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En andelsboligforening fik 450.000 kr. tilbage fra SKAT efter en klagesag 
om foreningens grundskyld. Andelshaverne - der jo havde betalt grund-
skylden over boligafgiften - så herefter frem til en større skattefri tilbagebe-
taling fra foreningen. Men det fik skattevæsenet sat en stopper for.  
 

Landsskatteretten traf i juni 2014 afgørelse om én af de problemstillinger, der har meldt 

sig i kølvandet på de senere års bølge af vurderingssager. Det drejer sig om de sager, 

hvor en andelsboligforening fra SKAT har fået tilbagebetalt for meget betalt ejendoms-

skat.  

 

Problemet er de skattemæssige forhold ved en udbetaling (tilbagebetaling) fra andelsbo-

ligforeningen til det enkelte medlem, dvs. den enkelte beboer, der har betalt for meget til 

andelsboligforeningen. Det er nemlig slet ikke givet, at en sådan tilbagebetaling er skat-

tefri for den enkelte beboer.  

 

Og skal beboeren beskattes, vil realiteten altså være, at beboeren først med beskattede 

midler har betalt for meget ejendomsskat gennem forhøjet boligafgift. Når SKAT så 

siden tilbagebetaler den for meget opkrævede ejendomsskat til boligforeningen, skal 

boligforeningens tilbagebetaling til den enkelte beboer så beskattes hos beboeren. Det er 

selvfølgelig ikke en ønskværdig situation, at der vil kunne blive tale om en dobbeltbe-

skatning – blot som følge af SKAT´s uberettigede opkrævning af for høj ejendomsskat.  

http://www.v.dk/
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En konkret sag 
Den sag, der blev afgjort ved Landsskatteretten i juni 2014, drejede sig i meget korte 

træk om en andelsboligforening, som fra SKAT havde fået tilbagebetalt 450.000 kr. i 

form af for meget betalt ejendomsskat med tillæg af renter. 

 

Foreningen ønskede på denne baggrund oplyst, om en udlodning af den for meget betal-

te ejendomsskat fra foreningen til beboerne ville være skattepligtig for den enkelte be-

boer, og i bekræftende fald, om det også ville gælde, hvis foreningen alternativt nedsatte 

den månedlige boligafgift i en periode, indtil den for meget betalte ejendomsskat så at 

sige var ”brugt op”.  

 

 

Direkte tilbagebetaling  
SKAT meddelte ved et bindende svar af 6/5 2013 som svar på foreningens første 

spørgsmål, at beløb betalt fra foreningen til andelshaverne, dvs. beboerne, måtte anses 

som skattepligtigt udbytte fra foreningen.  

 

Som svar på foreningens andet spørgsmål oplyste SKAT videre, at en tilbagebetaling 

ville være skattepligtig for medlemmerne, uanset om tilbagebetalingen fandt sted i form 

af kontanter eller i form af en nedsættelse af boligafgiften i en periode, indtil det mod-

tagne beløb var brugt op.  

 

 

Indirekte tilbagebetaling  
I forbindelse med besvarelsen af foreningens andet spørgsmål oplyste SKAT service-

mæssigt videre, at ”SKAT skal ikke rådgive omkring anvendelsen af det modtagne be-

løb; men kan oplyse, at det vil være muligt, at benytte tilbagebetalingen til f.eks. afdrag 

på andelsboligforeningens gæld, hvorefter huslejen evt. kan nedsættes. Det er også mu-

ligt at benytte tilbagebetalingen til eks. større vedligeholdelses- eller -

renoveringsprojekter på bygningerne.” 
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Klage til Landsskatteretten  
Boligforeningen - der var grundigt træt af SKAT´s afgørelse, men som havde akkviesce-

ret ved SKAT´s besvarelse af det første spørgsmål - indbragte SKAT´s besvarelse af 

foreningens andet spørgsmål for Landsskatteretten. Foreningen ønskede således Lands-

skatterettens vurdering af, om tilbagebetalingen ville være skattepligtig for medlemmer-

ne, også i den situation, hvor en tilbagebetaling fandt sted i form af en nedsættelse af 

boligafgiften i en periode.  

