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Spørgsmål 

Jeg har købt en ejerlejlighed til min datter i København, da hun skal starte på Universitet 

til september.  

 

Hun vil få normal SU, men har ikke mulighed for at klare et studenterjob ved siden af. 

Jeg tænker derfor på at skrive i lejekontrakten, at hun ikke skal betale leje.  

 

Mit spørgsmål er, hvad det vil betyde for mit skatteregnskab. 

 

V.h. JN 

 

 

 

Svar  

Uanset om De indgår en skriftlig eller mundtlig aftale om, at Deres datter ikke skal beta-

le leje, eller De blot accepterer, at Deres datter de facto ikke betaler leje, skal De beskat-

tes af markedslejen for lejligheden.  

 

De skal altså medregne markedslejen for lejligheden ved opgørelsen af indkomsten fra 

lejligheden og kan samtidig fradrage renteudgifter samt omkostninger ved drift af lejlig-

heden.  

http://www.v.dk/
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For Deres datters vedkommende kan en aftale om, at hun ikke skal betale husleje, blive 

lidt mere problematisk:  

 

 

Uopsigelig ret til fri bolig  
Højesteret fastslog i en dom fra december 2008, at et tilsagn om en uopsigelig ret til fri 

bolig indebærer, at ”lejeren” skal beskattes løbende af en markedsleje for boligen. En 

uopsigelig ret til fri bolig foreligger f.eks., hvis lejeren har ret til at bo huslejefrit ”så 

længe lejeren ønsker det” eller - efter skats praksis - hvis lejemålet er uopsigeligt i 

mindst 10 år. 

 

 

Fri bolig indtil videre 
Har fri bolig derimod kun været stillet til rådighed indtil videre, må de fordele, som er 

opnået herved, efter Højesterets opfattelse anses som gaver ydet i de enkelte indkomstår. 

Den fordel, som lejeren opnår, og som altså anses som en gave, er fordelen ved ikke at 

skulle betale leje. Med andre ord anses den årlige markedsleje som en gave til lejeren.  

 

Er lejeren barn af udlejer, skal der betales gaveafgift på 15 pct. af den del af den årlige 

markedsleje, der overstiger det årlige bundfradrag for gaver. Bundfradraget for gaver er i 

2017 på 62.900 kr. 

 

En bolig anses efter Skats praksis for at være stillet til rådighed indtil videre, hvis par-

terne f.eks. indgår, hvad Skat betegner som en ”almindelig lejekontrakt”.  

 

 
 _______ o _______ 

  
 


