

Boligens pris

Egen udbetaling

23% 500.000 kr.

0% 0 kr.

77% 1.645.000 kr.

Egen udbetaling 

Banklån 

Realkreditlån 

Juster løbetid og afdragsfrihed

Realkreditlån

Løbetid 30 år

Afdragsfrihed 0 år

Banklån

Løbetid 30 år

BEREGNING 

Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Der 
er fortrydelsesret på banklånet.

KundeKroner
Vær opmærksom på, at der i beregningen ikke indgår KundeKroner. KundeKroner er en fordelsmodel, der giver dig 
rabat på det beløb, du betaler for dit private realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din 
bidragsbetaling hvert kvartal. Læs mere om KundeKroner
Renterabat
Vær opmærksom på, at der i beregningen ikke indgår renterabat. Når du er en del af fordelsprogrammet MineMål får 
du en rabat på dine renteudgifter på dit boliglån i Nykredit Bank. Læs mere om MineMål

Samlet månedlig ydelse før skat 6.623 kr. 

DETALJER OM LÅNET REALKREDITLÅN 

6 623 k

Page 3 of 9Boliglånsberegner - Hvad koster det at låne? Beregn her
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Debitorrente 1,00 % 

Bidragssats pr. år 0,73 % 

ÅOP 2,14 % 

Rente (fast eller variabel) Fast 

Løbetid (år) 30 

Afdragsfrihed (år) 0 

Antal betalingsterminer 121 (kvartaler) 

Kurs 97,13 

Lånebeløb (Hovedstol) 1.733.000 kr. 

Samlede renter, der skal betales i lånets løbetid 275.045 kr. 

Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 2.209.268 kr. 

Kreditgiver Totalkredit 

OMKOSTNINGER VED OPTAGELSE REALKREDITLÅN 

Lånoptagelse 3.500 kr. 

Sagsekspedition 3.500 kr. 

Kurtage 2.525 kr. 

Selvbetjeningsrabat -600 kr. 

Kursfradrag ved udbetaling 3.466 kr. 

Tinglysningsafgift til staten 26.930 kr. 

Samlede omkostninger ved optagelse af lån 39.321 kr. 

Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Der er 
fortrydelsesret på banklånet.

KundeKroner
Vær opmærksom på, at der i beregningen ikke indgår KundeKroner. KundeKroner er en fordelsmodel, der giver dig rabat 
på det beløb, du betaler for dit private realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din 
bidragsbetaling hvert kvartal. Læs mere om KundeKroner
Renterabat
Vær opmærksom på, at der i beregningen ikke indgår renterabat. Når du er en del af fordelsprogrammet MineMål får du 
en rabat på dine renteudgifter på dit boliglån i Nykredit Bank. Læs mere om MineMål

Vis ydelsesforløb for Realkreditlån

Beregningsforudsætninger

Jeg vil gerne kontaktes

Send din beregning til Nykredit. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kunde i Nykredit*

Ja Nej 

Navn

Email

Telefon

Page 4 of 9Boliglånsberegner - Hvad koster det at låne? Beregn her
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Søndre Ringgade 7, -1.
8000 Aarhus C

Ejerlejlighed
 
Kontant: 2.525.000
Ejerudgift pr. md.: 2.795
 
 

Bolig m2: 97
Stue/Vær.: 1/3
Byggeår: 1933
 
 
 
Energi: D
Sag:  226-AB20016

 
Kontakt:
Mathilde Gram

Tlf.: 86174700
mathilde.gram@danbolig.dk

Ansvarlig ejendomsmægler:
Mathilde Gram

 

 

danbolig Aarhus Citydanbolig Aarhus Citydanbolig Aarhus Citydanbolig Aarhus Citydanbolig Aarhus Citydanbolig Aarhus City. .
Ejendomsmægler, MDE • danbolig.dk
 

M.P. Bruuns Gade 13, 8000 Aarhus C • Tlf. 86174700 • aarhus-city@danbolig.dk
CVR nr. 29849722 

 

 
 

DELEVENLIG FOR TRE. HØJ 
KÆLDERLEJLIGHED I FLOT STAND.



