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Gaver til børn © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjæl-
pe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et fremskudt ge-
nerationsskifte. Men besparelsen forudsætter, at sagen gribes rigtigt an.  
 

 

Gaver til den nærmeste familie 
Reglerne om skatter og afgifter af gaver er for så vidt ganske enkle.  

 

Af gaver til personer indenfor den nærmeste familie skal der svares afgift efter reglerne i 

bo- og gaveafgiftsloven.  

 

Det betyder, at gaver til en værdi af maksimalt 62.900 kr. (2017) er afgiftsfri, hvis gaven 

gives til børn, stedbørn, plejebørn, børnebørn, oldebørn m.v. og et afdødt barns ægtefæl-

le, samt gaver til forældre, stedforældre, bedsteforældre og personer, der har haft fælles 

bopæl med gavegiveren i de seneste 2 år. Overstiger gavens værdi 62.900 kr., skal beta-

les en afgift på 15 pct. af det overskydende beløb. For gaver ”opad” til stedforældre og 

bedsteforældre skal dog betales en afgift af det overskydende beløb på 36,25 pct.  

 

Gaver til svigerbørn til en værdi af maksimalt 22.000 kr. (2017) er afgiftsfri. Af et over-

skydende beløb skal betales en afgift på 15 pct.  

 

For gaver fra forældre til børn gælder reglerne for hver af barnets forældre. Hver foræl-

der kan således hvert år forære et barn, barnebarn m.v. værdier på op til 62.900 kr. 

(2017) afgiftsfrit. Har begge forældre en formue, kan hver forældre - af forældrens egen 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 27. maj 2017 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

formue - således forære barnet værdier for 62.900 kr., i alt 125.800 kr., afgiftsfrit. For 

gaver til svigerbørn gælder tilsvarende, at hver forælder kan give et svigerbarn en gave 

på 22.000 kr. afgiftsfrit.  

 

At en forældre kun kan forære gaver til børn af egen formue skal tages bogstaveligt. Har 

kun én af forældrene en formue, kan kun denne forældre bortgive en gave. Der er såle-

des ikke tale om, at en ægtefælle - som det ellers kendes fra skatteretten - kan udnytte 

den anden ægtefælles bundfradrag og ad den vej i 2017 forære et barn værdier for 2 * 

62.900 kr., eller i alt 125.800 kr., afgiftsfrit.    

 

Der bør nok udvises en vis forsigtighed med transaktioner, hvor en ægtefælle overfører 

beløb til den anden ægtefælle med henblik på, at den anden ægtefælle herefter giver 

afgiftsfri gaver til et barn.  

 

 

Arveforskud 
Arveforskud skal afgiftsberigtiges efter samme regler som gaver. Selv om værdier over-

føres til et barn som et arveforskud, dvs. at værdierne skal fragå i barnets senere arv 

efter den forældre, der giver arveforskuddet, skal der betales afgift efter gaveafgiftsreg-

lerne på det tidspunkt, hvor arveforskuddet gives til barnet.  

 

 

Gaveoverdragelse af aktiver 
Overdrages der værdier i form af konkrete aktiver til børnene, hvor en kapitalgevinst på 

aktivet er skattepligtig, f.eks. aktier eller fast ejendom, er det vigtigt at være opmærk-

som på, at gaveoverdragelsen - udover afgiften - kan udløse skatter for forældrene.  

 

Reglerne kan bedst beskrives således, at overdragelse af et aktiv sidestilles med et salg 

med deraf følgende avancebeskatning hos giveren, men hvor giveren efterfølgende ef-

tergiver gavemodtageren købesummen. 

 

Forærer forældre eksempelvis en ubebygget grund til et barn, skal forældrene beskattes 

af eventuel fortjeneste ved denne gaveoverdragelse på samme måde som var der tale om 

et salg. Om der er tale om en skattepligtig fortjeneste vurderes på baggrund af aktivets 
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handelsværdi – og altså på baggrund af den eventuelt lavere værdi, der måtte være aftalt 

mellem forældre og barn.  

 

 

Samme afgift som ved arv 
For børn skal der svares samme afgift af værdier ved overgang i levende live som ved 

død, dvs. 15 pct. Der gælder ikke en regel om et bundfradrag ved arv for hver arving. I 

stedet skal kun svares boafgift (arveafgift) af den del af afdødes formue, der overstiger 

282.600 kr. (2017).  

 

 

Lovforslag om afgiftslempelse 
Vedtages regeringens verserende lovforslag om afgiftslempelser ved generationsskifte 

af virksomheder, vil afgiften af den del af arven, der består af en erhvervsvirksomhed, 

blive væsentligt lempet.  

 

 

Skattepligtige gaver 

Gaver til personer udenfor den nærmeste familie er ikke omfattet af reglerne om gaveaf-

gift.  

 

Det betyder, at modtageren i stedet skal svare indkomstskat af gavens værdi. Gaven er 

skattepligtig personlig indkomst for modtageren og skal således i værste fald beskattes 

med op til højeste marginale skattesats. Gaven er endvidere skattepligtig i sin helhed -

der gælder således ingen regler om et skattefrit bundfradrag. Gaver til f.eks. søskende og 

søskendes børn er undergivet denne beskatning.    

