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Værelsesudlejning© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. 
Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig til semester-
start. Det gælder også i år, hvor der har været et rekordstort optag af stude-
rende til de videregående uddannelser. 
 
For husejere i de store studiebyer kan det i nogle tilfælde være en overve-
jelse værd at supplere indkomsten med en ekstra indtægt. Men både vilkå-
rene for udlejningsforholdet og beskatningen af lejeindtægten har naturlig-
vis stor betydning for en beslutning om værelsesudlejning. 
 

 

Udlejning af værelse i egen bolig  

Selv om der er tale om udlejning af blot ét enkelt eller et par værelser i egen bolig, er 

lejeforholdet omfattet af reglerne i lejelovgivningen. Reglerne om opsigelse er dog ikke 

ens for ”værelser” henholdsvis for ”selvstændige lejligheder”.  

 

Afgrænsningen mellem, hvad der er ”enkelt værelse”, og hvad der er ”lejlighed” kan 

være vanskelig, men som tommelfingerregel er der, kort fortalt, tale om et enkelt værel-

se, når der ikke til værelset som sådant er knyttet et køkken med afløb. 

 

Efter lejelovgivningen er det ikke et gyldighedskrav, at der er udarbejdet en skriftlig 

lejeaftale. Men både for udlejeren og for den studerende vil det altid være en god ide, at 

der oprettes en skriftlig lejekontrakt om lejeforholdet, så der er klarhed over, hvad der er 

aftalt.  

http://www.v.dk/
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Efter lejelovgivningen fastsættes lejen ved udlejning af et enkelt værelse efter samme 

principper som ved udlejning af ”beboelseslejligheder”, ligesom en udlejer af et enkelt 

værelse også er berettiget til at opkræve depositum svarende til maksimalt 3 måneders 

leje.  

 

På et væsentligt punkt gælder der særregler for værelsesudlejning, når værelset er en del 

af udlejerens beboelseslejlighed eller er en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren 

selv bebor. I modsætning til lejeforhold om ”selvstændige boliger” gælder der nemlig en 

almindelig ret - også for udlejer - til at opsige lejemål vedrørende et enkelt værelse med 

et aftalt varsel - dog minimum med 1 måneds varsel, hvis opsigelsen kommer fra udle-

jers side. Dette kan have væsentlig betydning for udlejeren, da der er tale om netop ud-

lejning af et værelse i egen bolig. Konkluderer udlejeren på et tidspunkt i lejeforløbet, at 

han måske slet ikke kan komme overens med lejeren, er der altså mulighed for at opsige 

lejeforholdet og derved bringe lejeaftalen til ophør.  
 

 

Beskatning af lejeindtægten 
For udlejeren har det også stor betydning, hvordan lejeindtægten fra værelsesudlejnin-

gen skal beskattes. 

 

Skattelovgivningen indeholder nogle specielle regler om opgørelsen af den skattepligti-

ge lejeindtægt fra værelsesudlejningen. Der er fastsat forskellige regler for indtægter fra 

udlejning af værelser i henholdsvis ejerboliger og lejeboliger, men reglerne er baseret på 

samme princip. Andelshavere i en andelsboligforening kan også gør brug af disse regler.  

 

 

Værelser i ejerboliger 
Skatteydere, der bor i ejerboliger, hvor der betales ejendomsværdiskat, og som udlejer 

værelser i denne bolig, kan vælge mellem 2 sæt regler for opgørelse af den skattepligti-

ge indtægt fra værelsesudlejningen: Dels regler om en regnskabsmæssig opgørelse og 

dels en skematisk regel med et skattefrit bundfradrag. 
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I. Regnskabsmæssig opgørelse 
Det ene sæt beskatningsregler følger de normale skatteregler. Dvs. at lejeindtægten skal 

beskattes og udgifter vedrørende denne udleje udgifter kan fratrækkes. Det betyder, at 

hele lejeindtægten skal indtægtsføres, og at der kan foretages fradrag for de med udlej-

ningen forbundne udgifter, herunder afskrivninger.  

 

De udgifter, der efter skattemyndighedernes vejledning kan trækkes fra i regnskabet, er 

de forholdsmæssige driftsudgifter til el, gas og varme samt - ved lejebolig og andelsbo-

lig - den forholdsmæssige andel af huslejen (dvs. den del af huslejen, der reelt svarer til 

det areal af boligen, lejeren benytter - og set i forhold til længden af den udlejede perio-

de). 

 

Hvis det udlejede er møbleret, kan der foretages fradrag for eventuelle vedligeholdel-

sesudgifter og afskrivninger vedrørende inventaret. Dette gælder dog ikke for hårde hvi-

devarer, der anses for installationer. Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen 

kan heller ikke trækkes fra. 

 

Det samlede fradragsbeløb kan dog ikke overstige bruttolejeindtægten. Et eventuelt un-

derskud kan altså ikke fratrækkes. 

