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www.v.dk 
   

Det er efterhånden skrevet en del om forældrekøb af lejlighed til brug for børnene. En 

ting, som jeg undrer mig over, er, at jeg endnu ikke har hørt om tilfælde, hvor forældre 

og barnet køber lejligheden sammen, f.eks. i sameje med 50 pct. til forældrene og 50 pct. 

til barnet. Dermed ejer barnet jo allerede 50 pct. fra dag ét og har således sikret sig skat-

tefrihed for 50 pct. af en eventuelt gevinst ved et senere salg. Og forældrene får vel så 

nedsat værdien af den fiktive lejeindtægt, der skal betales skat af med 50 pct.. Til gen-

gæld skal barnet vel betale ejendomsværdiskat af 50 pct. af boligens vurderede (fastfros-

ne) værdi. Hvis barnet ikke har kapital til at betale sit bidrag til lejligheden, kan bar-

net vel ”bare” låne rentefrit af forældrene, de betaler jo ofte gildet alligevel? 

  

Jeg er specielt interesseret i denne mulighed, fordi hele familien inkl. vores 2 børn er 

udlandsdanskere, men vores ældste datter overvejer at flytte til København næste år for 

at starte en universitetsuddannelse.  

 

Hvis hun ejer 50 pct. af lejligheden, kan hun vel få glæde af 50 pct. af rentefradraget?  

 

Og hvis vi giver hende en pengegave til udbetalingen på lejligheden, inden hun flytter til 

DK, kan vi vel også gøre dette skattefrit i forhold til DK, da min hustru og jeg kun er 

begrænset skattepligtig til DK vedrørende de faste ejendomme, som vi ejer i DK (helårs 

+ sommerhus)? 

  

Har du et bud på fordele og ulemper ved et fælles ejerskab mellem forældre og barn? 

  

Med venlig hilsen 

E.L. 

http://www.v.dk/
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Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De er begrænset skattepligtig til Danmark, uanset at De 

har helårsbolig i Danmark. 

 

Konsekvenserne ved et køb af en lejlighed i sameje mellem forældre og børn er i det 

væsentligste, som De beskriver det.   

 

De vil skulle beskattes af 50 pct. af markedslejen for lejligheden. For nogle år siden ac-

cepterede SKAT, at markedslejen i disse tilfælde kunne fastsættes til et beløb svarende 

til halvdelen af den dengang gældende ”lejeværdi af egen bolig”, men denne praksis er 

for længst ophævet.  

 

Samtidig vil De have skattemæssig fradragsret for Deres andel af renteudgifter og andre 

driftsomkostninger vedrørende lejligheden. Anvender De virksomhedsskatteordningen, 

er udgifterne forbundet med fuld fradragseffekt.  

 

Deres datter har skattemæssig fradragsret vedrørende hendes andel af renteudgifterne, 

dvs. 50 pct., men kun med begrænset fradragseffekt, og hun vil som udgangspunkt ikke 

have fradragsret for driftsomkostninger vedrørende lejligheden. Hun skal endvidere be-

tale ejendomsværdiskat vedrørende hendes andel af lejligheden.  

 

Ved et senere salg af lejligheden er Deres datters andel af en eventuel fortjeneste skatte-

fri for hende da hun er omfattet af parcelhusreglen. Realiserer hun omvendt et tab ved 

videresalget, har hun følgelig ikke fradragsret for dette tab.  

 

For Deres vedkommende gælder der andre regler, da De ikke kan anvende parcelhusreg-

len. De skal svare skat af en eventuel fortjeneste og kan fradrage et eventuelt tab i andre 

fortjenester ved salg af fast ejendom.   

 

Lån i familieforhold kan efter skattemyndighedernes nuværende praksis i en række til-

fælde ydes rentefrit, når der er tale om et såkaldt ”anfordringslån”, dvs. et lån, der kan 

kræves tilbagebetalt på ”anfordring”, dvs. med dags varsel. Det er endvidere min bedste 
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vurdering, at særligt et familielån til køb af en bolig, vil blive behandlet lempeligt af 

SKAT. Men retsstillingen er ingenlunde sikker, og vil man have sikkerhed for de skat-

temæssige konsekvenser, må det klart anbefales at forelægge sådanne påtænkte aftaler 

om rentefri lån for skattemyndighederne for en forudgående vurdering af de skatte- og 

afgiftsmæssige konsekvenser for parterne. Der kan i øvrigt henvises til mine tidligere 

artikler om netop rentefrie lån i familieforhold i disse spalter, herunder særligt artiklerne 

fra den 7. februar 2009 og den 14. april 2012.  

 

Vedrørende de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved en gave fra forældre til børn 

er reglerne således, at der skal svares gaveafgift til Danmark, hvis enten gavegiver eller 

gavemodtager har hjemting i Danmark. Det er med andre ord en forudsætning for af-

giftsfritagelse til Danmark vedrørende gaver, at både forældre og børn har hjemting i 

udlandet.  

 

En person har som udgangspunkt hjemting i Danmark, hvis personen på grund af bopæl 

eller ophold har en stærkere eller lige så stærk tilknytning til Danmark som til udlandet. 

Herudover vil personer bosat i udlandet i visse særlige tilfælde kunne have hjemting i 

Danmark, bl.a. diplomater.  

  

Uanset om begge parter har hjemting i udlandet skal der dog svares gaveafgift til Dan-

mark, hvis gaven består af en fast ejendom i Danmark eller andel heraf.  

 

For Deres vedkommende betyder det bl.a., at afgiftsfritagelse kun kommer på tale, hvis 

både De og Deres børn har hjemting i udlandet, når gaven gives, og at gaven ikke består 

i en andel af en fast ejendom beliggende i Danmark.  

 

 
_______ o _______ 

 
 

 


