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Modregning af tab ved salg af forældrekøbslejlighed i gevinst 
ved salg af næringsejendomme© 
 
 
 

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

www.v.dk 
  
 

Jeg har opkøbt, udviklet og solgt en del ejendomme i perioden 2005-2008, som i alt bi-

drog med et skattemæssigt overskud på ca. 10 mill. kr. Overskuddet blev beskattet som 

næringsindkomst efter reglerne i virksomhedsskatteordningen.  

 

Løbende har jeg udviklet på de resterende ejendomme, værdi ca. 10 mill. kr., og bl.a. 

købt en lejlighed i 2011, som min søn har beboet, og nu vil købe af mig til en værdi fast-

sat som -15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Tabet ved denne handel vil bli-

ve ca. 600.000 kr. 

 

Vil det være muligt, at betragte denne handel som næring, jf. tidligere og igangværende 

aktiviteter af øvrige ejendomme, og således modregne tabet ved denne familiehandel i et 

eksisterende overskud under virksomhedsskatteordningen, hvor denne lejlighed har væ-

ret placeret i hele perioden? 

 

På forhånd tak for dit svar. 

 

Med Venlig Hilsen, 

T.B. 

 

 

 

http://www.v.dk/
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SVAR 

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt forældrekøbslejligheden er omfattet af de særlige 

skatteregler for fast ejendom anskaffet som led i næring, eller om ejendommen er omfat-

tet af de almindelige regler i den såkaldte ejendomsavancebeskatningslov, som omfatter 

alle andre ejendomme.  

 

Fortjeneste ved salg af fast ejendom erhvervet som led i næring er undergivet en anden, 

og typisk hårdere beskatning end fortjeneste ved salg af andre ejendomme. Og omvendt 

kan tab fradrages efter mere fordelagtige regler. 

 

Tab ved salg af en fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven kan ikke 

modregnes i fortjeneste ved salg af andre ejendomme anskaffet som led i næring. 

 

Næringsskattereglerne omfatter skatteydere, der driver virksomhed med køb eller opfø-

relse af fast ejendom med henblik på videresalg med fortjeneste, dvs. typisk skatteydere 

med en profession som ejendomshandler, ejendomsudvikler, murermester og lignende 

professionel tilknytning til ejendomsbranchen.   

 

Det er anerkendt i praksis, at en ejendomsnæringsdrivende skatteyder kan eje dels en 

beholdning af ejendomme anskaffet med henblik på videresalg, der regnskabsmæssigt 

og skattemæssigt har status som omsætningsaktiver, og dels enkelte eller måske endog i 

særlige tilfælde en portefølje af ejendomme anskaffet i anlægsøjemed, dvs. med henblik 

på at beholde ejendommene (anlægsaktiver) til udlejning eller eget brug. 

 

Så indledningsvis kan det fastslås, at den omstændighed, at en skatteyder er næringsdri-

vende vedrørende fast ejendom ikke er til hinder for, at samme skatteydere også ejer fast 

ejendom som anlægsaktiver – altså udenfor næring. Det typiske eksempel på en ejen-

dom anskaffet i anlægsøjemed er den ejendomsnæringsdrivendes private bolig eller den 

ejendom, fra hvilken skatteyderen driver virksomhed. Sidstnævnte ejendom er typisk 

ikke købt med henblik på videresalg..  
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Spørgsmålet om, hvorvidt en ejendomsnæringsdrivende skatteyder har købt en konkret 

fast ejendom i videresalgsøjemed eller i anlægsøjemed, beror på en konkret vurdering af 

samtlige sagens forhold. Men der stilles generelt betydelige krav til beviset for, at kon-

kret fast ejendom ikke er omfattet af den ejendomsnæringsdrivendes beholdning af om-

sætningsaktiver. At den næringsdrivende har beboet en ejendom, fører således ikke 

nødvendigvis til, at fortjeneste ved salg af boligen skal beskattes efter de lempeligere 

regler i ejendomsavancebeskatningsloven.  
 

For Deres vedkommende er spørgsmålet, om De har anskaffet forældrekøbsboligen med 

henblik på videresalg med fortjeneste, eventuelt efter en årrække, eller om boligen er 

anskaffet med fortsat ejerskab for øje.  

 

Alle momenter skal inddrages, men i denne sag vil jeg lægge følgende til grund: 

 

Den pågældende forældrekøbslejlighed er anskaffet af Dem for at tilvejebringe en bolig 

til Deres søn. Det primære formål har altså ikke været at købe en lejlighed med henblik 

på videresalg med fortjeneste. 

 

Hermed ikke sagt, at en senere videresalgsmulighed med avance ikke har spillet en rolle 

for Deres køb. 

 

Prisen for lejligheden ved salg til Deres barn ligger under markedsprisen. Dermed kan 

det med sikkerhed lægges til grund, at De ikke har forfulgt en mulighed for at sælge 

lejligheden til højeste mulige pris og dermed opnå den størst mulige avance. 

 

Så sammenfattende er det - på det foreliggende grundlag og uden hensyntagen til andre 

forhold, som ikke fremgår af spørgsmålet - min bedste vurdering, at SKAT ikke vil ac-

ceptere, at tabet kan fradrages som et næringstab. Det er således min vurdering, at 

SKAT vil lægge til grund, at lejligheden er købt for at skaffe Deres barn en bolig, og 

ikke med henblik på videresalg – og slet ikke med avance. 

 

 
_______ o _______ 


