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Omvendt forældrekøb – delvis tilbagekøb - beskatning ved 
salg af ejerlejligheden© 
 
 

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

www.v.dk 
  
 
 

Spørgsmål: 

 

I juni måned 2006 købte min datter og jeg en lejlighed til min ekshustru ved Aarhus.  

 

Vi købte lejligheden for 1.550.000 kr. Den blev overtaget den 1. august samme år. Det 

var lige før finanskrisen satte ind.  

 

Jeg havde alle udgifterne på vedligeholdelse af lejligheden, og huslejeindtægterne blev 

brugt til at betale terminen på lejligheden.  

 

I 2013 døde min ekshustru. Senere samme år solgte min datter sin andel af lejligheden 

til mig. Sagførerne, som stod for salget, vurderede summen af den halve andel af lejlig-

heden til 427.000 kr.  

 

Den 1. marts 2016 sælger jeg lejligheden for 1.595.000 kr. Jeg har en fortjeneste på lej-

ligheden på 45.000 kr. Ejendomsmægleren skal have 48.585 kr. for handlen. Jeg har 

derfor et underskud på 3.585 kr.  

 

http://www.v.dk/
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Jeg har betalt skat af huslejeindtægterne i hele perioden af 10 år, hvor jeg har stået som 

ejer af lejligheden i syv år sammen med min datter.  

 

Jeg er i 2017 blevet pålagt at betale 84.061 kr. i restskat af et beløb på et underskud på 

3.585 kr.  

 

Hvordan kan det være rigtigt? 

 

 

Med venlig hilsen  

P.D. 

 

Svar 

Jeg forstår Deres brev således, at De og Deres datter køber lejligheden med halvdelen til 

hver i 2006, og at Deres datter i 2013 solgte hendes andel på 50 pct. af lejligheden til 

Dem for de nævnte 427.000 kr. 

 

En skattepligtig fortjeneste ved salg af en fast ejendom, her en lejlighed opgøres – i me-

get grove træk - som forskellen mellem på den ene side salgssummen og på den anden 

side den oprindelige købesum med tillæg af senere forbedringer på ejendommen.  

 

Som jeg forstår Deres brev, har De ved salget i 2016 opnået en salgssum på 1.595.000 

kr. for lejligheden i sin helhed.  

 

Deres købesum for lejligheden i sin helhed kan opgøres som:  

1. Købesummen for den første halvdel af lejligheden, svarende til 1.550.000 kr./2, 

dvs. 775.000 kr. +  

2. Købesummen for den anden halvdel af lejligheden ved købet af Deres datter, 

dvs. de 427.000 kr. 

 

Eller i alt 1.202.000 kr.  
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Det betyder, at De – i meget grove træk – har haft en skattepligtig fortjeneste på 

1.595.000 kr. - 1.202.000 kr., dvs. 393.000 kr., og altså ikke et tab (underskud) på 3.585 

kr. 

 

Jeg skal udtrykkeligt bemærke, at den ovenstående opgørelse er udtryk for en meget 

forenklet opgørelse, der kan ligge et godt stykke fra en korrekt opgørelse af den skatte-

pligtige fortjeneste efter reglerne i den såkaldte ejendomsavancebeskatningslov. Som et 

par væsentlige poster, der kan påvirke opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste, kan 

her nævnes, at både købesummen og salgssummen for ejendommen skal kontantomreg-

nes ved avanceopgørelsen, ligesom købesummen skal forhøjes med et tillæg på 10.000 

kr. for anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori ejeren har ejet 

ejendommen, bortset fra salgsåret. Videre kan nævnes, at visse omkostninger ved køb 

og salg, eksempelvis udgifter til advokat, ejendomsmægler, tinglysningsafgift m.v. kan 

fragå ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste.  

 

For så vidt De er i tvivl om, hvorvidt Skat har opgjort Deres skattepligtige fortjeneste 

ved salg af lejligheden korrekt, vil jeg anbefale Dem at kontakte Skat eller alternativt en 

revisor for en nærmere drøftelse af avanceopgørelsen.  

 

Den ovenstående avanceopgørelse indebærer videre, at Deres datter, efter det forelig-

gende at dømme, har haft et skattemæssigt tab ved salg af hendes andel af lejligheden til 

Dem, idet hun har købt hendes andel af lejligheden for 775.000 kr., men har videresolgt 

hendes andel af lejligheden til Dem for blot 427.000 kr. Dette skattemæssige tab kan 

Deres datter kun anvende på én måde, nemlig til modregning i senere års skattepligtige 

fortjenester ved salg af fast ejendom.  

 

Forestillede man sig, at De oprindeligt selv havde købt hele lejligheden, eller alternativt, 

at Deres datter havde beholdt hendes andel af lejligheden helt frem til bortsalget af lej-

ligheden i 2016, ville opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab i sagens natur 

have set noget anderledes ud.  
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Den omstændighed, at De - som De oplyser - ”havde alle udgifterne på vedligeholdelse 

af lejligheden” kan ikke føre til en ændret opgørelse af Deres skattepligtige fortjeneste 

ved salget af lejligheden.  

 

Herudover gælder, at med et delt ejerskab, som det her foreliggende, skal hver ejer som 

udgangspunkt medregne egne andele af overskud eller underskud ved drift af lejlighe-

den ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst. Det er således som det ganske 

klare udgangspunkt ikke muligt at henføre samtlige indtægter og udgifter til én af flere 

ejere. 

 
 _______ o _______ 

 
 


