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Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

I en større artikel i dagspressen den 4. november 2022 blev under betegnel-
sen ”familieflip” præsenteret en model for generationsskifte af forældre-
købslejligheder, som gav børnene mulighed for at realisere betydelige skat-
tefri kapitalgevinster på rekordtid ved salg af lejligheden.  
 
Om modellen er forenelig med skattepraksis er en anden sag.  
 

Forældres køb af en lejlighed m.v. for at skaffe en bolig til et barn har været stigende 

gennem de seneste 30 år.   

 

I en del tilfælde har forældrene siden solgt boligen til barnet, typisk når barnet efter endt 

uddannelse var kommet i arbejde og selv kunne finansiere boligkøbet.  

 

Muligheden for at værdiansætte boligen efter +/- 15 pct.´-reglen ved overdragelsen til 

barnet i kombination med et stedse større efterslæb på den offentlige vurdering har ført 

til, at forældrene op gennem 00´erne i mange tilfælde har kunnet overdrage boligen til 

barnet til en yderst gunstig (lav) pris. Skattemyndighederne har således i vidt omfang 

været forpligtet til at respektere en værdiansættelse efter +/- 15 pct.´-reglen. Fremover 

vil denne regel blive ændret til en +/- 20 pct.´-regel, men først når der er fremkommet 

en vurdering af den pågældende bolig efter den ny vurderingslov.  

 

En overdragelse som beskrevet ovenfor vil indebære en afgiftsfri gaveoverdragelse af 

værdistigningen på boligen fra forældrene til barnet.  

 

http://www.v.dk/
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Med en lav værdiansættelse ved overdragelsen til barnet kan forældrene endvidere re-

ducere eller helt eliminere forældrenes avancebeskatning. I nogle tilfælde har der endog 

været tale om, at forældrene kunne opnå et fiktivt skattemæssigt tab på ejendommen, 

som forældrene kunne anvende til modregning i fortjenester ved afståelse af andre ejen-

domme.  

 

Har lejligheden m.v. efterfølgende tjent som bolig for barnet, således at barnet sidenhen 

kan sælge lejligheden skattefrit, forøges gevinsten mærkbart. 

 

Eller med andre ord: Forældrenes skattepligtige avance konverteres dels til en afgiftsfri 

og i nogle tilfælde tillige en skattefri gevinst hos barnet. 

 

En situation, som vel bedst kan betegnes som en ”dobbelt-win” situation – altså for fa-

milien, men ikke for skattemyndighederne.   

 

 

To faktorer  

Som det fremgår, bidrager navnlig to faktorer – henholdsvis efterslæbet på de offentlige 

vurderinger og muligheden for et skattefrit salg - hver især til denne situation. På begge 

fronter er billedet noget mere kompliceret, end man umiddelbart kan få indtryk af efter 

artiklen i dagspressen om familieflip.  

 

 

+/- 15 pct.´-reglen  

Efterslæbet på de offentlige vurderinger har ved brug af +/- 15 pct.´-reglen gjort det 

muligt at fastsætte overdragelsessummen for en forældrekøbsbolig ved salg til er barn til 

et væsentligt lavere beløb, end ejendommen vil kunne indbringe ved et salg i fri handel.  

 

Vedrørende +/- 15 pct.´-reglen traf Skatterådet i efteråret 2021 18 principielle afgørelser 

om, hvorvidt familier kunne anvende +/- 15 pct.´-reglen eller om dette var udelukket 

som følge af, at der forelå ”særlige omstændigheder.” Ligeledes i efteråret 2021 udsend-

te Skatteministeriet et nyt cirkulære om +/- 15 pct.´-reglen (+/- 20 pct.´-reglen). Så sent 
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som i maj 2022 udsendte Skattestyrelsen et udkast til et styresignal om rækkevidden af 

+/- 15 pct.´-reglen, og herunder hvornår der skal anses at foreligge ”særlige omstændig-

heder”, som er til hinder for anvendelse af +/- 15 pct.´-reglen,  

 

Disse initiativer fører efter min bedste vurdering frem til en væsentlig begrænsning af 

mulighederne for at anvende +/- 15 pct.´-reglen, herunder i tilfælde, hvor et barn sælger 

en bolig kort tid efter køb af barnets køb af forældrene.  

