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

www.v.dk 
  
 
Jeg læste artiklen fra den 4. februar 2017 om børns køb af bolig til forældre.  

 

Det så temmelig indviklet og besværligt ud, men jeg kunne desværre ikke bruge rådene, 

da mit problem er anderledes: 

  

Vi har solgt vores hus til en meget lille pris og har søgt flere boligforeninger om at leje 

et hus med have (været medlem i 40 år). Dette har vist sig umuligt, da man for at komme 

i betragtning skal have boet i boligforeningen. 

 

Spørgsmålet er: dersom vores søn køber et hus, og udlejer det til os, hvordan er han stil-

let, så det ikke kommer til at koste ham andet end ”reparationer”. Vi låner ham til udbe-

talingen, og skal kommunen forhøres om den korrekte evt. leje.  

 

Hvad er hans muligheder for at trække en evt. vedligeholdelse fra i skat? 

 

Jeg er en ældre dame, som har det meget svært med denne digitale verden og derfor ikke 

vil eje noget. Jeg kan ikke finde ud af alle papirerne. 

  

Tak for alle dine gode artikler i årenes løb.  

 

Mange venlige hilsener  

N.B. 

http://www.v.dk/
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Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til de skattemæssige konsekvenser for De-

res søn, hvis han køber en særskilt (separat beliggende) bolig med henblik på udlejning 

til Dem.   

 

I denne situation vil konsekvenserne som udgangspunkt være følgende: 

 

 

Beskatning af markedslejen 
Deres søn skal som udgangspunkt beskattes af en leje svarende til markedslejen for boli-

gen på de vilkår, der fremgår af lejeaftalen. Det vil være en god ide på forhånd at spørge 

en sagkyndig, f.eks. en ejendomsmægler eller huslejenævnet, om, hvad der er markeds-

lejen for boligen. Denne beskatning foretages, hvad enten De rent faktisk betaler en så-

dan leje svarende til markedslejen eller De blot betaler en mindre leje eller måske slet 

ingen leje.  

 

Hvis Deres søn skal beskattes af en markedsleje, kan Deres søn som udgangspunkt sam-

tidig fratrække renteudgifter samt driftsudgifter vedrørende denne bolig på samme måde 

som for boliger, der udlejes til en fremmed. Driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til re-

novation og skorstensfejning, vej- og kloakafgifter, brand- og andre forsikringspræmier 

og kontingent til grundejerforening.  

 

Deres søn kan endvidere fratrække vedligeholdelsesudgifter vedrørende ejendommen. 

Man skal her være opmærksom på, at der gælder særlige regler om, hvad der kan anses 

som vedligeholdelsesudgifter for en nyerhvervet ejendom.  

 

De ovennævnte regler om fradrag gælder som udgangspunkt for udlejning af boliger, 

hvor ejeren (Deres søn) indtægtsfører en markedsleje.  
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Hvis boligen findes ”i tilknytning til” en bolig, som Deres søn bebor 
Hvis boligen findes ”i tilknytning til” en bolig, som Deres søn bebor, f.eks. en naboejen-

dom, kan Deres søn dog efter særlige regler ”nøjes med” at betale ejendomsværdiskat 

vedrørende boligen. 

 

 Og hvis De rent faktisk betaler Deres søn en husleje, skal Deres søn kun beskattes af 

den del af huslejen, der overstiger 250 pct. af ejendomsværdiskatten.  

 

Det er disse særregler, der er omtalt den 4. februar 2017 i Spørg om Penge, i artiklen 

”Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler”.  

 

På udgiftssiden har Skat i disse tilfælde frem til 2009 haft den praksis, at udlejeren, (De-

res søn) havde samme muligheder for skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt 

driftsudgifter vedrørende den udlejede bolig, herunder udgifter til vedligeholdelse, som 

ved anden udlejning af fast ejendom. Denne retsstilling var således udtrykkeligt omtalt i 

skattevæsenets egen vejledning.  

 

Sidenhen er disse udtalelser imidlertid gledet ud af Skats vejledning, og Skat har således 

nu det synspunkt, at udlejeren i alle henseender er stillet på samme måde, som hvis udle-

jeren selv beboede huset. Dog således, at udlejeren skal beskattes af den del af huslejen, 

der overstiger 250 pct. af ejendomsværdiskatten. 

 

Det betyder, at udlejeren som udgangspunkt kun har skattemæssig fradragsret for renter 

af indestående prioriteter samt reservefonds- og administrationsbidrag til realkreditinsti-

tutter. Øvrige udgifter vedrørende ejendommen kan derimod ikke fradrages. 

 

Lovreglerne på området er imidlertid ikke blevet ændret. Jeg er derfor ikke overbevist 

om rigtigheden af Skats ændrede praksis på udgiftssiden.   

 

Er forældre og barn i overvejelser om at anvende særreglerne om betaling af ejendoms-

værdiskat af boligen samt indkomstskat af en faktisk betalt leje, der overstiger 250 pct. 
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af ejendomsværdiskatten, bør de skattemæssige konsekvenser på udgiftssiden afklares 

ved en henvendelse til Skat, før der disponeres.  
 

Hvordan regnestykket i sidste ende kommer til at se ud for Deres søn, vil bero på, hvil-

ken ejendom, Deres søn måtte beslutte at købe, og dermed hvilke indtægter henholdsvis 

udgifter, der er forbundet med købet og driften af ejendommen.  

 

 

Undersøg konsekvenserne før købet 
Jeg vil anbefale Deres søn at lade en sagkyndig foretage en beregning af omkostningerne 

ved et køb af en konkret ejendom, således at Deres søn og De ved, hvordan De står, før 

ejendommen købes. 

 

Skal Deres søn beskattes af en markedsleje for ejendommen, kan det være en god ide at 

spørge Skat om, hvorvidt Skat er enig i, at den drøftede leje svaret til markedslejen for 

ejendommen. 

 
 _______ o _______ 

  
 


