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Spørgsmål 1766 

 

Læste med stor interesse Jyllands-Posten lørdag den 20. september 2014, hvor De havde 

en artikel i Erhverv under rubrikken Spørg om Penge under overskriften: Andelshavere 

skal beskattes af for meget betalt grundskyld. 

 

Helt analog med andelsboligforeningen har jeg for vores ejerforening i et år kæmpet 

med/mod SKAT og fået medhold i, at vi i 10 år havde betalt for meget i ejendomsskat. 

SKAT erkendte fejlen og meddelte vores kommune, at vi skulle have 216.000 kr. tilbage 

i for meget betalt ejendomsskat - ikke mere - da man kun kunne gå 2 år tilbage. 

 

Kommunen betalte straks pengene tilbage til ejerforeningen. Nu går snakken jo blandt 

medlemmerne om, hvad pengene skal bruges til. 

 

For fuldstændighedens skyld vil jeg gerne spørge dig: 

 

Har jeg ret i, at pengene vil være skattepligtige, hvis de bliver fordelt ud på de 56 lejlig-

heder efter fordelingstal? 

 

Har jeg ligeledes ret i, at pengene vil være skattefrie, hvis de bruges til foreningens ved-

ligeholdelse? 

 

http://www.v.dk/
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I bekræftende fald - kan du henvise til en skattebestemmelse? 

 

Med venlig hilsen 

KEH 

Svar  

I Spørg om Penge den 20. september 2014 blev omtalt de skattemæssige forhold for 

andelsboligforeninger, der får tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat fra SKAT. 

 

Problemet var nærmere, at hvis andelsboligforeningen udbetalte disse penge til andels-

haverne og måske tidligere andelshavere – der jo qua boligafgiften oprindeligt havde 

betalt den ejendomsskat, som nu kom retur fra SKAT til foreningen - ville den enkelte 

andelshaver være skattepligtig af en sådan tilbagebetaling.   

 

I denne forbindelse blev omtalt en afgørelse fra Landsskatteretten, hvor Landsskatteret-

ten fastslog, at en nedsættelse af boligafgiften med et beløb svarende til den for meget 

betalte ejendomsskat, ligeledes ville medføre en beskatning af andelshaverne.  

 

Jeg har ikke et nærmere kendskab til den sag, som De beskriver i Deres brev. Men for så 

vidt der er tale om samme forhold i Deres sag som i den sag, der blev omtalt den 20. 

september 2014, vil de skattemæssige forhold forventeligt også være de samme og der-

med indebære, at de 56 andelshavere i den boligforening, som De repræsenterer, skal 

svare skat af de 216.000 kr. ved en tilbagebetaling.  

 

Som ligeledes nævnt den 20. september 2014 havde SKAT imidlertid i forbindelse med 

behandlingen af den konkrete sag servicemæssigt oplyst, at ”SKAT skal ikke rådgive 

omkring anvendelsen af det modtagne beløb; 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 muligt at benytte tilbagebetalingen til eks. stør-

re vedligeholdelses- eller -renoveringsprojekter på bygningerne.” 

 

Den forening, hvis forhold blev behandlet af Landsskatteretten, bad i forbindelse med 

klagen til Landsskatteretten om en tilkendegivelse fra Landsskatteretten om, hvordan 

foreningen nærmere skulle gebærde sig ved foreningens anvendelse af pengene til ned-
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bringelse af foreningens gæld, vedligeholdelsesarbejder m.v., herunder om den tidsmæs-

sige sammenhæng mellem tilbagebetalingen og eksempelvis nedbringelse af forenin-

gens gæld. Heri lå implicit også en stillingtagen til, om Landsskatteretten var enig i 

SKAT´s udsagn. Der var efter min opfattelse tale om relevante spørgsmål, som det ville 

have været betryggende for andelshaverne at få en klar tilkendegivelse om. 

 

Problemet er, at en tilkendegivelse fra skattemyndighederne ikke er bindende for over-

ordnede instanser. Så trods den prisværdige service fra skattemyndighederne skabte 

dette ikke en sikker retsstilling. 

 

Af processuelle årsager afviste Landsskatteretten at tage stilling til disse spørgsmål. En 

besvarelse ville således forudsætte, at foreningen anmodede om et nyt bindende svar 

vedrørende netop disse forhold med en nærmere beskrivelse af konkrete påtænkte dispo-

sitioner, f.eks. en plan for ekstraordinær afvikling af gæld.  

 

En definitiv afklaring af Deres spørgsmål om de skattemæssige forhold ved en anven-

delse af midlerne til vedligeholdelse forudsætter efter min opfattelse på tilsvarende må-

de, at De forelægger konkrete påtænkte dispositioner for SKAT, som SKAT herefter 

kan tage stilling til. Eksempelvis kan nævnes spørgsmålet, om en anvendelse af de tilba-

gebetalte midler til f.eks. den løbende vedligeholdelse af foreningens arealer over et vist 

åremål, svarende til sammenlagt 216.000 kr. og med en tilsvarende nedsættelse af bolig-

afgiften over samme åremål, reelt må anses som en indirekte tilbagebetaling til andels-

haverne eller alternativt kan betragtes som en blot vedligeholdelse finansieret af for-

eningsmidler på samme måde som andre af foreningens vedligeholdelsesprojekter.  

 
_______ o _______ 

 
 