 

 

Flipmodellen og parcelhusreglen 

I beskrivelsen af ”flipmodellen” i dagspressen den 4. november 2022 omtales bl.a. en 

sag, hvor en ejerlejlighed i Gentofte blev familieoverdraget af et ægtepar i halvtredserne 

til et barn midt i tyverne for omkring 800.000 kr. i maj 2021. To måneder senere, i juli 

2021, solgte barnet lejligheden til markedsprisen på 1,9 mio. kr. Barnet kunne dermed 

realisere en gevinst på 1,1 mio. kr. En gevinst, som i artiklen oplyses som udgangspunkt 

at være skattefri. Dermed blev en skattepligtig gevinst hos forældrene på 1,1 mio. kr. 

konverteret til en skatte- og afgiftsfri gave til barnet. 

 

Meget tyder dog på, at Skattestyrelsen næppe vil være enig i denne forståelse af parcel-

husreglen.  
 
 

Hvornår kan en ejerbolig sælges skattefrit?  

Efter parcelhusreglen er fortjeneste ved salg af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder 

skattefri, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele den 

periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen (samtidig) har opfyldt 

betingelserne for at kunne sælges skattefrit.  

 

Det er endvidere en betingelse, at det samlede grundareal er mindre end 1.400 m², eller 

alternativt, at en af de to bestemmelser om fritagelse fra arealkravet er opfyldt.  

 

Centralt for mulighederne for et skattefrit salg af en forældrekøbsbolig er kravet i par-

celhusreglen om, at ”… huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren i en del af 

eller hele ...” ejertiden.  
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Frem til og med 1989 forudsatte et skattefrit salg efter parcelhusreglen som udgangs-

punkt, at ejeren havde beboet ejendommen i en periode på mindst to år. Skattemyndig-

hederne kunne dog dispensere fra kravet om to års beboelse.   

 

Kravet om en beboelse på to år blev ophævet ved en lovændring i 1989 som led i en 

regelforenkling på skatteområdet. Af lovforslaget fra 1989 fremgik bl.a., at avancer på 

fast ejendom skulle være skattefri ”uanset ejerperiodens længde, hvis sælgeren eller 

dennes husstand har beboet ejendommen i (en del af) den periode, sælger har ejet ejen-

dommen.” 

 

Baggrunden for regelændringen var, at dispensationspraksis havde udviklet sig på en 

måde, som ifølge Skatteministeriet efterhånden var blevet vanskelig at begrunde overfor 

borgerne. Hertil kom, at ”… handelsomkostningerne ved salg af fast ejendom er så sto-

re, at der næppe er grund til at frygte misbrug … Endvidere må det antages, at de stag-

nerende ejendomspriser bevirker, at der kun vil være en beskeden fortjeneste til beskat-

ning.”  

 

Under Folketingets behandling af lovforslaget blev stillet flere spørgsmål til skattemini-

steren om den nærmere forståelse af den foreslåede regel. Blandt andet blev ministeren 

bedt om at oplyse, ”hvorvidt det er en tilstrækkelig betingelse, at en ejer … blot har 

beboet [ejendommen] i én dag for at opnå skattefrihed i forbindelse med et eventuelt 

salg.”  

 

Af ministerens svar fremgik bl.a., at ved en ophævelse af kravet om to års beboelse,  

”vil også kortere beboelsesperioder fritage for en eventuel avancebeskatning efter 

ejendomsavancebeskatningsloven.  

 Det må dog kræves, at der rent faktisk har været tale om beboelse. I tilfælde, 

hvor der helt åbenbart er tale om, at ejeren eller dennes husstand blot foretager en 

pro forma-indflytning, dvs. at der reelt ikke er tale om beboelse, vil der efter en kon-

kret, ligningsmæssig vurdering være mulighed for at beskatte en eventuel avance ef-

ter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler.” 
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Parcelhusreglen i praksis  

Frem til 1993 kunne enhver fast ejendom sælges skattefrit efter syv års ejertid. Med 

skattereformen i 1993 blev syv års-reglen imidlertid ophævet, således at fortjenester på 

fast ejendom skulle beskattes uanset ejertid, med mindre der var tale om en ejerbolig 

omfattet af parcelhusreglen.  

