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Forældrekøb påkalder sig fortsat stor interesse. For mange familier drejer 
forældrekøb sig i første række om at sikre en bolig til barnet. Men i et 
ejendomsmarked i vækst kan boligkøbet også vise sig som en god investe-
ring. Uanset prisudviklingen har de skattemæssige forhold ved salg væ-
sentlig betydning. En ny dom belyser beskatningen i de tilfælde, hvor for-
ældrene har solgt forældrekøbslejligheden til barnet, og barnet herefter vi-
deresælger lejligheden til en fremmed.  
 

I Spørg om Penge har i tidens løb været omtalt forskellige aspekter i forbindelse med de 

såkaldte forældrekøb, dvs. tilfælde, hvor forældre køber en bolig med henblik på udlej-

ning til et barn. En del af disse problemstillinger er samlet i opsamlingsartiklerne ”For-

ældrekøb I. Del”, ”Forældrekøb II. Del” og ”Forældrekøb III. Del”. Senest er det i medi-

erne annonceret, at regeringen vil gribe ind overfor skattemæssige fordele ved forældre-

køb.  

 

Det væsentligste formål med forældrekøb er formentlig fortsat at skaffe et barn en bolig 

i de større uddannelsesbyer, hvor boligudbuddet ikke matcher det fortsat stigende antal 

studerende.  

 

Med de senere års lave rente og stigende priser er forældrekøbet samtidig blevet en at-

traktiv investering. Og for selvstændige erhvervsdrivende forældre på vej mod pension 

med et større opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen kan anskaffelsen af en 
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forældrekøbslejlighed som udlejningsejendom tjene det selvstændige formål at undgå 

ophørsbeskatning af et opsparet overskud.  

 

Når barnet ikke længere har behov for boligen, typisk i forbindelse med endt uddannel-

se, melder sig spørgsmålet om, hvad der så skal ske med forældrekøbsboligen.  

 

I sommeren 2016 sås her to tendenser for forældrekøbsboligerne:  

 

Den ene tendens går i retning af, at forældrene beholder lejligheden og udlejer denne til 

en fremmed, når barnet er flyttet.  

 

Den anden tendens går i retning af, at lejligheden - når barnet har afsluttet sine studier - 

overdrages til barnet til en pris svarende til seneste ejendomsvurdering minus 15 pct. 

efter den velkendte regel om værdiansættelse af fast ejendom ved familieinterne over-

dragelser. Denne pris ligger i nogle tilfælde væsentligt under handelsværdien som følge 

af vel navnlig to forhold. Dels den markante prisudvikling på boligmarkedet. Og dels 

”fastfrysningen” af den offentlige vurdering, indtil et nyt vurderingssystem er udviklet 

og taget i brug.  

 

 

Overdragelse til barnet og senere videresalg 
Som anført i artiklen ”Om forældrekøb – og senere salg” i disse spalter den 23. juli 2016 

vil den optimale fremgangsmåde i et gunstigt ejendomsmarked for familien set under ét 

typisk være den, at lejligheden overdrages til barnet på et tidspunkt, hvor barnet fortsat 

anvender lejligheden som varig bolig efter overdragelsen. 

 

Det skyldes, at barnets fortjeneste ved videresalg af forældrekøbsboligen efter den så-

kaldte ”parcelhusregel” vil være skattefri for barnet, hvis barnet som nævnt anvender 

lejligheden som varig bolig i parcelhusreglens forstand efter overdragelsen af boligen fra 

forældrene til barnet. Ved et sådant videresalg gennem barnet konverteres en fortjeneste 

fra en skattepligtig avance for forældrene til en skatte- og måske tilmed afgiftsfri avance 

for barnet. 

 



- 3 – 
Offentliggjort d. 4. marts 2017 
 
 

 
  

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) 

Hvis eksempelvis barnet køber lejligheden af sine forældre til 2 mio. kr. et passende 

stykke tid før studiets afslutning og fortsat bebor lejligheden efter studiets afslutning, og 

herefter sætter lejligheden til salg for 2,7 mio. kr., vil gevinsten på 0,7 mio. kr. efter 

gældende skattepraksis være skattefri for barnet.  

 

Havde forældrene selv solgt lejligheden til en fremmed, ville samme gevinst være skat-

tepligtig for forældrene. 

 

Så nettoresultatet er, at forældrene giver afkald på 0,7 mio. skattepligtige kr., der heref-

ter uden afgift realiseres hos barnet som 0,7 mio. skattefri kr. 