 

Og overdrages der aktiver, vil der - som beskrevet ovenfor - endvidere kunne blive tale 

om skat hos gavegiveren af en eventuel skattepligtig fortjeneste ved overdragelsen.  

 

Det er væsentligt at være opmærksom på disse skatteregler i forbindelse med gaver til 

personer udenfor den nærmeste familie. Sælges en ubebygget grund til en broder eller 

en niece, vil en fejlagtig ansættelse af grundens værdi i overdragelsesaftalen kunne ud-

løse et uventet stort skattetilsvar. Sælges grunden for billigt, anses differencen som en 
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skattepligtig gave til modtageren, dvs. til broderen eller niecen. Sælges grunden for dyrt, 

anses differencen som en skattepligtig gave til sælgeren. Og i alle tilfælde beskattes gi-

veren, som var der solgt til den korrekte pris. 

 

 

Tidspunktet for gaveoverdragelsen 
I skatteretten foreligger som udgangspunkt en overdragelse, når der er indgået en ende-

lig aftale mellem parterne, således at parterne hver især har opnået ret til de ydelser, som 

overdragelsen omfatter. Har man eksempelvis solgt en fast ejendom, er køber og sælger 

forpligtet i henhold til aftalen, når der er indgået en endelig aftale.  

 

Endvidere indtræder de skattemæssige og eventuelt afgiftsmæssige konsekvenser på 

dette tidspunkt. Eksempelvis skal sælger således beskattes af en eventuel skattepligtig 

fortjeneste i salgsåret, og ikke først på det senere tidspunkt, hvor køber måtte overtage 

ejendommen.   

 

For gaver gælder imidlertid den særlige regel, at: ”Gældsforpligtelser, som ikke stam-

mer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer, og som [personer indenfor den 

nærmeste familie] påtager sig over for hinanden, kan ikke fradrages inden beregning af 

gaveafgift.” 

 

Sager på dette område drejer sig typisk om tilfælde, hvor forældre, eksempelvis hvert år, 

påtager sig en gæld (”gavegæld”) overfor barnet. Formålet hermed er, at forældrene 

ønsker at udnytte det afgiftsfrie bundfradrag hvert år og således overføre gaveafgiftsfrie 

gaver, men uden så at sige at skulle have penge op af lommen. 

 

En fader erklærer f.eks. at skylde et barn 50.000 kr. Næste år gentager seancen sig, så 

faderen nu skylder barnet 100.000 kr. og så fremdeles. Meningen er herefter, at når fa-

deren eksempelvis i år 4 afvikler sin gæld til barnet og overfører 200.000 kr. til barnet til 

udbetalingen på et hus, kan barnet modtage disse 200.000 kr. afgiftsfrit, da familien jo 

har udnyttet bundfradraget i år 1 – 4.  

 

Her vil Skat med henvisning til den udtrykkelige lovbestemmelse i bo- og gaveafgifts-

loven med rette opkræve gaveafgift af den del af gaven, der overstiger årets bundfradrag 
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i år 4. Overføres de 200.000 kr. i det ovennævnte eksempel i 2017, skal der således beta-

les gaveafgift af den del af gaven, der overstiger 62.900 kr., svarende til en afgift på 15 

pct. af 137.100 kr., dvs. en afgift på 20.565 kr.  

 

Disse regler gælder, selv om der måske kun er en kortere periode mellem gavegivers 

løfte om at give en gave og den faktiske overførelse af værdier. Det er således som ud-

gangspunkt ikke muligt at ”opspare et bundfradrag” til en større pengegave, der først 

ydes det følgende år.  

 

 

Anvendelsen af gavereglerne 
Selv om gavereglerne i princippet er enkle, forekommer der tilfælde, hvor selve anven-

delsen af reglerne har vist sig vanskeligere, end parterne tydeligvis havde regnet med.   

 

Oveni kommer, at nogle gavedispositioner foretages på et meget sent tidspunkt i gave-

giverens liv, således undertiden når gavegiverens bortfald forventes indenfor den nær-

meste tid, dvs. i 11. time. Dette øger selvsagt risikoen for, at gavedispositionen får util-

sigtede konsekvenser.  

 

Endvidere ses tilfælde, hvor givne dispositioner effektueres på et tidspunkt, hvor gave-

giver ganske enkelt ikke længere er habil, eksempelvis på grund af svær sygdom eller 

demens. Her vil dispositionen kunne blive tilsidesat. 

 

Rettidig omhu er således også på dette livsområde et nøgleord.  

 

 

En konkret sag  
Eksempelvis kan nævnes en sag afgjort af Landsskatteretten i januar 2017, hvor flere 

ting gik galt omkring den i og for sig simple proces med at forære børn nogle kontante 

gaver.  