 

Lovændringen i 1993 og stigende konjunkturgevinster på fast ejendom førte, næppe 

overraskende, frem til et vist pres på parcelhusreglen. Et pres, der steg frem mod fi-

nanskrisen i 2008, og på ny gennem de seneste år, hvor der har kunnet realiseres betyde-

lige konjunkturgevinster på fast ejendom.  

 

Eksempelvis sås talrige sager, hvor ejere mente, at de kunne sælge eksempelvis en for-

ældrekøbslejlighed eller et arvet hus skattefrit med henvisning til, at ejeren havde ”be-

boet” ejendommen i en given, kortere periode forud for et salg. Adskillige ejere anførte 

i den forbindelse, at baggrunden for den kortvarige beboelse var, at ejeren var i overve-

jelser om skilsmisse. I en del sager viste det sig, at ”beboelsen” havde drejet sig om æn-

dring af folkeregisteradresse, at ”skilsmissen” siden var opgivet, og at ejeren herefter 

var flyttet ”hjem” til den anden ægtefælle.   

 

 

Streng praksis om skattefritagelse  

Under behandlingen af disse sager havde skattemyndighederne og domstolene selvsagt 

også læst lovforslaget fra 1989, herunder bl.a. og måske navnlig skatteministerens udta-

lelser om ”faktisk … beboelse”, ”pro forma-indflytning” og ”en konkret, ligningsmæs-

sig vurdering”. Mange boligejere fik et klart indtryk af, at der ikke var medvind på den-

ne cykelsti – boligejerne tabte sagerne over en kam.  

 

I 2003 fik en boligejer ved Landsskatteretten undtagelsesvist medhold i, at han kunne 

sælge en bolig skattefrit efter én måneds beboelse, da han dokumenterbart ikke havde 

andre boliger til rådighed.(1)  

 
1)  TfS 2003, 583 LSR, omtalt i JUS (Ugens Kommentar) 2003/34 
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Året efter, i 2004, traf Vestre Landsret afgørelse(2) i en sag om en hustru, der havde ar-

vet en ejendom efter sine forældre. Ejendommen blev udlejet i en årrække, og da lejeren 

flyttede, flyttede hustruen ind i ejendommen et par måneder, efter det oplyste som følge 

af vanskeligheder i ægteskabet. Siden flyttede hun hjem igen og den arvede ejendom 

blev solgt.  

 

Landsretten tiltrådte, at hustruen skulle beskattes af fortjenesten ved salget af den arve-

de ejendom, da hustruen ikke havde godtgjort, at hun ”havde opgivet sin hidtidige bo-

pæl og reelt boede i huset”.  

 

Året efter, i 2005, tiltrådte Højesteret(3) i en lignende sag, at skatteyderen ikke ”ikke har 

godtgjort, at ejerlejligheden reelt har tjent som bolig for ham i perioden fra den 19. 

november 1997 til den 1. februar 1998.” 

 

Siden, i 2009, tabte et forældrepar, der selv var flyttet ind i lejligheden efter barnets fra-

flytning, en sag ved Østre Landsret(4) om skattefritagelse ved salget af forældrekøbslej-

ligheden efter 4 måneders beboelse, selv om det for så vidt var ubestridt, at parret rent 

faktisk havde boet i lejligheden i denne periode.  

 

Ægteparret havde været udstationeret i udlandet, og havde i den forbindelse udlejet par-

rets hidtidige faste helårsbolig, en villa. Da udstationeringen ophørte, flyttede parret til 

Danmark og boede i 4 mdr. i forældrekøbslejligheden, indtil en istandsættelse af parrets 

villa var afsluttet.   

 

Landsretten udtalte, at parret ikke kunne sælge lejligheden skattefrit, da lejligheden kun 

havde tjent som midlertidigt opholdssted for parret, da villaen efter parrets eget valg 

ikke kunne benyttes. Et sådant midlertidigt opholdssted var efter landsrettens opfattelse 

 
2)  SKM2004.221.VLR, omtalt i JUS (Ugens Kommentar) 2004/21 
3)  SKM2005.404.HR, omtalt i JUS (Ugens Kommentar) 2005/44 
4)  SKM2009.762.ØLR 
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ikke omfattet af kravet i parcelhusreglen om, en ejendom skal ”tjene som bolig for eje-

ren”.  