 

Skattevæsenets og domstolenes praksis viser, at Skat i dag i grænsetilfælde stiller stren-

ge krav til dokumentation for, at en ejerbolig reelt har tjent som bolig for ejeren og ikke 

blot har fungeret som et midlertidigt opholdssted. En ny dom peger i retning af, at denne 

strenge praksis fremover også vil blive anvendt ved vurderingen af, om en forældre-

købsbolig har tjent som bolig for barnet efter overdragelse af boligen fra forældrene til 

barnet.  

 

 

Mere om parcelhusreglen  
I tidens løb har jeg i disse spalter omtalt forskellige problemstillinger ved salg af ejerbo-

liger efter den såkaldte ”parcelhusregel”. Med et ejendomsmarked i hastig udvikling har 

parcelhusreglen efter en lang kriseperiode fået fornyet aktualitet.  

 

Efter ”parcelhusreglen” kan en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder sælges skattefrit, 

hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele den periode, 

hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at 

kunne afstås skattefrit. Det er endvidere en betingelse, at visse arealmæssige krav m.v. er 

opfyldt.  

 

Som det fremgår, er det for et sådant skattefrit salg (videresalg) en grundlæggende be-

tingelse, at ejendommen ”… har tjent til bolig for ejeren”.  
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Det springende punkt er i denne sammenhæng, hvilke krav, der stilles til barnets beboel-

sesperiode efter overdragelsen af boligen fra forældrene til barnet, men før barnets vide-

resalg. 

 

Under højkonjunkturen på ejendomsmarkedet frem til finanskrisen havde Skat særligt 

fokus på den næsten omvendte situation. Her sås en række tilfælde, hvor en eller begge 

forældre flyttede ind i forældrekøbslejligheden, efter at barnet var fraflyttet, med det 

formål at bebo lejligheden, som forældrene herefter mente kunne sælges skattefrit.   

 

Der blev på denne baggrund rejst en bølge af sager, hvor forældre med ringe held gjorde 

gældende, at forældrekøbslejligheden havde tjent til bolig for dem. Et overraskende stort 

antal forældre erfarede i denne forbindelse, at heller ikke synspunkter om en aktuel, men 

senere skrinlagt skilsmisse, som nødvendiggjorde et kort eller kortere ophold i lejlighe-

den, var tilstrækkelig til at bære skattefrihed igennem.  

 

Tilsvarende sager blev rejst mod arvinger, der efter et arveudlæg af afdødes bolig eller 

sommerhus til afgiftsvenlige udlægsværdier mente at have beboet parcelhuset eller be-

nyttet sommerhuset til private formål, dvs. ”sommerhusreglen”, således at avancen ved 

et senere videresalg var skattefri. En noget uhensigtsmæssig disponering, der i realiteten 

medførte, at arveafgiften (boafgift) på typisk 15 pct. af en i øvrigt skattefri fortjeneste 

ved dødsboets salg af afdødes bolig til en fremmed blev konverteret til en skattepligtig 

fortjeneste for arvingerne med op til højeste marginale beskatning til følge.  

 

Med opbakning fra domstolene blev anlagt en endog meget hård fortolkning af kravet 

om beboelse, hvor den objektivt konstaterbare anvendelse som bolig eller sommerhus 

blev afløst af et krav, der vel bedst kan sammenfattes som en krav om dokumentation for 

en subjektiv hensigt om anvendelse af ejendommen på permanent basis. I flere ledende 

højesteretsdomme tales i denne sammenhæng om, hvorvidt ejendommen ”reelt har tjent 

som bolig for” skatteyderen. Siden kom flere sager, hvor der for så vidt ikke blev sat 

spørgsmålstegn ved, at skatteyderen rent faktisk havde boet i lejligheden i en given peri-

ode, men hvor boligen blev kvalificeret som ”midlertidigt opholdssted”, hvilket altså 

ikke er tilstrækkeligt til at opnås skattefrihed efter parcelhusreglen. 
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Beboelseskravet i forældrekøbssager 
Med en ny sag, der er blevet offentliggjort på Skat´s hjemmeside i februar 2017, synes 

der nu at være taget hul på spørgsmålet om, hvilke krav der må stilles til et barns beboel-

se i de tilfælde, hvor barnet efter endt studietid køber en forældrekøbsbolig af forældrene 

for herefter at videresælge boligen til en fremmed efter en kort beboelsestid som ejer. 

Meget tyder på, at der ikke anlægges en lempeligere vurdering.  

