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Spørgsmål til Ole Aagesen og Mark Arnecke ved webinar 15. januar 2019
Spørgsmål 1:
Hvad med en afskrivningsberettiget ejendom, hvorpå der er afskrevet? Ejendommen overgår fra
erhverv til privat beboelse. Hvornår beskattes afskrivninger og ejendomsavancen?

Besvarelse:
Genvundne

afskrivninger

eller

tab

efter

afskrivningsloven

og

ejendomsavance

efter

ejendomsavancebeskatningsloven regnes først med i indkomsten i det indkomstår, bygningen mv.
afstås.
Bemærk, at selv om afståelsen af ejendommen er skattefri efter ejendomsavancebeskatningsloven,
skal der, hvis der tidligere har været foretaget skattemæssige afskrivninger på bygninger mv. på
ejendommen, fortsat ske opgørelse og beskatning af genvundne afskrivninger eller tab på bygninger
mv.

Spørgsmål 2:
To ægtefæller har hver deres virksomhed med udlejningsejendomme. Ægtefælle 1 - solgt
boligejendom med avance, ægtefælle 2 har solgt blandet bolig og erhvervsejendom med tab. Begge
salg i 2018. Kan avance og tab modregnes.

Besvarelse:
Ja, avance og tab kan modregnes i den konkrete situation.
Hvis der opstår et tab ved salg af en ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven
modregnes dette tab i andre skattepligtige ejendomsavancer i det pågældende år. Hvis tabet ikke
kan anvendes i indkomståret, hvor det er realiseret overføres det til en evt. ægtefælle. Den
resterende del kan fremføres uden tidsmæssig begrænsning til modregning i senere skattepligtige
ejendomsavancer efter ejendomsavancebeskatningsloven hos den fysiske person og dennes
ægtefælle.
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Spørgsmål 3:
En fredet ejendom købes og istandsættes. Udlejningsejendom. Efterfølgende er der udregnet et
forfald pr. år-fradrag på grundlag de samlede anskaffelsespris/istandsættelsesudgifter. Dette fradrag
sker årligt og index-reguleres. Hvordan beskattes de foretagne fradrag ved salg? (svarer i princippet
til afskrivninger.) Salgsprisen overstiger den samlede anskaffelsessum.

Besvarelse:
Det skal indledningsvis anføres, at der som udgangspunkt kun indrømmes fradrag årligt for de
faktiske afholdte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der ikke overstiger årets beregnede
istandsættelsesudgift (Forfald pr. år-fradrag).
Hvis de fratrukne afholdte udgifter for et givet indkomstår er mindre end de beregnede
istandsættelsesudgifter, der kan bringes til fradrag, vil den resterende del af de beregnede
istandsættelsesudgifter dog efter særlige regler kunne fremføres og medregnes ved opgørelsen af
fradragsberettigede istandsættelsesudgifter i de følgende indkomstår, hvor de faktisk afholdte
udgifter overstiger indkomstårets beregnede istandsættelsesudgift.
Er der omvendt i et indkomstår afholdt store vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der overstiger
indkomstårets beregnede istandsættelsesudgift, kan det overskydende ikke-fradragsberettigede
beløb efter særlige regler fremføres til fradrag i de følgende indkomstårs beregnede
istandsættelsesudgifter, idet fremførslen ikke er tidsbegrænset.
Når der i ejerperioden er afholdt udgifter til istandsættelse, der ikke har kunnet rummes i de
beregnede istandsættelsesudgifter for hele ejerperioden, og udgifterne som følge heraf ikke er
fradraget ved indkomstopgørelsen, vil ejeren kunne tillægge de ikke-fratrukne restudgifter til
ejendommens anskaffelsessum efter reglerne i EBL § 5, stk. 2. Udgifterne kan dog kun tillægges i
det omfang de ikke-fradragne udgifter har oversteget 10.000 kr. pr. kalenderår.

Spørgsmål 4:
Skal ikke-genvundne afskrivninger indekseres (hvis der er tale om eksempelvis en
landbrugsejendom)?
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Besvarelse:
Ja, efter den opgørelse der udarbejdes efter EBL § 5A skal ikke-genvundne afskrivninger
indekseres. De ikke-genvundne afskrivninger indekseres fra afskrivningsåret til afståelsesåret efter
samme principper som ved indeksering af anskaffelsessummer.

