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Forældrekøb i sameje med barnet© 
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www.Advotax.dk 
 Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

 
I løbet af de næste par måneder vil boligsøgningen til ny studerende i de store 
studiebyer på ny spidse til. Overvejer man som forældre et såkaldt forældrekøb, 
er det måske en mulighed at købe lejligheden i sameje med barnet. Men skatte-
mæssigt er det formentlig lettere sagt end gjort.   
 
Gennem de seneste mange år har forældrekøb været en løsning på de akutte boligproblemer, 

som mange ny studerende oplever ved studiestart.  

 

Ved forældrenes køb og udlejning af en bolig til et barn etablerer forældrene i skatteteknisk 

forstand en erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af fast ejendom til barnet.  

 

Forældrene kan vælge at anvende virksomhedskatteordningen ved opgørelsen og beskatningen 

af indkomst fra udlejning af forældrekøbsboligen. Men forældrene har ikke pligt til at anvende 

virksomhedsordningen, med mindre forældrene i forvejen driver anden erhvervsmæssig virk-

somhed og har placeret denne virksomhed i virksomhedsskatteordningen. Med virkning fra 1. 

januar 2021 er fordelene ved placering af forældrekøbsboligen i virksomhedskatteordningen 

reduceret væsentligt.  

 

Selv om der er tale om udlejning af en bolig til et barn, som måske oveni købet endnu ikke er 

fyldt 18 år, vil forældrene skattemæssigt blive stillet på samme måde, som hvis boligen var 

udlejet til en fremmed.  

 

Det betyder i først række, at forældrene skal beskattes af en leje svarende til markedslejen for 

forældrekøbsboligen. 
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Samtidig har forældrene skattemæssig fradragsret for renteudgifter, vedligeholdelsesudgifter, 

driftsomkostninger, ejendomsskat mv. vedrørende lejligheden.  

 

Ved et senere salg af forældrekøbsboligen, skal forældrene beskattes af en eventuel fortjeneste 

ved salget, med mindre boligen i forældrenes ejertid reelt har tjent som bolig for forældrene 

selv.    

 

Køb i sameje med barnet 

Vælger forældrene at købe boligen i sameje med barnet, eksempelvis med halvdelen til hver 

part, skal forældrene beskattes efter de ovennævnte regler vedrørende forældrenes halvpart af 

lejligheden. Det betyder bl.a., at forældrene skal beskattes af en markedsleje vedrørende foræl-

drenes halvpart af lejligheden, som jo altså er udlejet til barnet. Samtidig har forældrene skat-

temæssig fradragsret vedrørende deres andel af de udgifter – i det nævnte eksempel med halv-

delen - som er forbundet med boligens drift.  

 

Ved et senere salg af forældrekøbsboligen, skal forældrene beskattes af en eventuel fortjeneste 

ved forældrenes salg af deres halvpart, med mindre boligen i forældrenes ejertid reelt har tjent 

som bolig for forældrene selv.    

 

Barnet skal på sin side beskattes vedrørende barnets halvpart af lejligheden efter samme regler 

som for andre boligejere. Barnet har skattemæssig fradragsret for renteudgifter, men alene med 

den laveste fradragsværdi, og barnet har som udgangspunkt ingen fradragsret for de øvrige ud-

gifter, som måtte være forbundet med boligen.  

 

Barnet kan som udgangspunkt sælge barnets halvpart af boligen skattefrit efter parcelhusreglen, 

da boligen har tjent som bolig for barnet i parcelhusreglens forstand.  

 

Køb af en forældrekøbsbolig i sameje med barnet sker således på andre vilkår end et traditionelt 

forældrekøb, men åbner på samme tid andre muligheder for barnet.  

 

Beskatning ved forældrekøb er nærmere behandlet i ”Skattemæssige aspekter af Forældrekøb”  
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