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Fri bolig er et meget gunstigt, men skattemæssigt også et meget dyrt perso-
nalegode. Det samme gælder boliger, som et selskab stiller til rådighed for 
hovedaktionæren eller hans nærtstående.   
 

I 2000 blev reglerne om beskatning af flere væsentlige personalegoder strammet mar-

kant med virkning fra 2001 og fremefter. 

 

De skærpede regler omfatter bl.a. helårsboliger, som en arbejdsgiver stiller til rådighed 

for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen afløn-

ningsform.  

 

Tilsvarende skærpede regler gælder for hovedaktionærer, der modtager udbytte fra sel-

skabet i form af, at der stilles en helårsbolig til rådighed. Som en overbygning på disse 

regler gælder endvidere, at de skærpede regler også omfatter tilfælde, hvor boligen stil-

les til rådighed – ikke for hovedaktionæren personligt – men for hovedaktionærens nært-

stående, i praksis typisk et barn.  

 

 

Værdiansættelsen af personalegodet 

Den skærpede beskatning består i selve opgørelsen af den skattepligtige værdi. Værdien 

– og dermed beskatningsgrundlaget - af privat rådighed over en helårsbolig skal således 

opgøres efter skematiske regler. Herefter skal hovedaktionæren m.v. beskattes af, hvad 

der i meget grove træk kan sammenfattes til 5 pct. af den offentlige vurdering for ejen-

dommen med tillæg af 1 pct. af den del af ejendommens værdi, som ikke overstiger 
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3.040.000 kr., og 3 pct. af resten, svarende til det beregningsgrundlag for ejendommen, 

der skulle have været anvendt, hvis ejendommen havde været omfattet af ejendomsvær-

diskatteloven. Endvidere skal til den skattepligtige værdi medregnes udgifter til ejen-

domsskatter, som afholdes af selskabet. Afholder selskabet andre udgifter i tilknytning 

til boligen som f.eks. varme, vand, vandafledningsafgift, renovation, el, fællesantenne, 

gartner og lignende, skal fordelen herved ligeledes beskattes.   

 

Med de skematiske regler er opgørelsen af værdien løsrevet fra, hvad samme bolig lov-

ligt kan udlejes til efter de lejeretlige regler, herunder bl.a. reglerne om omkostningsbe-

stemt leje. Det betyder i praksis, at der kan forekomme en betydelig forskel mellem på 

den ene side den ”lejeværdi”, som hovedaktionæren skal beskattes af, og på anden side 

lejen for samme bolig ved udlejning til en fremmed.  

 

Oveni kommer, at hovedaktionæren ikke skal beskattes af værdien af rådighed over en 

helårsbolig som aktieindkomst, men som skattepligtig personlig indkomst. Dette gælder, 

selv om personalegodet skatteretligt set er et udbytte fra selskabet, som normalt kun 

beskattes som aktieindkomst.  

 

 

Beskatning af hovedaktionæren  

Den nævnte beskatning af en hovedaktionær indtræder, uanset om selskabet stiller boli-

gen til rådighed for hovedaktionæren personligt mod betaling. En eventuel betaling fra 

hovedaktionæren eller hans nærtstående skal modregnes i den skattepligtige værdi, dvs. 

beskatningsgrundlaget – men fører altså ikke i sig selv til, at beskatningen af hovedakti-

onæren efter de skematiske regler bortfalder helt eller delvist, ligesom der eventuelt vil 

kunne blive tale om skattemæssige konsekvenser for selskabet. Dette gælder, selv om 

hovedaktionæren i forvejen betaler den højst mulige lovlige leje ved udlejning til en 

fremmed, hvis denne leje er lavere end den skematiske værdi. 

 

På denne baggrund vil anskaffelse af en bolig i selskabsregi til brug for hovedaktionæ-

ren eller dennes nærtstående i de fleste tilfælde være en dyr løsning, alt afhængigt af de 

nærmere omstændigheder i den enkelte sag.  
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Udlejning til nærtstående 

Da de skærpede regler blev vedtaget i år 2000, var myndighedernes opmærksomhed i 

første række rettet mod hovedaktionærer, som af eget selskab havde fået stillet en bolig 

til rådighed - ofte velbeliggende og indrettet efter hovedaktionærens særlige ønsker eller 

præferencer. Det var således netop boliger af denne karakter, som havde givet anledning 

til de skærpede regler.  

