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Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet 

Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes© 

 
 
 

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

www.v.dk 
  

Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed til barnet, kan familien som 
udgangspunkt anvende seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct, når lejlighe-
den skal prissættes skattemæssigt ved overdragelsen. Men det forudsætter, 
at lejligheden ved den offentlige vurdering er vurderet som en ”fri” lejlig-
hed.  
 

Ved overdragelse af fast ejendom fra forældre til børn kan familien som udgangspunkt 

prisfastsætte ejendommen skattemæssigt efter den velkendte +/- 15 pct.´s regel, dvs. at 

parterne ved beregningen af skatter og afgifter i forbindelse med overdragelsen kan an-

vende en pris, der ligger indenfor +/- 15 pct. af seneste ejendomsvurdering. 

 

For de såkaldte forældrekøbslejligheder kan +/- 15 pct.´s reglen også have stor betyd-

ning. Har forældrene således ved barnets studiestart købt en ejerlejlighed, og er lejlighe-

den steget i pris, vil det således kunne være skattemæssigt favorabelt at overdrage lejlig-

heden til barnet efter +/- 15 pct.´s reglen, hvis reglen fører frem til en pris, der ligger 

under markedsprisen. 

 

Der gælder altså samme regler for forældrekøbslejligheder som for alle andre ejendom-

me. 

http://www.v.dk/
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Fordelen herved kan illustreres ved et simpelt eksempel:  
 

Er lejligheden købt for eksempelvis 2 mio. kr. og er markedsprisen i løbet af barnets 

studietid steget til 2,5 mio. kr., vil denne fortjeneste på 0,5 mio. kr. blive beskattet hos 

forældrene, hvis forældrene sælger lejligheden til en fremmed i forbindelse med barnets 

fraflytning af lejligheden. Fortjenesten er ikke skattefri for forældrene, da kun barnet - 

og altså ikke forældrene - har beboet lejligheden. 

For mange forældre kan det være et alternativ at overdrage lejligheden til barnet i løbet 

af studietiden til en pris, der ligger indenfor +/- 15 pct. af seneste ejendomsvurdering. 

Fører reglen eksempelvis frem til en overdragelsessum på 2,1 mio. kr. for lejligheden 

ved salg til barnet, vil forældrene kun blive beskattet af en fortjeneste på 0,1 mio. kr.  

 

Hvis lejligheden overdrages til barnet f.eks. et år før barnet fraflytter lejligheden, har 

barnet ejet lejligheden i en del af den tid, hvor barnet har boet i lejligheden, og så er bar-

nets fortjeneste som udgangspunkt skattefri efter parcelhusreglen. Dette medfører i det 

ovennævnte eksempel, at har barnet købt lejligheden af forældrene for 2,1 mio. kr., og 

sælges lejligheden nu et år efter for 2,5 mio. kr., vil gevinsten på 0,4 mio. kr. være skat-

tefri for barnet.  

 

Denne fremgangsmåde medfører en dobbelt skattefordel: Således er genvinsten på de 0,4 

mio. kr. konverteret fra en skattepligtig gevinst hos forældrene til en skattefri gevinst 

hos barnet, og pengene er overgået til barnet uden gaveafgift. 

 

 

Barnets ejertid 
Det skal bemærkes, at det er usikkert, hvor lang tid barnet skal bebo lejligheden, før Skat 

accepterer, at barnet kan sælge lejligheden skattefrit. Lovens krav er, at lejligheden skal 

have tjent til bolig for barnet i hele eller dele af den periode, hvori barnet har ejet ejen-

dommen. Efter praksis kræves det her, at der har været tale om reel beboelse, og at lej-

ligheden ikke blot har tjent som et midlertidigt opholdssted. Eller med andre ord: At 

barnet har haft til hensigt fortsat at anvende lejligheden som bolig i en uvis, længere 

periode efter overdragelsen og først herefter sætter lejligheden til salg. 



- 3 – 
Offentliggjort d. 24 september 2016 
 
 

 
  
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 
Overtager barnet lejligheden kort tid før studiets afslutning, og sælger barnet herefter 

lejligheden kort tid efter, er der således efter min vurdering risiko for, at Skat vil tilside-

sætte dispositionen, i hvert fald for så vidt angår skattefrihed af avancen, og måske også 

vedrørende selve den gunstige overdragelse.  