 

Som begrundelse for klagen anførte foreningen bl.a., at konsekvensen af SKAT´s stand-

punkt var, at spørgsmålet om skattepligt for andelshaverne var snævert knyttet til be-

grundelsen for at nedsætte boligafgiften. Dvs. at hvis tilbagebetalingen fandt sted ved en 

reduktion af boligafgiften, ville denne tilbagebetaling være skattepligtig. Hvis ”tilbage-

betalingen” derimod fandt sted ved f.eks. en indfrielse af foreningens gæld med for-

mindskelse af boligafgiften til følge, ville ”tilbagebetalingen” være skattefri.  

 

Foreningen fremhævede i samme forbindelse, at det bindende svar fra SKAT medførte 

to skattemæssigt forskellige resultater i de to situationer, selv om den tilbagebetalte 

ejendomsskat i begge henseender ville forblive i foreningen i form af bankindestående 

(likvide midler) og ville blive anvendt til dækning af foreningens udgifter som følge af, 

at summen af den månedlige boligafgift ville være mindre i en periode. 

 

Videre pegede boligforeningen på, at der var knyttet den usikkerhed til svaret fra SKAT, 

at der ikke var oplyst, hvilken (tidsmæssig) sammenhæng forbruget af de økonomiske 

midler i foreningen til (større) vedligeholdelsesarbejder eller nedbringelse af gæld skulle 

have til nedsættelse af boligafgiften for at undgå skattepligt for andelshaverne.  

 

Ligeledes anførte foreningen, at det ikke fremgik af SKATs bindende svar, hvorvidt der 

– hvis foreningen besluttede at anvende pengene til vedligeholdelse - skulle foreligge en 

vedligeholdelsesplan eller lignende beslutningsgrundlag, ligesom det ikke fremgik, 

hvorvidt et sådant beslutningsgrundlag kunne foreligge i form af en bestyrelsesbeslut-

ning, eller om der skulle være tale om en beslutning taget af generalforsamlingen. Bolig-
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foreningen anmodede på denne bagrund Landsskatteretten om en stillingtagen til denne 

problemstilling.  

 

Disse sidstnævnte forhold faldt imidlertid udenfor de to spørgsmål, som boligforeningen 

havde anmodet om et bindende svar på.  

 

 

Landsskatterettens afgørelse 
Ved afgørelsen fra juni 2014 tilkendegav Landsskatteretten, at da foreningens medlem-

mer ville få et gode af en økonomisk værdi, hvis boligafgiften blev nedsat i en periode 

med et beløb svarende til den for meget betalte ejendomsskat, og da en sådan reduktion 

af boligafgiften samtidig ville medføre en nedsættelse af foreningens formue, ville der 

være tale om udlodning, der var skattepligtig for andelshaverne. 

 

Landsskatteretten stadfæstede således SKAT´s besvarelse af foreningens andet spørgs-

mål.  

 

Som svar på foreningens anmodning om at få belyst de skattemæssige forhold ved 

foreningens anvendelse af pengene til dækning af foreningens udgifter tilkendegav 

Landsskatteretten, at Landsskatteretten ikke kunne tage særskilt stilling til disse forhold, 

da foreningen ikke havde stillet spørgsmål om netop disse forhold.  

 

Det er naturligvis fristende som boligforening at efterlyse en nærmere stillingtagen til 

den alternative fremgangsmåde, som SKAT havde anvist, for at tilgodese beboerne med 

den tilbagebetalte ejendomsskat. Men som Landsskatteretten selv tilkendegav, faldt dis-

se forhold udenfor de spørgsmål, som foreningen oprindeligt havde stillet til SKAT. 

Landsskatterettens afgørelse efterlader derfor denne problemstilling uløst indtil videre.  

 

Den pågældende boligforening og andre boligforeninger i samme situation må følgelig 

anmode om et nyt bindende svar og da vedrørende en konkret, påtænkt anvendelse af 

den tilbagebetalte ejendomsskat, f.eks. til indfrielse af gæld. 
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Tilbagebetaling til ikke-medlemmer 
Sagen rejser samtidig en yderligere problemstilling, som kan være aktuel ikke blot i lidt 

større boligforening, men også i mindre foreninger med få beboere – nemlig spørgsmå-

let om forholdet til beboere, der oprindeligt har været med til at betale den fejlagtigt 

høje ejendomsskat, men som efterfølgende træder ud af foreningen i forbindelse med 

flytning.  

 

Med den af SKAT anviste fremgangsmåde vil disse tidligere beboere ikke få nogen del i 

de tilbagebetalte midler, der i stedet ubeskåret tilgår de aktuelle beboere.  

 

 
_______ o _______ 

 

 

 


