
Namnaaut Meddelerlse m' l 5 4 Meddelelse fra Skatted
irektoratet Ulloq

Dmo l. juni 1983 . . . o “ Aklleraartarnermut Qui
lersaqarflmmlt Nalunaa

rut sitârâpemeq "'- 1 af
 1

Emne: Fradrag i forbind
else med udlejning af e

jendomme, specielt

sommerhuse. Ejendomme som udleje
s, hvor ejeren overfor f

.eks. udlej-
ningsbureau har fraskr

evet sig retten til selv a
t benyt-

te ejendommen i hele d
et pågældende år, ans

es skattemæs-
sigt for rent erhvervsmæ

ssigt benyttet, og der s
kal såle-

des indrømmes fradrag
 for samtlige driftsomko

stninger.

For ejendomme, som e
jeren selv har rådighed

 over og som

i perioder udlejes, forho
ldes skattemæssigt sål

edes:

Den fulde lejeindtægt in
dtægtsføres som B-ind

komst.

Direkte med udlejninge
n forbundne omkostnin

ger, eks. an-

oø __ nonceudgifter, formidlin
gsprovisiondmålt el. for

brug fra-

drages fuldt ud. Andre omkostninger, d
.v.s. omkostninger som

 kun indirekte

kan henføres til udlejni
ngen, fradrages efter fo

rholdet

mellem udlejningsperio
den og hele året sålede

s:

samlede omkostninger
 x antal_uger_udlejet= 

fradrag

52 Sådanne andre omkos
tninger omfatter eks. ej

endomsskat,
renovation, vedligehold

else, forsikring og elekt
ricitet,

sidstnævnte såfremt de
r ikke foretages en dire

kte for-

brugsmåling. Under udlejningsperiod
en medregnes også ug

er, hvor der
ikke har været udlejet, 

såfremt ejeren overfor 
f.eks. ud-

lejningsbureau har fras
krevet sig retten til selv

 at be-
nytte ejendommen i om

handlede uger, ved sid
stnævnte na-

turligvis forudsat, at eje
ren ej heller benytter ej

en-

dommen.



Meddelelse fra Skatted
irektoratet

Akileraartarnermut Qul
lersaqarfimmit Nalunaa

rut

Nalunaarut Meddelelse m' l 5 4 Wbq Dmo l. juni 1983 Q . säâpemeq "r- 2 af 2 Når en ejer har fraskre
vet sig retten til selv at 

benytte

ejendommen i en perio
de,

eventuelt hele året, er forudsæt- ningen for at medregne
 "perioden" under udlej

ningsperioden,

dels at "perioden" væse
ntligt omfatter normale 

udlejnings-

perioder og dels at ejen
dommen faktisk har væ

ret udlejet

i en væsentlig del af "p
erioden". I modsat fald 

anses kun

den faktiske udlejnings
periode som udlejnings

periode.

Renteudgifter fradrage
s i overensstemmelse m

ed skattelov-

vens § l7, nr. 3.



Nalunaarut Medddehe '"' 154 Meddelelse fra Skatted
irektoratet Ulloq

Dato l. juni 1983 Clupperneq Akileraartarnermut Qul
lersaqarfimmit Nalunaa

rut Side 1 "'- 1

§EåEE§Eå§iEiE_§ëi9E
äääâåäâiââ-

igdlunik, pingärtumik ig
dlunik aussarsiortarfing

nik, átartor-

titsinerme ilángautit. igdlut átartortineqartut,
 pigingnigtup ukiume tá

ssane tamarme
atugagssariungnaersjm

agpago sördlo átartorti
tsissarfingmut ne-

riorssuinermigut, inüss
utigssarsiornerinarmut 

atorneqartutut
akilerârtarnerme issigin

eqásáput, taimáitumigd
lo ingerdlatsi-

nerme aningaussartütit
 tamarmik ilángautigine

qarsináuput.

igdlut pigingnigtup ator
sinaugpagit pivfigssavd

lo ilâne åtar-

tortisimavdlugit akilerâr
tarnerme imailiortoqása

oq:

átartortitsinerme isertita
t tamarmik aningaussa

rsiatut B-tut

issigineqásáput. aningaussartütit átartor
titsinermut torqáinartum

ik tüngassut,

sördlo annonce-nut ani
ngaussartütit, átartortu

gssarsisitsissu-
mut akigssarsiarititat âm

alo kagdlerup ingnera Q
ågggggågg, ta-

mákissumik ilángautigi
neqarsináuput.

aningaussartütit avdlat
, tássa torqáinángitsum

ik átartortitsi-
nermut tüngatineqarsin

aussut, ilángautigineqa
rsináuput pivfig-

ssap âtartortitsiviup uki
umut tamarmut nalerqi

ünera najorquta-

ralugo: aningaussartütit tamarm
iussut x §§p;§§. átar§9

§Eitsiv?t:ilángaut

aningaussartütit avdlat
 taimáitut tássáuput sö

rdlo pigissamut
akilerârut (ejendomssk

at). erqaineq, aserfatdl
agtailiuineq,

sitdlimasineq kagdleruv
dlo ingnera, kingugdleq

 átartortitsine-

rup nalâne ügtortarneq
arsimángigpat.

pivfigssamut átartortits
ivingmut äma nautsors

sutigineqásáput
sapâtit akünere átartor

titsiviüngikaluartut pigin
gnigtup átar-

tortitsissarfik neriorssor
simagpago sap. ak. pin

eqartune nang-

mineq atorsináusanago
, sörunalime âma igdlo

 atorsimángigpago.



Nalunaarut Meddelelse fra Skatted
ire ktoratet

Akileraartarnermut Qul
lersaqarfimmit Nalunaa

rut

Meddelelse "'-154 Wbq Dato 1. juni 1983 Oupperneq Side 1 "'- 1 pivfigssame aulajanger
simassume,

imalün?t ukiume tamar
me, pi-

gingnigtoq igdlumik ing
minut atuisinaugungna

ersisimagpat su-

junertauvoq "pivfigssaq
"

piumasarineqásassoq 
"pivfigssaq"

neqarsimásassoq. kisime ernianut aningaussartü
tit akilerârtarnerme inat

sime § 17,

taimáingigpat pivfigsea
q

"pivfigssamut átart0rtits
ivingmut“

átartortitsivingmut iláng
üneqásagpat

ilangâtsiâne igdlo átart
orti-

átartortitsivivik ilautineqássåq. I'll'. 3 nâpertordlugo ilángau
tigineqarsináuput.