 

danbolig Aarhus City.
M.P. Bruuns Gade 13, 8000 Aarhus C
Tlf. 86174700 • aarhus-city@danbolig.dk • www.danbolig.dk
CVR nr. 29849722 • DB AARHUS CITY ApS

Salgsopstilling 
______________________________________

Adresse: Søndre Ringgade 7, -1., 8000 Aarhus C Sagsnr.: 226-AB20016
Kontantpris: 2.525.000 Ejerudgift/md.: 2.795 Dato: 28.07.2020

Beskrivelse:
Her får du hele 97 kvm. indbydende lejlighed, indrettet så det kan være det oplagte 
forældrekøb når du søger delevenlig studiebolig til et hjem for op til tre studerende. 
Såvel ejendom som lejlighed er renoveret så alt fremstår i en høj standard, herunder 
med gulvvarme i det meste af lejligheden. Ejendommen er totalt renoveret med nyt 
tag, nye vinduer, facaderenovering m.v., altsammen betalt af ejerne og ved frasalg af 
loftrummet. 

Velkommen til lejligheden som har sin egen separate indgang til en god entré med fin 
plads til sko, jakker m.v. Fra den kombinerede entré og fordelingsgang er der adgang 
til de forskellige rum i lejligheden, så indretningen er delevenlig, godt suppleret af det 
store køkken-alrum som er vendt mod gårdhaven bag ejendommen. Inventaret i 
køkkenet er fra Vordingborg fra år 2016. Her får du masser af bord- og skabsplads 
samt et godt sted til det store spisebord der naturligt bliver samlingspunktet i 
lejligheden. Badeværelset er også fra år 2016. Her får du separat brus, vindue til det 
fri samt vaskesøjle. Et skønt rum med flotte materialevalg og naturligvis gulvvarme. 
De to værelser bagest i lejligheden er de eneste rum som er opvarmet med radiatorer. 
Rummene er begge store og meget lette at indrette, både som almindelige soverum, 
men også som hjem for en studerende som ønsker plads til både seng, klædeskab, 
bord m.v. Det ene værelse vender mod gaden, det andet mod gården. Lejlighedens 
stue har en stor vindueskarnap mod gaden. Her får du masser af lys og rummelighed, 
ligesom det indbyggede skab giver ekstra plads til opbevaring. 
Fra lejlighedens alrum er der direkte udgang til fællesområdet i kælderen. Herfra er 
der udgang til den fælles gårdhave med terrasse, cykelskur og grønt område. 

Placeringen giver gåafstand til indkøb, offentlig transport, skov og strand. Søger du 
midtby eller studiesteder, vil en fin tur på cyklen eller i bussen være det oplagte valg af 
transport. I nærområdet på Frederiksbjerg findes endvidere faciliteter som 
Frederiksbjerg Idrætscenter med Svømmestadion, fitness-center, alt i indkøb, 
spisesteder og små grønne fristeder til afslapning på en skøn sommerdag. 
Kontakt danbolig for aftale om fremvisning. 
 

Vigtig information:
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det 
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. 
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk 
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Mathilde Gram 
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Adresse: Søndre Ringgade 7, -1., 8000 Aarhus C Sagsnr.: 226-AB20016
Kontantpris: 2.525.000 Ejerudgift/md.: 2.795 Dato: 28.07.2020

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
køleskab med lille fryser, ovn, kogeplade og emhætte

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

D. 08.11.1934 - Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
D. 09.08.1995 - Medd vedr depotrum m.v.      

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Gårdhave, cykelskur og vaskerum

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed, beboelse
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Aarhus
Matr.nr.: 531  Marselisborg, Århus Jorder
BFE-nr.: 363762
Ejerl.nr.: 1
Zonestatus: Byzone
Vand: Offentlig
Vej: Offentlig
Kloak: Offentlig
Varmeinstallation: Fjernvarme, gulvvarme og radiatorer
Opført/ombygget år: 1933

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2018
Offentlig ejendomsværdi: 760.000 kr.
Heraf grundværdi: 274.700 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.100.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 229.300 kr. 

