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Hvilken pris skal anvendes, hvis forældrene køber søns andels-
bolig – handelsværdien eller ”andelskronen”? © 

 
 
 
 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 

Spørgsmål 1084 

Kære Tommy V. Christiansen 

  

Vi overvejer at købe vores søns andelsbolig for på sigt at flytte ind i den i forbindelse med 

vores pensionering. Lige nu fremlejer han den til sin lillesøster. 

  

Andelskronen står til ca. kr. 1.200.000, men i forbindelse med tidligere forsøg på salg 

vurderede en ejendomsmægler den til ca. kr. 850.000.  

 

Hvilken pris skal/kan vi købe den til for at undgå problemer med skattevæsen mv. 

  

Med venlig hilsen 

N.H. 

 

 

Svar  

Jeg kan oplyse, at skattevæsenet ved enhver overdragelse mellem nærtstående vil interes-

sere sig for, om der i forbindelse med overdragelsen tilflyder den ene eller den anden part 

midler, der skal skatte- eller afgiftsberigtiges. Eller med andre ord: Skattevæsenets inte-

resserer sig for, om køberen køber til overpris, til markedspris eller til underpris, alt inden 

for lovens rammer.  

http://www.v.dk/
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Hvis en ejendomsmægler på købstidspunktet har vurderet andelsboligen til en given vær-

di, vil skattevæsenet som udgangspunkt anerkende denne værdi ved en familieoverdragel-

se af andelsboligen. Men skattevæsenet er ikke bundet af den sagkyndige vurdering.  

 

Betaler køberen et højere beløb end værdien efter den sagkyndige vurdering, har sælgeren 

modtaget en overpris for andelsboligen. Forskellen mellem markedsprisen og overprisen 

er udtryk for en gave til sælgeren, som skal afgiftsberigtiges eller beskattes. Er der tale om 

et køb til overpris mellem forældre og børn, skal der svares gaveafgift. Er der tale om 

overdragelse mellem fjernere slægtninge eller venner m.v., skal sælgeren svare skat. 

 

Betaler køberen et mindre beløb end værdien efter den sagkyndige vurdering, tilflyder der 

køberen en fordel, som skal afgiftsberigtiges eller beskattes efter de netop nævnte ret-

ningslinier.  

 

Der er i andelsboligforeningsloven fastsat særlige regler om prismaksimering ved salg af 

andelsboliger. Skattevæsenet skal respektere disse regler om prismaksimering. Det bety-

der, at selv om reglerne måtte føre frem til en meget gunstig værdiansættelse af en konkret 

andelsbolig, vil skattevæsenet således som det ganske klare udgangspunkt ikke have mu-

lighed for at anfægte en værdiansættelse, der er foretaget med respekt af maksimerings-

reglerne.  

 

Andelsboligforeningsloven indeholder derimod ikke ”prisminimeringsregler”. Men hand-

ler parterne til et lavere beløb end andelsboligens værdi i handel og vandel, vil prisfast-

sættelsen utvivlsomt påkalde sig skattevæsenets interesse og udløse et krav om afgift eller 

efterbeskatning.  

 

Set i lyset af, at der er tale om en værdiansættelse baseret på en sagkyndig vurdering, vil 

jeg anbefale Dem at forelægge problemstillingen for SKAT, før De og Deres søn dispone-

rer, således at De på forhånd har vished for skattevæsenets vurdering af sagen.   

 
_______ o _______ 

 
 