 

Men i lovforslaget til de senere vedtagne regler var endvidere åbnet mulighed for, at 

beskatningen af hovedaktionæren også ville kunne udstrækkes til tilfælde, hvor selska-

bet udlejede en bolig til hovedaktionærens nærtstående, herunder eksempelvis hovedak-

tionærens børn. I lovforslaget tales i den forbindelse om, at godet - her den fri bolig - 

”anses for at have passeret hovedaktionærens økonomi”.  

 

Nogle år efter vedtagelsen af reglerne begyndte skattemyndighederne at effektuere den 

skærpede beskatning også i tilfælde, hvor der var tale om udlejning til hovedaktionærens 

nærtstående. Dette gjaldt også i tilfælde, hvor den nærtstående, typisk et barn, betalte en 

leje til selskabet. Heller ikke i denne situation vil selve den omstændighed, at barnet 

betaler en leje, herunder for den sags skyld den højst mulige lovlige leje, i sig selv føre 

til, at beskatningen af hovedaktionæren bortfalder. Her vil der blive tale om beskatning 

af hovedaktionæren af forskellen mellem på den ene side den høje, skematiske leje og 

på den anden side den betalte leje.  Kun i den, nok lidt atypiske situation, at barnet rent 

faktisk betaler en leje svarende til lejen beregnet efter de skematiske regler, vil beskat-

ningen af hovedaktionæren således bortfalde.  

 

 

Forældelse af beskatningen 

Det er endelig fastslået i praksis, at en beskatning efter ovennævnte regler ved udlejning 

til et barn ikke forældes efter de almindelige regler, dvs. typisk 3 år og 4 måneder efter 

indkomstårets udløb, men først 5 år og 4 måneder efter indkomstårets udløb.  

 

En sag om efterbeskatning af en hovedaktionær kan derfor resultere i et betydeligt krav 

om efterbetaling, hvortil kommer renter af skattekravet.  
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En sag om fri bolig til forældre 

En sådan sag er senest blevet afgjort af Retten i Helsingør ved en dom offentliggjort 29. 

marts 2021, hvor de ultimative hovedanpartshavere, to brødre, blev pålagt at betale skat 

vedrørende en bolig, som brødrenes selskab havde stillet til rådighed for brødrenes for-

ældre.  
 

Sagen drejede sig om et ejendomsselskab, som i 1991 erhvervede flere ejendomme i 

Nordsjælland. De pågældende ejendomme var alle udlejet til fremmede. I 1999 købte 

selskabet en yderligere ejendom, hvor boligen siden blev revet ned og en ny genopført i 

2001. Den 20. november 2001 overdrog selskabets ultimative hovedanpartshavere, et 

ægtepar, anparterne i ejendomsselskabet til parrets to sønner som en gave, bl.a. på vil-

kår, at hverken selskabet eller sønnerne kunne overdrage eller på anden måde disponere 

over ejendommen, så længe ægteparret (forældrene) ønskede at benytte ejendommen, og 

at der ville blive oprettet en lejekontrakt med forældrene om leje af ejendommen.  For så 

vidt vilkårene herom blev misligholdt, ville gaven blive annulleret og aktierne tilbage-

ført til forældrene eller til en trust (fond).  
 

Dagen efter gaveoverdragelsen blev oprettet en lejekontrakt om ejendommen.  
 

Skattemyndighederne beskattede de to sønner efter de skærpede skematiske regler om 

rådighed over en helårsbolig, da sønnerne ansås for at have overladt rådigheden over 

helårsboligen til forældrene som nærtstående. Sønnerne blev herefter beskattet af for-

skellen mellem på den ene side værdien af fri bolig opgjort efter de skematiske regler og 

på den anden side den leje, som forældrene havde betalt for boligen; for hver søn knap 

800.000 kr. over de 5 år, som sagen drejede sig om, nemlig fra 2008 – 2012.  

 

De to sønner, som havde modtaget anparterne i selskabet på det vilkår, at forældrene 

havde ret til at bo i selskabets ejendom, anførte heroverfor forgæves det synspunkt, at de 

på intet tidspunkt havde haft rådighed over boligen og på intet tidspunkt havde kunnet 

disponere over ejendommen.  
 

Men beskatningen blev fastholdt af byretten, som fandt, at boligen havde ”passeret søn-

nernes økonomi.” 
_______ o _______ 