Arealer
Tinglyst areal: 97 m2

heraf boligareal: 97 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 97 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: tinglyste fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 10/116
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til e/f: 25.000 kr.
I form af: Ejerforeningen Søndre Ringgade 7

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Adresse: Søndre Ringgade 7, -1., 8000 Aarhus C Sagsnr.: 226-AB20016
Kontantpris: 2.525.000 Ejerudgift/md.: 2.795 Dato: 28.07.2020

 

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Tryg
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Nej
Forbehold: Se forsikringspolice   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 3.797 Forbrug:   
Udgiften er beregnet i år: 01.10.18-30.09.19 
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme, gulvvarme og radiatorer
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, 
evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken 
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.  

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.   

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 08.04.2015 med energiklassifikation: D. 
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Adresse: Søndre Ringgade 7, -1., 8000 Aarhus C Sagsnr.: 226-AB20016
Kontantpris: 2.525.000 Ejerudgift/md.: 2.795 Dato: 28.07.2020

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 33.540

Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle 
finansiering. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside  

 

Ejendomsskat 5.636
Ejendomsværdiskat 11.000
Ejerforening 16.884
Rottebekæmpelse 20

Kontantpris/udbetaling 2.525.000
Tinglysningsafgift af skødet 16.950
Forhøjelse-/overtagelsesomk., sikkerhed E/F.,anslået 1.640
Ejerskiftegebyr til administrator 750

I alt 2.544.340

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt 
udgifter til:  Der henvises til side 5 
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Adresse: Søndre Ringgade 7, -1., 8000 Aarhus C Sagsnr.: 226-AB20016
Kontantpris: 2.525.000 Ejerudgift/md.: 2.795 Dato: 28.07.2020

 

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:
Ejerpantebrev til Danske Andelskassers Bank kr. 100.000
Tinglyst den 01.11.2016
Afgiftpantebrev kr. 163.000

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

 

Kontantbehov ved køb:
Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt 
udgifter til: købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske; udgifter til tinglysning, 
herunder pantebreve, debitor/kreditorskifte; udgifter til finansiering, herunder kurssikring og 
bankgarantistillelse m.v.; udgifter til ejerforening, f.eks. indskud til ejerforening, ejerskiftegebyr; udgifter til 
grundejerforening, antenneforeninger m.v.

Andre forhold af væsentlig betydning:
Bevaringsværdi
Ejendommen er registreret som bevaringsværdig i kategori 4 ud fra en værdiskala fra 1 til 9, hvor 1 er den 
højeste værdi og 9 er den laveste værdi. Bevaringsværdien er en sammenfattende vurdering af bygningen, 
hvor den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi indgår med størst vægt. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 
er optaget i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

Jordforurening - Registreret
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere 
forurening er forurening, som 
ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Separatkloakering:
Aarhus Byråd har vedtaget ny spildevandsplan, der bevirker at regn- og spildevand skal separatkloakeres. 
Området hvor denne ejendom ligger skal separat kloakeres i perioden 2041-2060. For yderligere oplysninger 
omkring tidspunkt se <<http://www.aarhusvand.dk/arbejder/kloakarbejde/Separatkloakering/>> Udgiften hertil 
samt ændringer i kommunens planlægning er sælger og danbolig uvedkommende.

Om boligbeskatning
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den 
offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2024 vil blive beregnet ud fra ændrede 
principper. Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Disse forhold kan have 
indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Køber 
er gjort opmærksom på regeringens forslag om udskydelsen af de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024. 
Køber kan læse mere om den forventede ændring af boligskattereglerne på:
https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2019/oktober/10-centrale-spoergsmaal-og-svar-om-udskydelsen-af-de-ny
e-boligskatteregler 

 
 

Gæld udenfor købesummen:

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering

Totalkredit/F5 Rentetilpasningslån Kontantlån 1.298.728 1.303.223 1.308.587 DKK 0,25 60.387 26,50 0,92 Nej
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Skema til opgørelse af lejeindtægt fra udlejningsejendom (se vejledningen på bagsiden)

04.022   Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen
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Udlejning af fast ejendom 

Navn Personnummer

Indtægt 
 
Renter af beløb, 
der er bundet efter 
boligregulerings-
loven af 14. 
februar 1967 i 
Grundejernes 
Investeringsfond  
( normaliserings-
forhøjelser ), med-
regnes ikke her, 
men kun på oplys-
ningsskemaet

Beløb

Udgift

Ejendommens beliggenhed Antal lejemål             BBR-nr.