 

I den pågældende sag havde et forældrepar i juli 2013 givet deres børn tilsagn om et 

arveforskud på 117.000 kr. under forudsætning af, at faderens landbrugsejendom blev 

solgt. Forældrenes tanke var øjensynligt, at da hver forældrene havde et bundfradrag på 
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58.700 kr. (2013) kunne forældrene sammen forære hvert barn et beløb på i alt 117.400 

kr. afgiftsfrit.  

 

Sidenhen, henholdsvis den 28. november og den 19. december 2013, blev indgået aftaler 

om, at parrets børn som gave hver skulle modtage 25.000 kr., eller i alt 50.000 kr. til 

hvert barn, da faderen havde solgt sine aktier, og at dette beløb var en del af arvefor-

skuddet fra juli 2013 på 117.000 kr. Moderen afgik ved døden den 28. november 2013.  

 

Endvidere aftalte faderen og børnene i januar 2014, at børnene skulle have 59.800 kr. 

som et arveforskud, når ”salget af gården var gennemført”.  

 

Hver af børnene modtog rent faktisk i 2013 50.000 kr. og i 2014 henholdsvis 67.400 kr. 

og 59.800 kr., i alt 127.200 kr.  

 

Børnene mente nu, at disse beløb var afgiftsfri, da begge forældre kunne give afgiftsfri 

gaver i 2013, nemlig arveforskuddet på 117.000 kr. - hvoraf de 50.000 kr. var overført i 

2013 og et yderligere beløb på 67.400 kr. i 2014, og videre, at også arveforskuddet i 

2014 på de 59.800 kr. var afgiftsfri.  

 

Efter Skats opfattelse kunne der derimod først anses at foreligge en gave (arveforskud) 

på det tidspunkt, hvor midlerne rent faktisk blev overført til børnene. Synspunktet var, at 

forældrene havde påtaget sig en gæld (gavegæld) overfor børnene, og en sådan gave 

kunne ikke medregnes ved opgørelsen af afgiftstilsvaret.  

 

Efter at have gennemgået sagen konkluderede Skat derfor, at overførelsen af de 50.000 

kr. til børnene i 2013 kunne ske afgiftsfrit, da beløbet var mindre end bundfradraget i 

2013.  

 

Overførslerne i 2014 på de henholdsvis 67.400 kr. og de 59.800 kr. oversteg derimod 

sammenlagt bundfradraget for 2014 på 59.800 kr. Og da faderen - og kun faderen -ejede 

såvel landbrugsejendommen som aktierne, og det derfor kun var ham, der kunne give 

gaven, var der kun ét bundfradrag. Efter Skats opfattelse skulle der derfor svares afgift 

af den del af beløbet, der oversteg bundfradraget i 2014 på 59.800 kr. Gaveafgiften blev 

herefter opgjort til godt 10.000 kr.  
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Denne afgørelse blev fastholdt af Landsskatteretten, om end med en lidt anden begrun-

delse.  

 

Landsskatteretten henviste for det første til samme synspunkt som Skat, nemlig at en 

forældre kun kan give en gave (arveforskud), hvis den pågældende rent faktisk har en 

formue, som forældren kan forære til barnet. 

 

Landsskatteretten henviste dernæst til, at arveforskuddet på de 117.000 kr. til hvert af 

børnene ikke kunne tillægges virkning i 2013, men først i 2014, da arveforskuddet var 

givet under forudsætning af, at landbrugsejendommen blev solgt, og skulle udredes af 

midler fra dette salg. Da der således var reel usikkerhed om, hvorvidt arveforskudsaft-

alen kunne gennemføres, kunne arveforskuddet i afgiftsretlig sammenhæng først anses 

for givet på det tidspunkt, hvor børnene rent faktisk modtog beløbene, dvs. i 2014.  

 

Landsskatterettens præmisser synes at føre frem til, at gaveoverdragelsesaftaler, der ikke 

er forbundet med en reel usikkerhed, kan tillægges virkning allerede på tidspunktet for 

aftalens indgåelse. Et synspunkt, der understøttes af en nylig omtalt afgørelse i disse 

spalter den 29. april 2017 i artiklen, ”Lån eller gave i familieforhold”. 

 

Set i lyset af de særlige regler om gavegæld forekommer det dog tvivlsomt, i hvilket 

omfang en gavegiver med afgiftsmæssig virkning kan vente med at udrede gaven.  

 

 

Rettidig omhu 

Selv om en gaveoverdragelse kan synes uproblematisk, kan juridiske spidsfindigheder 

og uventede omstændigheder nemt føre til, at den enkle gaveoverdragelse bliver til et 

kompliceret anliggende, der kan ende som en ressourcekrævende klagesag.  

 

Der er endvidere knyttet en række finesser til gaveoverdragelser, som typisk kun den 

sagkyndige har et overblik over.  
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Det må derfor - af mange årsager - anbefales, at gaveoverdragelser forberedes og iværk-

sættes på et tidspunkt, hvor parterne har kræfter og overskud til at overveje og nå frem 

til den rigtige løsning. 

 
_______ o _______ 

 
 


