Fast ejendom
Genvundne afskrivninger
Ejendomsavance
Praktisk del

Introduktion/Agenda
Webinaret omhandler beregninger af genvundne afskrivninger på
bygninger og installationer samt en beregninger af ejendomsavance for
ved salg af en blandet benyttet ejendom, hvor ejendommen, som er
anskaffet før 19/5 1993, ikke er omfattet af kategorien landbrug, gartneri
planteskole eller lignende.
Webinaret har til formål at give indsigt i avanceberegningerne ved salg af
fast ejendom og udgør dermed den praktiske del af webinaret om
avancebeskatning ved salg af fast ejendom.

Beregninger for så vidt angår skadeserstatninger i AL §§ 23 og 24 samt
EBL § 10 gennemgås ikke.
Webinaret koncentrerer sig om:
▪

Beregningen af genvundne afskrivninger, ikke genvundne
afskrivninger og tab på bygninger m.v.

▪

Beregningen af ejendomsavance ved salg af en blandet ejendom,
som ikke er en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri eller
planteskole

Dette webinar er en fortsættelse af webinaret fra december måned
2018, hvor temaet var teorien om opgørelsen af genvundne
afskrivninger og ejendomsavance.

Den generelle (skatteretlige) metode
Bedre overblik opnås, hvis der tænkes og arbejdes metodisk korrekt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvem (subjektive betingelser)
Hvad (objektive betingelser
Hvor (legalitet, hjemmel og praksis)
Hvordan (fortolkning og beregninger)
Hvornår (periodisering og frister m.v.)
Hvorfor (Master niveau)

Den konkrete case
Faktuelle oplysninger om ejendommen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fysisk person
Blandet ejendom (beboelse og erhverv)
Ejendommen har i hele ejertiden haft samme benyttelse
Ejeren har boet i ejerboligen
Grundens areal < 1.400 m2
Der skal udarbejdes EBL-opgørelse
Afståelsesår 2018
Anskaffet før den 19/5 1993 (anskaffet den 1/4 1980)
Afståelsessum kontant 5 mio. kr. fordelt af sælger og køber med 2 mio. kr. på ejerbolig
og 1,5 mio. kr. på grunden og to bygninger på hhv. 1,5 mio. kr. og 0 kr.
10. Salgsomkostninger (udgift til ejendomsmægler 100.000 kr.)
11. Ejendomsvurdering i 1993 på i alt 1.5 mio. kr. og 1996 på i alt 2 mio. kr.
12. Ingen forbedringer før 1993
13. Nyt tag i 2000 for 300.000 kr., heraf fratrukket som vedligeholdelse 200.000 kr.

Den konkrete case
Faktuelle oplysninger om ejendommen:
14. Der er foretaget skattemæssige afskrivninger på begge bygninger
15. Der skal ikke ske genanbringelse i en ny ejendom eller på ombygning af en anden
eksisterende ejendom
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Afslutning
Tak for i dag