Bruttolejeindtægt 

Lejeværdi af egen beboelseslejlighed ( svarende til udlejeværdi, se dog vejledning ) 

Lejeværdi af egne forretningslokaler ( svarende til udlejeværdi ) 

Værdi af fribolig til funktionærer eller andre 

 

 

 

-   Afsætning efter lejelovens § 63 a og boligreguleringslovens § 18 b 

+  Overskydende beløb iflg. ligningslovens § 14 G, stk. 5 

Indtægter                                                                                                                                     I alt 

Ejendomsskatter 

Afgifter ( herunder vand, vej- og kloakafgifter ) 

Renovation og skorstensfejning 

Brand- og anden forsikringspræmie 

Løn ( heri værdi af fribolig ) til vicevært 

Løn ( heri værdi af fribolig ) til anden medhjælp ved ejendommen 

 

 

 

Vedligeholdelsesudgifter. Arten anføres: 

 

 

Modregnede beløb efter boligreguleringslovens § 22a 

Udbetaling fra konto efter boligreguleringslovens § 22 b eller  
lejelovens § 63 e 

-   Forbedringsudgifter der debiteres bindingskontoen efter 
boligreguleringslovens § 19 eller lejelovens § 63 a, stk. 3. 

Positivt beløb fradrages i vedligeholdelsesudgifterne        I alt 
Se skema vedrørende Grundejernes Investerings- 
fond, jf. ligningslovens § 14 G, stk. 6.                                                                           I alt 

Udgifter                                                                                                                                       I alt 

Indtægter i alt - udgifter i alt                                                                                                      A - B 

Resultatet indgår i oplysningsskemaets rubrik 111 eller 112

A

B

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
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Vejledning

Dette skema anvendes, når der er lejeindtægt fra udlejnings- 

ejendom, udlejning af fast ejendom ved helårsudlejning af en- 

og tofamilieshuse (herunder sommerhuse), ejerlejligheder og 

stuehuse. Endvidere anføres lejeindtægt for den del af et en- 

eller tofamlieshus, der i væsentligt omfang har været anvendt 

erhvervsmæssigt. Hvis De har lejeindtægt af helårsbolig en 

del af året samt sommerhus og værelsesudlejning, skal De 

ikke benytte dette skema men udfylde rubrik 37 på oplys-

ningsskemaet. En flerårig udlejning af et en- eller tofamilies-

hus mv. kan anses for erhvervsmæssigt allerede i påbegyndel-

sesåret. I så fald medtages indtægter og udgifter for udlej-

ningsperioden på dette skema. En forholdsmæssig andel af 

ejendomsværdiskatten for den periode, hvor ejendommen har 

været udlejet, fragår i ejendomsværdiskatten. 

 

Egen bolig 

Når ejeren af en udlejningsejendom selv har bolig i en af lej- 

lighederne, skal vedkommende ved indkomstopgørelsen med- 

regne den til enhver tid gældende udlejningsværdi af boligen, 

jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b. Ejendomsværdiskattelo- 

vens nedsættelsesregler er herefter ikke relevante. Ved fastsæt-

telse af lejeværdien af bolig i egen ejendom efter reglerne i 

statsskatteloven gælder for 2008, at ejeren kan vælge imellem 

lejeværdien for 2001 og lejeværdien for det aktuelle indkomst -

år, hvis denne er lavere. Dog skal lejeværdien i indflytnings -

året anvendes i stedet for lejeværdien i 2001, såfremt den skat-

tepligtige har fået bolig i egen ejendom 1. januar eller senere.  

Ved ombygninger, tilbygninger og ny bygninger af et omfang, 

der kunne begrunde en huslejestigning for en lejer, der bebor 

lejligheden, skal stigningen lægges til lejeværdien. Begræns-

ningsreglerne fremgår af ligningslovens § 15 A, stk. 2. 

 

Når ejerne bebor en beboelseslejlighed som nævnt i ejendoms-

værdiskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6-8, reduceres de fradragsbe-

rettigede udgifter for ejendommen forholdsmæssigt. Den ikke 

fradragsberettigede del beregnes som summen af de ved vur-

deringen fremkomne værdier af de af ejerne beboede lejlighe-

der, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 6-8, i ejendomsværdiskat-

teloven. Der divideres med dette beløb tillagt værdien af den 

øvrige del af ejendommen.
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