DEN STORE GUIDE
TIL FORÆLDREKØB
GODE RÅD, TJEKPUNKTER
OG PRAKTISK INFORMATION

SKAL DINE BØRN FLYTTE HJEMMEFRA, OG VIL I GERNE
HJÆLPE DEM GODT PÅ VEJ MED EN BOLIG?
Så kan forældrekøb være en god løsning for jer - det kan virke
lidt komplekst, men det er slet ikke så svært.

FORÆLDREKØB
Ved forældrekøb køber I egentlig blot en ekstra bolig til jer selv. Den

investering? Hvordan er beskatningsreglerne? Er I afhængige af

lejer I ud til jeres barn, som betaler husleje til jer for at bo der. Simpelt,

også at fremleje et værelse? Og hvor længe kan I sidde i det, hvis en

ikke?

eventuel lejer springer fra?

Forældrekøb er mest udbredt i de store studiebyer som Århus og

Dét ved vi meget om hos Frøs Sparekasse, hvor vi gør en dyd ud af at

København, hvor det kan være svært at finde en bolig, der passer til

give god rådgivning. Derfor har vi sammensat denne guide, som giver

budget og beliggenhed. Har I muligheden, kan I som forældre vælge

et godt overblik over fakta og gode råd - og så får I skøn inspiration

at hjælpe jeres barn til et sted at bo - tæt på studie og venner.

til at indrette lejligheden.

Der er mange ting at overveje og holde styr på, når I overvejer, om

Rigtig god fornøjelse med vores forældrekøbsguide - vi håber, I

forældrekøb er noget for jer. Som fx, hvor meget kan I købe for? Og

bliver lidt klogere på området og processen. Tøv ikke med at give

hvor meget vil I egentlig sidde for om måneden? Er det mon en god

os et kald. Vi er altid værd at spørge.

De første tanker
Forældrekøb er mere populært end nogensinde - især når der er studiestart i
landet. Når I ved om der er en studieplads ledig, ved I også hurtigt, om det nye
studie er lig med ny by og ny bolig.
Men det kan være ekstremt svært for unge studerende at komme ind på
lejemarkedet i de store studiebyer på grund af de høje priser og den store
efterspørgsel. Her kan man som forælder, hvis man har muligheden og luft i
økonomien til det, hjælpe sit barn ved at lave et forældrekøb.
Forældrekøb skal ses som en investering i jeres barns fremtid for at hjælpe
barnet godt på vej. Det er vigtigt, at I foretager et forældrekøb af kærlighed
- og ikke fordi I forventer en stor økonomisk gevinst.

Det
praktiske

Forældrekøb er i virkeligheden ikke svært,
men der er nogle områder, du skal være opmærksom på.
Det er hér, vi kan komme på banen - vi sammensætter den
rigtige løsning for dig og dit barn.
Så tag os endelig med på råd. Vi er altid værd at spørge.

Fordele

Ulemper

FOR DEN UNGE ER NOGLE AF FORDELENE:
• Tag over hovedet for en lang periode.
• En bolig i god stand og med en god beliggenhed.
• Mulighed for boligsikring.
• Den unge kan selv købe lejligheden til en fin pris efterfølgende.
• Den unge kan fremleje et værelse og få ekstra indtjening
(det reducerer dog boligsikringen).

• I kender ikke investeringens endelige resultat eller den samlede 				
skatteeffekt (det kan du læse lidt mere om senere i guiden).
• I har selv ansvaret for vedligeholdelsesomkostninger, omkostninger til
en eventuel revisor m.v.
• Som forældre vil I oftest have en månedlig ekstraudgift til vedligehold.

FOR FORÆLDRENE ER FORDELENE BLANDT ANDET:
• I får muligheden for at hjælpe med en god og tryg base.
• I har muligheden for en god investering.
• Jeres barn får et sted at bo i et svært boligmarked.
• I betaler ikke ejendomsværdiskat, når ejerboligen lejes ud.

LIDT OM SKAT
Skattereglerne er sådan, at forældrene skal betale skat af markedslejen. Det vil sige den leje, som kan opnås, hvis boligen
blev lejet ud til en fremmed. Dette gælder også, selvom forældrene rent faktisk kræver en mindre leje af deres barn.
Forældrene kan vælge mellem tre forskellige modeller ift. beskatning af udlejningen: de almindelige skatteregler,
kapitalafkastordning eller virksomhedsordning. Du bør altid lade dig rådgive af en revisor i forhold til, hvilken model du
skal vælge. Husk, at hvis du senere sælger boligen med gevinst, skal du betale skat af gevinsten. Men sælger du boligen
med tab, kan du ikke trække tabet fra.

HUSLEJE
Ved forældrekøb etableres der et almindeligt udlejer-lejer-forhold mellem forældre og barn, som er underlagt
lejelovgivningen. I skal fastsætte huslejen ud fra en vurdering af stand, størrelse, beliggenhed og lignende. Selvom det
ikke er et lovmæssigt krav, så er det en god idé også at indgå en skriftlig lejekontrakt - den udgør dokumentation for
husleje og skal bruges for at søge boligsikring.

For at hjælpe jer godt i gang
med jeres overvejelser har vi samlet
tre hurtige af de praktiske:

I kan finansiere på helt almindelige vilkår - ikke anderledes end ved enhver anden ejerbolig, fx realkreditlån.
Vil I sælge igen, skal I typisk betale skat af fortjenesten. Hvis du overvejer at sælge et forældrekøb videre
til dit barn så billigt som muligt, så skal du holde godt øje med den offentlige vurdering. Den pris, du kan
sælge til, kan nemlig bl.a. afhænge af den offentlig vurdering.
Din personlige rådgiver kan hjælpe dig et rigtig langt stykke ad vejen - men det er også fornuftigt at
tale med en revisor om den bedste skattemæssige løsning for dig.