 

Herudover gælder, at værelsesudlejningen giver anledning til en forholdsmæssig reduk-

tion af ejendomsværdiskatten for boligen, således at der kun skal betales ejendomsvær-

diskat vedrørende den del af boligen, som ejeren selv benytter.  

 

Der vil endvidere kunne opnås fradrag for en forholdsmæssig del af ejendomsskatten, 

med mindre benyttelsen af den pågældende del af boligen til udlejning må anses som 

uvæsentlig. Efter skattevæsenets praksis er der tale om en uvæsentlig benyttelse, hvis 

den udlejede del af boligen svarer til mindre end 10 pct.  

 

Vælger skatteyderen at gøre brug af reglerne om en regnskabsmæssig opgørelse ved 

opgørelsen af den skattepligtige indtægt fra værelsesudlejningen, er det ikke muligt på et 

senere tidspunkt muligt at overgå til brug af den nedenfor omtalte skematiske opgørelse.  
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II. Skematisk opgørelse 
Som alternativ til den regnskabsmæssige opgørelse af indtægten fra værelsesudlejning 

kan boligejeren vælge at anvende reglerne om en skematisk opgørelse. Disse regler er 

nok ofte mere attraktive, i hvert fald hvis der er tale om udleje af ét eller to værelser.  

 

Grundprincippet i reglerne om en skematisk opgørelse er det enkle, at boligejeren som 

udgangspunkt skal beskattes af bruttolejeindtægten i sin helhed. Bruttolejeindtægten 

omfatter alt, hvad lejeren betaler i forbindelse med lejeforholdet - herunder altså ikke 

blot den egentlige husleje, men også betaling for eksempelvis løbende forbrugsudgifter i 

form af el, vand og varme, samt andre betalinger, f.eks. for telefon, internetforbindelse 

m.v.  

 

I bruttoindtægten kan udlejeren imidlertid fratrække et bundfradrag, der så at sige skal 

”kompensere” udlejeren for udgifter i forbindelse med udlejningen. Bundfradraget op-

gøres som 1 1/3 pct. af den ejendomsværdi, der er fastsat for ejendommen pr. 1. oktober 

i det aktuelle indkomstår, dog altid mindst 24.000 kr. En eventuel overskydende brutto-

lejeindtægt skal beskattes.  

 

Det betyder f.eks., at hvis ejendomsværdien er ansat til 2,4 mio. kr. pr. 11. oktober i 

indkomståret, kan den pågældende modtage 32.000 kr. i skattefri husleje ved værelses-

udlejning i det pågældende indkomstår. 

 

Bundfradraget skal som nævnt dække samtlige udgifter og afskrivninger ved udlejnin-

gen, herunder ejendomsskat og ejendomsværdiskat, der ellers ville have været fradrags-

berettigede ved indkomstopgørelsen.  

 

Det får den betydning, at hvis lejeindtægten er større end det ovenfor nævnte variable 

bundfradrag, skal den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget, beskattes fuldt 

ud.   

 

Det betyder også, at det ikke er muligt skattefrit at modtage særskilt betaling for de 

nævnte ydelser. Sådanne betalinger skal som nævnt medregnes i bruttolejeindkomsten.  
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Det er altid muligt at skifte princip fra opgørelse efter den skematiske regel til en regn-

skabsmæssig opgørelse. Dette gælder derimod som nævnt ikke den anden vej: Har man 

først valgt regnskabsprincippet er det ikke muligt på et senere tidspunkt at overgå til 

beskatning efter den skematiske regel. 

 

 

III. Beskatning af indtægten 
Indkomsten fra værelsesudlejning i en ejerbolig er kapitalindkomst, hvad enten der an-

vendes en regnskabsmæssig eller en skematisk opgørelse. Har udlejer nettorenteudgif-

ter, vil der ofte allerede af denne årsag blive tale om en forholdsvis lav beskatning af 

lejeindtægten. 

 

 

IV. Særligt om fremleje  
Som nævnt indledningsvist gælder der lignende regler for lejere, der fremlejer værelser i 

den lejede bolig.  

 

Lejere, der fremlejer en del af værelserne i egen lejet lejlighed til beboelse, kan således 

ved indkomstopgørelsen ligeledes vælge mellem en regnskabsmæssig opgørelse og en 

skematisk opgørelse. Vælges en skematisk opgørelse, skal lejeren (fremlejeren) beskat-

tes af den del af indtægten fra fremlejning af værelser, der overstiger et bundfradrag på 

2/3 af lejeren (fremlejerens) egen årlige leje for hele lejligheden. Den skattepligtige 

indkomst fra værelsesudlejning i en lejet bolig skal beskattes som personlig indkomst.  

 

Er der tale om en andelshaver i en privat andelsboligforening, der udlejer værelser i sin 

andelsbolig, skal andelshaveren i det ovenstående regnestykke anses som lejer, og an-

delshaverens boligafgift anses som leje. 

 
—— o —— 

 