 

Sagen drejede sig om beskatning af en fortjeneste ved salg af en ejerlejlighed, som en 

mor havde købt i 2004 for 1,4 mio. kr. med henblik på udlejning til sin søn, medens han 

studerede.  Efter det af sønnen oplyste aftalte moderen og sønnen i februar 2008, at søn-

nen skulle købe lejligheden. Der blev ikke indgået en skriftlig aftale herom i februar 

2008, men den 25/4 2008 underskrev parterne et skøde om overdragelsen. Købesummen 

ved sønnens køb androg ligeledes 1,4 mio. kr., og blev berigtiget ved sønnens overtagel-

se af indestående realkreditlån på i alt 1,4 mio. kr. Den offentlige vurdering androg da 

1,55 mio. kr.  

 

Få dage efter, den 28/4 2008, underskrev sønnen en formidlingsaftale med en ejen-

domsmægler. Mægleren havde på forespørgsel af Skat til brug for sagen oplyst, at ejen-

domsmægleren ”som hovedregel er ude at vurdere ejendommen, inden der indgås en 

formidlingsaftale med sælger.” En købsaftale om sønnens videresalg af lejligheden til en 

fremmed for 1,75 mio. kr. med overtagelse den 1/8 2008 blev underskrevet af køberen 

den 9/5 2008 og af sønnen den 13/5 2008.  

 

De kreditforeningslån, der indestod i lejligheden ved sønnens køb af moderen, blev først 

indfriet i forbindelse med den fremmede købers overtagelse af lejligheden. Sønnen flyt-

tede den 28/6 2008 ind i en anden lejlighed, som moderen ejede.   

 

I 2012 traf Skat beslutning om at beskatte sønnen af hans fortjeneste ved videresalget, 

som Skat havde opgjort til knap 250.000 kr.  
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Denne afgørelse blev siden fastholdt, både af de skatteadministrative klageinstanser, dvs. 

skatteankenævnet og Landsskatteretten, og af byretten med den i det væsentligste samme 

begrundelse.  

 

Både skattemyndighederne og byretten konkluderede således for det første, at sønnen 

først havde købt lejligheden ved skødets underskrivelse den 25. april 2008.  

 

Myndighederne konstaterede videre, at sønnen herefter allerede den 28. april 2008 ind-

gik en formidlingsaftale om salg af den pågældende lejlighed, og at dette førte til salg af 

ejerlejligheden ved en købsaftale af 13. maj 2008 med overtagelse den 1. august 2008. 

 

På denne baggrund konkluderede myndighederne, at henset til, at sønnens salgsbestræ-

belser blev påbegyndt i umiddelbar forlængelse af sønnens overtagelse af ejerskabet til 

ejerlejligheden, og til, at ejerlejligheden blev solgt knap en måned senere, kunne ejerlej-

ligheden ikke anses for at have tjent til bolig for sønnen i den periode, hvor sønnen ejede 

ejerlejligheden. Det var uden betydning, at sønnen forud herfor havde beboet lejligheden 

i flere år som lejer. 

 

Der er ikke noget i myndighedernes og næppe heller i byrettens præmisser, der tyder på, 

at der i kommende sager om forældrekøb - hvor barnet altså har boet i ejendommen for-

ud for og frem til erhvervelsen af ejendommen - vil blive anlagt en anden og mildere 

bedømmelse af spørgsmålet om, hvorvidt ejendommen har tjent til bolig for barnet i 

perioden efter barnets køb, end i andre tilfælde, hvor spørgsmålet er, om en kortere be-

boelsesperiode giver grundlag for et skattefrit salg.  

 

Der er altså - også - i disse sager god grund til at udvise rettidig omhu.  

 

 

Grov uagtsomhed 
Der kan endelig være grund til at nævne, at både skattemyndighederne og byretten ka-

rakteriserede sønnens manglende selvangivelse af fortjenesten som et ”groft uagtsomt” 

forhold. Det indebar, at Skat havde særligt lange frister for at iværksætte en beskatning 

af sønnen.  
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Skærpelse af de skattemæssige regler 
For så vidt det i medierne anførte om, at regeringen har planer om at regulere de skatte-

mæssige regler for forældrekøb, står til troende - hvilket så vidt det ses ikke hidtil har 

været Venstres politik - kunne man måske forestille sig, at dette skete ved en stramning 

af kravene til barnets beboelsestid og -hensigt for accept af et skattefrit salg.  

 

I hvert fald synes det vanskeligt at forestille sig, at der ligefrem etableres negative sær-

regler for forældrekøb.  

 
_______ o _______ 

 
 