VORES FIRE
BEDSTE RÅD

1.

AFSTEM FORVENTNINGER

2.

KØB FOR AT HJÆLPE

Et forældrekøb kræver luft i økonomien. Tag en grundig snak, og vurdér om det er den rigtige løsning for jer som forældre, og om I vil kunne
undvære en del af jeres økonomiske råderum. Tænk også scenariet igennem, hvordan I vil have det, hvis forældrekøbet ender ud i et økonomisk tab
- men I hjalp jeres barn til en god studietid? Eller hvis den unge dropper ud af studiet? Tag også en snak om, hvad I har tid til - og hvad I forventer - af
vedligeholdelse af lejligheden.

Forældrekøb er ikke en garanti for en god investering. Det kan vise sig at være det, men usikkerheden er stor. Derfor skal det først og fremmest
være noget, I som familie gør for at hjælpe et eller flere børn godt igennem studietiden. Overvej derfor også muligheden for barn to eller tre, hvis de
kommer i samme situation.

3.

TÆNK LANGSIGTET

Som ved ethvert andet større køb, er det vigtigt, at I overvejer alle mulige scenarier:

Det er dyrt at købe og sælge fast ejendom - så er det kun relevant for en kort årrække, er det måske bedre med en anden løsning?
Omvendt - regner I med at skulle beholde lejligheden i mange år, er det vigtigt, at den kan leve op til forskellige livsfaser og behov.
Kan I fremleje et værelse? Er der plads til, at en kæreste kan flytte ind? Er der plads til en mere i familien? Er der flere børn, som
kan overtage og få glæde af lejligheden efter hinanden?

4.

FORSTÅ REGLERNE

Sæt jer grundigt ind i reglerne omkring beskatning, videresalg og udlejning - her vil det være fornuftigt at tale med en revisor.
Overvej jeres muligheder ved forskellige scenarier: Hvis I vil fremleje et værelse, hvis I vil fremleje hele lejligheden, hvis I selv vil
flytte ind i lejligheden, eller hvis I vil sælge lejligheden videre til barnet.
Husk også, at man ved køb af lejlighed skal sikre sig, at udlejning er tilladt i henhold til ejerforeningens vedtægter.
Tjek også regnskabet og generalforsamlingsreferater - her kan I typisk se, om der er planlagt større udgifter.

7 SKØNNE OG NEMME TIPS
TIL INDRETNING AF SMÅ RUM

1. GLASDØRE

Mange lejligheder som studerende har råd til at bo i, er ofte indrettet med små rum. For at skabe en illusion om, at rummene er større, kan et godt fif være,
at skifte dine standarddøre ud med nogle flotte glasdøre. De giver mere lys, og skaber en illusion om, at rummene på hver sin side af glasdøren faktisk hører
sammen. Derudover er det også bare virkelig flot.

2. BRUG STORE SPEJLE

Det går lidt ud på at snyde øjet, når vi skal indrette små rum. Store spejle giver øjet en illusion om, at rummet er dobbelt så stort som det egentlig er. Man kan få
mange fine spejle - så ikke nok med, at det bliver flot, giver det også en idé om at rummet er større. Win-win.

3. VÆLG MØBLER UD FRA RUMMETS STØRRELSE

Har du et lille rum, så vælg møbler ud fra det, så det ikke bliver for klodset. Klæd rummet på efter dets størrelse, og vælg derfor mindre, mere spinkle og mere
luftige møbler, når du køber ind. Skal du for eksempel købe ny sofa, så gå efter en sofa som har luft under sædet - gå generelt udenom tunge og kompakte
møbler og vælg møbler med ben, så de er hævet fra gulvet.

4. VÆLG/BYG MØBLER DER ER MULTIFUNKTIONELLE

Bor man i en lejlighed med små rum, er det en god idé at være lidt kreativ. Har du for eksempel et lille soveværelse, så brug pladsen under sengen til opbevaring.
Du kan snildt dække det ved at købe et lagen, som går ned til gulvet. Har du ikke så meget plads ved spisebordet, så kan du vælge en bænk i stedet for to stole
- en bænk med opbevaringsplads vel at mærke. Gå efter møbler med dobbeltfunktion - brug en taburet som natbord i dagligdagen men som en ekstra stol, når du
får gæster - og få på den måde løst to eller flere behov med ét møbel.

5. VÆLG LYSE FARVER PÅ GULV OG VÆGGE

En tommelfingerregel når det kommer til at skabe en illusion om mere plads er, at lys åbner op for pladsen – og mørke indskrænker. Så vælg lyse farver til både gulv
og vægge for at få rummet til at syne større.

6. VIS DIT GULV

Vis så meget af gulvet som muligt - jo mere gulv der kan ses, jo større virker rummet.

7. INDRAM DIN SENG

Bor du i en et-værelses lejlighed, er det vigtigt, at du tænker over, hvor du placerer din seng, så det giver bedst mening. Du kan skabe en lille oase ved sengen ved at
indramme den med OSB plader eller en sengegavl.

Er I lige blevet klogere? Eller måske mere forvirret?
Uanset hvad, så er vi klar til at hjælpe jer videre med boligkøbet.

Book et
klar-til-boligkøb-møde
i din lokale filial
– og bliv klogere på jeres boligøkonomi og muligheder med en personlig
rådgiver fra Frøs Sparekasse.

BOOK MØDE HER

