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ningsperioden betydning for opgørelsen af skattemæssige 
fradrag? © 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Spørgsmål 

Jeg håber at du vil gøre mig lidt klogere på skatteforholdene, når man fremlejer en ejer-

lejlighed. 

 

Baggrunden er følgende: I 2011 fremlejede min søn sin ejerlejlighed i Vanløse, da han 

begyndte et Ph.d. studium i Canada. Han har betalt B-skat af den rene lejeindtægt indtil 

november 2014, hvor han solgte den. 

 

Mit spørgsmål er: Kunne han ikke have fratrukket udgifter på ejerlejligheden eller et 

standardfradrag i form af en eller anden procentdel af ejendomsværdien?  

  

Med venlig hilsen 

J.N.  

 

 

Svar 

Jeg forstår Deres brev således, at Deres søn har udlejet sin egen lejlighed fra 2011 – 

2014.  

 

Dette indebærer, at der er tale om udlejning af hele boligen over en flerårig periode. Det-

te som modsætning dels til udlejning af hele boligen i en kortere periode, jf. nedenfor, 

og dels til udlejning eller fremleje af enkelte værelser i egen bolig.  

http://www.v.dk/
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For Deres søn betyder det videre, at han er omfattet af de almindelige regler for udlej-

ning af en bolig og altså omfattet af samme regler som andre private boligudlejere, her-

under forældre, der udlejer en lejlighed til et barn.  

 

Deres søn er således som udgangspunkt omfattet af de regler, som blev omtalt i Spørg 

om Penge den 11. juli 2015. Han skal således beskattes af lejeindtægten, men kan samti-

dig foretage skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt udgifter til ejendommens drift.  

 

Som De beskriver hændelsesforløbet, kunne noget tyde på, at Deres søn ikke har medta-

get fradrag på selvangivelsen, som han er berettiget til, og at han derfor er blevet beskat-

tet af et for højt beløb og følgelig har betalt for meget i skat.  

 

Jeg vil derfor anbefale Deres søn at søge SKAT om genoptagelse af Deres søns skattean-

sættelser tilbage i tid.  

 

En skatteyder, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, skal som udgangspunkt se-

nest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb anmode skattevæsenet om at få 

ændret skatteansættelsen for det pågældende indkomstår.  

 

Denne ”forældelsesregel” vil som udgangspunkt indebære, at Deres søn på nuværende 

tidspunkt er afskåret fra at få ændret sin skatteansættelse for 2011. Derimod vil skattean-

sættelsen for 2012 – 2014 kunne genoptages, hvis Deres søn kan fremlægge oplysninger 

om fradragsberettigede udgifter, som han ikke tidligere har medregnet ved indkomstop-

gørelsen.  

 

Udlejning af hele boligen en del af indkomståret 
Ejere, der udlejer hele boligen i en del af indkomståret, dvs. for en kortere periode, er 

omfattet af særlige regler for opgørelse af indkomsten fra udlejningen i en sådan kortere 

periode. Ved udlejning af boligen en del af indkomståret forstås, at udlejningen kun om-

fatter en vis kortere periode i indkomståret på under 12 måneder. Lejeperioden kan 

strække sig over to indkomstår, men den samlede udlejningsperiode skal efter skattevæ-

senets praksis være under 12 måneder, for at ejeren kan og er forpligtet til at anvende 
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den skematiske metode henholdsvis en regnskabsmæssig opgørelse efter de særlige reg-

ler om udlejning en del af indkomståret.   

 

En ejer, der efter disse regler udlejer hele boligen en del af indkomståret, kan vælge mel-

lem 2 metoder for opgørelse af den skattepligtige indkomst fra udlejningen.  

 

Ejeren kan således for det første anvende en opgørelsesmåde betegnet som den ”skema-

tiske metode”. Efter den skematiske metode skal ejeren kun medregne den del af brutto-

lejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 1⅓ pct. af ejendomsværdien, dog altid 

mindst 24.000 kr.  

 

Bruttolejeindtægten omfatter lejerens betaling for husleje samt alt, hvad lejeren i øvrigt 

betaler, fx varme, el, vand, telefon mv. Det er ikke muligt at modtage særskilt betaling 

for de nævnte ydelser. 

 

Bundfradraget dækker samtlige udgifter og afskrivninger, der ellers ville være fradrags-

berettigede i forbindelse med udlejningen.  Der skal svares ejendomsværdiskat i udlej-

ningsperioden. Hvis ejendommen kun har været ejet en del af indkomståret, beregnes 

der kun et forholdsmæssigt bundfradrag. 

 

Alternativt kan ejeren foretage en ”regnskabsmæssig opgørelse”, hvor ejeren har fradrag 

for de udgifter, der efter almindelige regler er fradragsberettigede. Men det samlede fra-

dragsbeløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Har en ejer valgt denne opgørelses-

metode, kan ejeren ikke senere overgå til at anvende den skematiske metode.  

 

Da Deres søn har udlejet hele sin bolig for en længere periode end 12 mdr., kan han, 

som skattevæsenets praksis er formuleret, efter min opfattelse ikke anvende den skema-

tiske metode henholdsvis en regnskabsmæssig opgørelse efter reglerne for udlejning af 

hele boligen en del af indkomståret, men skal foretage en opgørelse af driftsresultatet for 

lejligheden efter de almindelige regler for udlejning af fast ejendom, jf. det indlednings-

vist anførte.   

 
_______ o _______ 


