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Spørgsmål 1660 

For at hjælpe min datter i bolignød, har jeg købt en andelslejlighed. Det er et såkaldt 

forældrekøb, altså med ret til at leje den ud til nærmeste familie.  

 

Jeg er nu blevet opmærksom på, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes i forbin-

delse med udlejning af andelslejligheder. 

 

Spørgsmålet er så: Kan jeg fratrække boligudgiften, når jeg indtægtsfører huslejen? Der 

er oprettet en lejekontrakt, der er godkendt af kommunen. Boligstøtten gives dog kun til 

den del af huslejen der udgør boligydelsen, altså ikke til mine finansielle omkostninger.  

 

Der er selvfølgelig også et spørgsmål om fradragsret for købsomkostninger. Vil disse 

være fradragsberettiget? 

 

På forhånd tak for hjælpen 

WH 

  

 

 

 

 

 

http://www.v.dk/
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Svar  

Skattevæsenets vejledning og praksis om de skattemæssige konsekvenser ved udlejning 

af en andelsbolig er ikke entydig:   

 

På den ene side har det i skattevæsenets egen vejledning, ”Den Juridiske Vejledning” 

gennem det sidste 1½ år været anført, at ”Resultatet af udleje af en aktie- eller andelslej-

lighed medregnes ved indkomstopgørelsen på sædvanlig vis efter skattelovgivningen.” 

Det må som udgangspunkt antages at betyde, at en andelshavers udlejning af den bolig, 

som andelsbeviset giver ret til at bebo, må anses som en erhvervsmæssig virksomhed, 

og at andelsbolighaveren kan anvende de almindelige regler i skattelovgivningen for 

opgørelse af resultatet fra denne erhvervsvirksomhed.  

 

På den anden side meddelte Skatterådet i et bindende svar af 20. november 2012, at en 

andelshavers udlejning af en andelsbolig skulle sidestilles med fremleje af en lejelejlig-

hed, og videre, at fremleje af en lejelejlighed efter SKAT og Skatterådets opfattelse ikke 

kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed. Skatteyderen kunne derfor ikke an-

vende virksomhedsskatteordningen. Skatterådets vurdering betød videre, at skatteyderen 

skulle beskattes af et eventuelt overskud, og at et eventuelt underskud ikke ville kunne 

fratrækkes skattemæssigt. Resultatet ved udlejningen ville skatteyderen eventuelt kunne 

opgøre efter de særlige regler om værelsesudlejning og udlejning af en helårsbolig en 

del af året.  

 

Denne afgørelse gav anledning til en tilføjelse i Den Juridiske Vejledning fra og med 

januar 2013 med en omtale af Skatterådets bindende svar fra 20. november 2012. 

 

En tredje tilgangsvinkel til spørgsmålet om den skattemæssige behandling ved en an-

delshavers udlejning (fremleje) af en andelsbolig blev lagt for dagen i en afgørelse fra 

Landsskatteretten af 12. december 2012, dvs. kort tid efter Skatterådets afgørelse af 20. 

november 2012. I denne sag antog Landsskatteretten, at udlejning (fremleje) af en an-

delsbolig til andelshaverens mor ikke kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed, 

da driftsresultatet – der blev opgjort som boligafgiften for lejligheden med fradrag en 

skønnet markedsleje – var negativ.  
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Landsskatteretten anførte i den forbindelse nærmere, at selv med en månedsleje svaren-

de til markedslejen dækkede lejeindtægten ikke boligafgiften for andelslejligheden. Der 

kunne derfor heller ikke på sigt antages at være mulighed for at opnå et økonomisk 

overskud ved udlejning af lejligheden. Udlejningen af andelsboligen opfyldte af denne 

grund ikke betingelserne for at kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Det betød alt i alt, at andelshaveren skulle beskattes af udlejningen efter nettoindkomst-

princippet, og derfor ikke kunne fratrække det konstaterede underskud i anden ind-

komst.  

 

De har i Deres brev særligt rejst spørgsmålet om, hvorvidt De kan fratrække boligudgif-

ten, når De indtægtsfører huslejen.  

 

Med henvisning til Landsskatterettens afgørelse af 12. december 2012 må det antages, at 

De kan fratrække boligafgiften til andelsboligforeningen i lejeindtægten. Overstiger 

boligafgiften markedslejen for andelsboligen, kan De med den foreliggende praksis fra 

Landsskatteretten og Skatterådet efter min vurdering ikke påregne at kunne fradrage 

dette underskud i Deres øvrige indkomst.  

 

 

Fradrag for købsomkostninger 

De har endvidere rejst spørgsmålet om, hvorvidt De har fradragsret for købsomkostnin-

ger.  

 

Udgangspunktet er her, at der ikke er fradragsret for købsomkostninger ved opgørelsen 

af indkomsten fra udlejning af andelsboligen til Deres datter.  

 

Sådanne udgifter kan i stedet i et vist omfang fradrages ved opgørelsen af en eventuel 

skattepligtig fortjeneste, når De til sin tid sælger andelsbeviset.  

 

Efter SKAT´s praksis, således som denne beskrives i Den Juridiske Vejledning, er det 

kun de udgifter, som er direkte knyttet til gennemførelse og berigtigelse af køb og salg 

af andelsbeviset, der kan indgå ved opgørelse af henholdsvis købs- og salgsprisen. Ud-
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gifter til fx. ejendomsmægler, forhandling om køb/salg, annonceudgifter, tilstandsom-

kostninger, energimærkning, ejerskifteforsikring mv. kan efter SKAT´s opfattelse ikke 

indgå i avanceopgørelsen. 

 
_______ o _______ 