 

 

Korrekt offentlig vurdering 
Ved overvejelser om et eventuelt salg af lejligheden til barnet og værdiansættelse af lej-

ligheden efter +/- 15 pct.´s reglen er der god grund til at kaste et nærmere blik på, hvilke 

oplysninger og forudsætninger, der ligger til grund for den offentlige vurdering, og der-

med hvordan vurderingen er fremkommet.  

 

Muligheden for at anvende den offentlige vurdering som et udtryk for lejlighedens han-

delsværdi tager således afsæt i, at den offentlige vurdering i det væsentlige er baseret på 

korrekte og fyldestgørende oplysninger om lejligheden, således at den offentlige vurde-

ring kan anses som et retvisende udtryk for lejlighedens handelsværdi.  

 

I det cirkulære, der indeholder +/- 15 pct.´s reglen, udtrykkes det således som et forbe-

hold i relation til at anvende +/- 15 pct.´s reglen, at der ”…må tages hensyn til faktiske 

og retlige ændringer, der måtte være indtruffet ved ejendommen, såsom bygningsforan-

dringer, udstykninger eller ændret zonestatus, som endnu ikke har givet sig udslag i 

kontantejendomsværdien.” 

 

Er der f.eks. tale om en ejerlejlighed, hvor beboelsesarealet efter den seneste offentlige 

vurdering er forøget til det dobbelte, fordi lejligheden er blevet udvidet med en andel af 

det gamle tørreloft i ejendommen, er det klart, at den seneste offentlige vurdering ikke 

længere kan anses som et retvisende udtryk for lejlighedens handelsværdi. 

 

 

Udlejet eller ”fri” lejlighed 
Som anførte i flere artikler i disse spalter, herunder senest artiklen ” Forældrekøb III. del 

- Skattemæssige forhold ved salg af lejligheden”, offentliggjort i disse spalter den 25. 
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juli 2015, er der særlig grund til at undersøge, om lejligheden ved den offentlige vurde-

ring er vurderet som en ”fri” lejlighed eller som en udlejet (”ikke-fri”) lejlighed.  

 

For udlejede lejligheder nedsættes den offentlige vurdering efter myndighedernes praksis 

som udgangspunkt til 50 pct. af værdien af en ”fri” lejlighed.  

 

Er lejligheden udlejet til en fremmed (ikke til barnet) på sædvanlige udlejningsvilkår, 

kan lejligheden således som udgangspunkt overdrages fra forældre til barn til denne re-

ducerede offentlige vurdering +/- 15 pct. 

 

I praksis har på denne baggrund været rejst spørgsmålet om, hvorvidt forældrene ved en 

overdragelse af lejligheden til barnet kan anvende den reducerede værdi på 50 pct. af 

værdien for en ”fri” lejlighed, hvis det er barnet, der bor i lejligheden.   

 

I en afgørelse fra Landsskatteretten fra 26. februar 2010, ligeledes omtalt i disse spalter 

den 23. oktober 2010 under overskriften ”Pas på – når lejligheden skal sælges”, blev en 

sådan værdiansættelse imidlertid afvist. Efter Landsskatterettens opfattelse vil en lejlig-

hed, der er udlejet til et barn, ved en overdragelse til barnet nemlig reelt blive en ”fri” 

lejlighed. Der er således tale om overdragelse af en ”fri” lejlighed – og altså ikke en ud-

lejet lejlighed. Da den seneste ejendomsvurdering var baseret på, at lejligheden var udle-

jet, var det derfor ikke muligt at anvende +/- 15 pct.´s-reglen.  

 

Det var heller ikke muligt at anvende en værdiansættelse svarende til det dobbelte af 

lejlighedens værdi som udlejet. – dvs. svarende til den normale offentlige vurdering for 

lejligheden.  

 

 

Konsekvenser ved underkendelse af +/- 15 pct.´s reglen 
Når det ikke er muligt at anvende +/- 15 pct.s´ reglen i en familiehandel, herunder ved 

forældrekøb, skal ejendommen værdiansættes til værdien i fri handel.  

 

Skat vil i en sådan situation foretage en konkret vurdering af, hvad der kan anses som 

værdien i handel og vandel for lejligheden, eksempelvis på baggrund af andre handler i 

området eller i den pågældende beboelsesejendom. Denne vurdering kan Skat i princip-



- 5 – 
Offentliggjort d. 24 september 2016 
 
 

 
  
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

pet foretage uden nogen synderlig hensyntagen til, hvordan lejligheden måtte være vur-

deret ved den offentlige vurdering.  

