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Kan andelsboligen sælges skattefrit efter kort ejertid? © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Jeg har læst artiklen fra den 13. juni 2015 om skat ved salg af andelsboliger. Jeg vil hø-

re, om du kan hjælpe med et spørgsmål.  

 

Omstændighederne er følgende:  

 

Et ægtepar ejer en andelsbolig i Danmark, men begge ægtefæller bor i udlandet. Ægte-

fællerne tænker nu på at sælge andelsboligen. 

 

Begge ægtefæller har boet i andelsboligen siden 2003, men købte først andelsboligen i 

juli 2006. Den ene ægtefælle udrejste fra Danmark i marts 2006, og den anden ægtefælle 

udrejste fra Danmark i september 2006.  

 

Vores spørgsmål er, om begge ægtefæller kan sælge andelsboligen skattefrit? Har vi 

brug for juridisk bistand, eller kan sagen håndteres af bestyrelsen i andelsboligforenin-

gen? 

 

Jev 

 

Svar 

På baggrund af de relativt få oplysninger i Deres brev er det ikke muligt at give et kort 

svar på Deres spørgsmål. Mit bedste råd er, at De kontakter en revisor eller advokat, der 

har mulighed for at foretage en nærmere gennemgang af forholdene i sagen og på denne 

baggrund vurdere, om der skal svares skat til Danmark ved et salg.  

 

http://www.v.dk/
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Det skyldes følgende forhold:  

 

Fortjeneste eller tab ved salg af et andelsbevis skal som udgangspunkt beskattes efter 

samme regler som beskatning af fortjeneste ved salg af aktier.  

 

Undtaget herfra er dog andelsbeviser, der er forbundet med brugsret til en beboelseslej-

lighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, hvis lejligheden har tjent til bolig 

for ejeren i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet værdipapiret.  

 

Reglen er en pendant til ”parcelhusreglen” for ejerboliger, og indebærer, at andelsboli-

ger – under samme betingelser som ejerboliger – kan sælges skattefrit.  

 

Den ægtefælle, der udrejste fra Danmark i marts 2006 og dermed før købet af andelsbe-

viset, kan ikke sælge andelsbeviset skattefrit, da ægtefællen ikke har anvendt andelsbo-

ligen som bolig i den periode, hvor ægtefællen ejede andelsbeviset. Denne problemstil-

ling er i øvrigt kort omtalt i min artikel af samme dag som nærværende, d.v.s. d. 22. juli 

2016  med titlen ” Om forældrekøb – og senere salg” 

 

Den anden ægtefælle, der fraflyttede andelsboligen 2 mdr. efter købet af andelsbeviset, 

kan efter den meget strenge praksis om salg af boliger efter en kort eller kortere benyt-

telsesperiode som udgangspunkt næppe heller forvente at kunne sælge andelsbeviset 

skattefrit efter parcelhusreglen. Dog vil det nok bero på en konkret vurdering, hvilket 

kræver en nærmere gennemgang af de sagens forløb og de synspunkter, der kan bringes 

i anvendelse. Og det er særligt her, at den sagkyndige har en opgave. 

 

Det betyder, at en fortjeneste eller et tab ved ægtefællernes salg af andelsbeviset skal 

beskattes efter hovedreglen for beskatning af andelsbeviser, nemlig beskatning efter 

samme regler som for aktier.   

 

Udgangspunktet er her, at udlændinge ikke er begrænset skattepligtige til Danmark af en 

eventuel fortjeneste ved salg af aktier til en fremmed.  
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Men for personer med tidligere bopæl i Danmark er der kun tale om et forenklet ud-

gangspunkt, som brydes af en række undtagelser samt særlige regler om fraflytningsbe-

skatning. Alt afhængigt af de nærmere omstændigheder i sagen kan disse regler være 

aktuelle. Det er ikke dermed givet, at reglerne rent faktisk vil føre frem til et skattetil-

svar til Danmark af væsentlig betydning.  

 

De spørger afslutningsvist til, om De bør søge sagkyndig bistand. Det er mit råd, at det 

bør De gøre, selv om en rådgivning er forbundet med visse omkostninger. Jeg vil såle-

des, som allerede nævnt, anbefale Dem at kontakte en sagkyndig, der har mulighed for 

at foretage en nærmere gennemgang af de faktiske forhold i sagen, og på denne bag-

grund vurdere, hvorvidt der er grundlag for et skattefrit salg, herunder om der bør ind-

hentes et bindende svar, og videre, hvis avancen ikke omfattet af parcelhusreglen, hvor-

vidt der skal svares skat til Danmark ved salg af andelsbeviset. 

 

 
_______ o _______ 

 
 