 

Med disse og mange andre afgørelser har skattemyndighederne med domstolenes op-

bakning fastholdt, at der skal være realitet i den ”beboelse”, der skal give grundlag for 

et skattefrit salg efter parcelhusreglen, og videre, at en ”midlertidig” beboelse ikke er 

tilstrækkelig.  

 

 

Praksis om barnets salg af forældrekøbslejligheden 

Udgangspunktet for beskatningen af barnet efter parcelhusreglen er, at barnet selv skal 

opfylde kravene for et skattefrit salg, og herunder i første række, at ejendommen har 

tjent som bolig for barnet i barnets ejertid. Det fremhæves, at barnets beboelse af ejen-

dommen forud for barnets køb ikke medregnes ved vurderingen af, om ejendommen har 

tjent til bolig for barnet.  

 

På ryggen af praksis om parcelhusreglen op gennem 00`erne, jf. ovenfor, fremkom i 

2017 den første afgørelse om et barns salg af en forældrekøbslejlighed kort tid efter bar-

nets køb af lejligheden.(5)  

 

I denne sag havde en moder købt en forældrekøbslejlighed i 2004 til en studerende søn. 

Ved et skøde af 25. april 2008 købte sønnen lejligheden af moderen, og ved et skøde af 

13. maj 2008 videresolgte sønnen lejligheden med en klækkelig fortjeneste.   

 

Landsskatteretten tiltrådte skattemyndighedernes beskatning af sønnen af fortjenesten. 

Som begrundelsen anførte retten bl.a., at da sønnens ”salgsbestræbelser således blev 

påbegyndt i umiddelbar forlængelse af [sønnens] overtagelse af ejerskabet til ejerlej-

ligheden, og til at ejerlejligheden blev afstået knap en måned efter, kan ejerlejligheden 

ikke anses for at have tjent til bolig for [sønnen] i den periode, hvori [sønnen] ejede 

ejerlejligheden, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.” 

 

 
5) SKM2017.91.BR. Omtalt i Forældrekøb, DJØF, s. 226 ff. 
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Sønnen indbragte afgørelsen for byretten, som stadfæstede Landsskatterettens afgørelse 

med den tillægsbemærkning, at salget fra moderen til sønnen ”alene er begrundet i et 

ønske om at undgå en beskatning ved videresalg af ejerlejligheden og som anført af 

[Skatteministeriet] alene begrundet i spekulation.” 

 

 

Ikke selvangivet en skattepligtig fortjeneste?  

I praksis har været fremført det synspunkt, at har man undladt at selvangive en skatte-

pligtig fortjeneste, men bliver man udtaget til kontrol af skattemyndighederne, er kon-

sekvensen ”blot”, at der skal svares skat af fortjenesten.  

 

Dette synspunkt er ikke korrekt. Konsekvenserne rækker videre end den blotte beskat-

ning af fortjenesten. I første række indebærer reglerne om forrentning af ikke-betalte 

skatter, at skattebilletten vedrørende den ikke selvangivne fortjeneste vil være ledsaget 

af en krav om en anseelig ikke-fradragsberettiget rente af den ikke-betalte skat tilbage i 

tid.  

 

I praksis foreligger endvidere eksempler på, at den manglende selvangivelse af en for-

tjeneste er anset som et groft uagtsomt forhold, der kan føre til fravigelse af de alminde-

lige forældelsesregler. Dette var eksempelvis tilfældet i den netop omtalte sag fra 2017.  

 

I værste fald kan forholdet endvidere føre til strafferetlige sanktioner, herunder et bety-

deligt bødekrav. 

 

 

Skal parcelhusreglen ophæves?  

En ophævelse af parcelhusreglen er et tilbagevendende issue i den politiske debat. I de-

batten overses imidlertid ofte, at parcelhusreglen er begrundet i en række reale hensyn, 

herunder bl.a. hensynet til mobiliteten i arbejdsstyrken.  

 

Sådanne væsentlige, både personlige og nationaløkonomiske hensyn, fortoner sig imid-

lertid nemt i en præsentation af ”smarte modeller”, hvis holdbarhed for en del tilfældes  
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vedkommende forekommer tvivlsom. Men det er klart, at eksempler på en rovdrift på 

parcelhusreglen ikke er fremmende for debatten.  

 
_______ o ______ 