I den ovenfor omtalte sag foretog Landsskatteretten på denne baggrund et konkret skøn 

over lejlighedens værdi i handel og vandel.   

 

Disse konsekvenser ved tilsidesættelse af en værdiansættelse baseret på +/- 15 pct.´s 

reglen er så sent som i september 2016 blevet fundamenteret af skatteministeren i et 

skriftligt svar på et spørgsmål stillet af folketingsmedlemmet Søren Egge Rasmussen.  

 

Forældrene i den ovenomtalte sag burde nok her have overvejet at få lejligheden vurde-

ret som ikke-udlejet, og herefter have overdraget lejligheden til barnet til seneste ejen-

domsvurdering minus 15 pct.. 

 

 

Køb i selskab 
Et andet forsøg på skatteoptimering har været en model, hvorefter forældrene ikke købte 

lejligheden personligt, men lod forældrenes selskab købe lejligheden. Selskabet købte 

altså en lejlighed på det fri marked og udlejede lejligheden til barnet. Herved faldt ejen-

domsvurderingen til omkring det halve, selv om lejen svarede til markedslejen da vurde-

ringsgrundlaget nu var ”ikke-fri” 

 

Herefter var det tanken, at selskabet skulle sælge lejligheden til barnet til den lave pris 

baseret på ejendomsvurderingen, der nu var halveret som følge af udlejningen. Denne 

fremgangsmåde medførte, at tabet, dvs. forskellen mellem på den ene side selskabets 

købspris af en ”fri” lejlighed og på den anden side selskabets lave salgspris for en ”ikke-

fri” lejlighed blev båret af selskabet, mens barnet fik en billig lejlighed. 

 

Også denne model er blevet tilsidesat. Højesteret fastslog allerede i 2005, at i et sådant 

tilfælde kan lejlighedens pris ikke reduceres til 50 pct. Lejligheden skulle vurderes som 

ikke-udlejet eller ”fri”, når der var tale om en lejlighed, der blev solgt fra forældrenes 

selskab til barnet. 
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De skattemæssige konsekvenser for familien set under ét, medens udlejningsforholdet 

mellem selskabet og barnet består, vil i en del tilfælde kunne føre til, at modellen også af 

denne grund ikke er attraktiv.  

 
 

Salg fra selskabet til forældrene og efterfølgende salg til barnet 
En tredje model har været, at forældrene lod deres eget selskab købe en ”fri” lejlighed, 

der herefter blev udlejet til barnet, og på denne baggrund fik den offentlige vurdering af 

lejligheden reduceret til 50 pct. som følge af udlejningen.  

 

Tanken var herefter, at forældrene kunne købe lejligheden ud af selskabet til den nu re-

ducerede offentlige vurdering med henvisning til, at lejligheden var udlejet, nemlig til 

barnet. Selskabet ville herved blive påført et væsentlig tab. Forældrene fik til gengæld 

lejligheden til en meget lav pris.  

 

Denne model blev tilsidesat af Højesteret ved en dom fra november 2013.  

 
 

Salg fra forældre til barn 
Tilbage står udgangspunktet, nemlig at forældrene i nogle tilfælde med fordel kan over-

drage lejligheden til barnet til en pris indenfor seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. 

Men det forudsætter, at lejligheden ved den offentlige vurdering er vurderet som en fri 

lejlighed.  

 

Selv om en lejlighed er vurderet som en fri lejlighed, kan man – og naturligvis særligt i 

opgangstider - forestille sig, at den offentlige vurdering af lejligheden som en fri lejlig-

hed er lavere end forældrenes købesum for lejligheden.  

 

Vælger forældrene nu at sælge lejligheden til barnet til den lavere offentlige vurdering, 

vil forældrene også i skattemæssig forstand realisere et tab ved salg af lejligheden. Dette 

tab kan forældrene fradrage i skattepligtige fortjenester ved salg af andre faste ejen-

domme.  
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Afslutningsvis bemærkes, at er lejligheden faldet i pris i barnets studietid, vil en over-

dragelse til barnet til den lave pris med henblik på at få lejligheden ind under det skatte-

frie område efter parcelhusreglen omvendt medføre, at et tab, der ellers ville kunne mod-

regnes i senere gevinster på fast ejendom, kan gå tabt. 
_______ o ______ 


