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Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og 
børnebørn andel af en familieformue. Begrundelserne kan være mangearte-
de, men ønsket om at opnå en skattebesparelse efter gældende regler indgår 
ikke sjældent som ét af flere eller mange hensyn. Men det ses også, at mid-
ler overgår fra den ældre til den yngre generation på en anden - og mindre 
transparent - måde og uden nogen form for relevant afregning af skatter og 
afgifter. Denne trafik ses undertiden i årene umiddelbart op til dødsfaldet 
og bør påkalde sig opmærksomhed både hos andre arvinger og myndighe-
derne.  
 
Overgang af formue fra forældre til børn vil typisk ske enten som en gave, som et arve-

forskud eller som arv.  

 

 

Overgang ved gave 
Så længe forældrene er i live og habile, står det som udgangspunkt forældrene frit for at 

overføre gaver af enhver karakter til ét eller flere børn.  

 

Ved overgang af formue fra forældre til børn som en gave, skal børnene svare gaveafgift 

efter gældende regler. Hos forældrene kan der blive tale om avanceskat, alt afhængigt at 

gavens karakter, da en gaveoverdragelse sidestilles med - og beskattes som - et salg til 

markedspris, selv om forældrene kun modtager en mindre eller måske slet ikke nogen 

betaling.  

http://www.v.dk/
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Gaveafgift af gaver fra forældre til børn svares med de velkendte 15 pct. af den del af 

værdien af årets samlede gaver, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget er i 2017 

på 62.900 kr. Gaveafgiften påhviler børnene, men forældrene hæfter solidarisk med 

børnene for betalingen. Parterne har pligt til af egen drift at orientere Skat om gaven ved 

indgivelse af gaveanmeldelse samt til at afregne gaveafgift til Skat. Gaveanmeldelse, der 

foreligger som en blanket på Skats hjemmeside på 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=81254&vid=0, skal indgives til Skat senest den 1. maj i det 

følgende år. Gaveafgiften forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmel-

delsen. 

 

Ydelse af en gave vil endvidere i visse tilfælde kunne udløse skat hos giveren. Det dre-

jer sig om tilfælde, hvor giveren skal svare skat, hvis aktivet ved salg til tredjemand 

udløser skat. Den omstændighed, at aktivet, f.eks. en ubebygget grund, overdrages som 

en gave, indebærer således som udgangspunkt ikke, at gavegiveren kan undgå denne 

skat, da en gaveoverdragelse skattemæssigt sidestilles med et salg.  

 

For generationsskifte af såkaldt ”aktive” erhvervsvirksomheder gælder dog særlige reg-

ler. Under visse omstændigheder er et således muligt at udskyde beskatningen ved an-

vendelse af reglerne om succession. Endvidere vil gaveafgiften i sådanne tilfælde efter 

helt nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017, og som har virkning for overdragelser 

fra 1. januar 2016, under visse betingelser vil være mindre end de nævnte 15 pct.  

 

 

Overgang ved arveforskud 

Forældrene kan - som alternativ til at yde en gave - vælge i stedet at yde et arveforskud 

til ét eller flere børn.  

 

Efter arveloven er der tale om et arveforskud, hvis et barn fra forældrene har modtaget 

en ydelse af økonomisk værdi, og det må anses for aftalt, at værdien af ydelsen senere 

skal fradrages i barnets arv.  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=81254&vid=0
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Et arveforskud kan f.eks. komme på tale, hvis forældre på den ene side gerne vil hjælpe 

et barn økonomisk, eksempelvis med udbetalingen til en lejlighed m.v., men på den an-

den side gerne vil sikre sig, at dette barn ikke stilles bedre end de andre børn.  

 

Ønsker man som forældre at give – ikke en gave – men et arveforskud, er det meget 

vigtigt at være opmærksom på overholdelse af formalia for ydelse af arveforskud. 

Blandt andet skal en beslutning om, at de overdragne værdier skal anses som et arvefor-

skud, være tilkendegivet overfor arvingen senest på det tidspunkt, hvor værdierne gives 

til barnet.  

 

Både skattemæssigt og afgiftsmæssigt gælder samme regler for arveforskud som for 

gaver, jf. ovenfor. Der skal således betales en gaveafgift på 15 pct. af den del af arvefor-

skuddets værdi, der overstiger bundfradraget på 62.900 kr. (2017-niveau), ligesom et 

arveforskud vil kunne udløse realisationsbeskatning hos forældrene.  

 

 

Afkald på arv mod vederlag 

I visse tilfælde kan et afkald på fremtidig arv af forskellig årsager være hensigtsmæssigt. 

Et arveafkald kan være en løsning på givne problemstillinger hos forældrene, hos arvin-

gen eller f.eks. i forbindelse med realisering af givne aftaler indenfor familien.  

 

En arving kan som det klare udgangspunkt frit give afkald på forventet (fremtidig) arv i 

arveladerens levende live. Et arveafkald forekommer ikke sjældent i tilfælde, hvor ar-

vingen er insolvent, og hvor hele arven følgelig vil gå til kreditorerne.  

 

Modtager arvingen betaling i en eller anden form fra arveladeren for at give dette arve-

afkald, anses denne betaling i skatte- og afgiftsretlig sammenhæng som en gave til ar-

vingen.  

 

Der skal følgelig på samme måde som for gaver og arveforskud udredes en gaveafgift på 

15 pct. af den del af betalingen, der overstiger bundfradraget på 62.900 kr. (2017-

niveau). Har betalingen form af et aktiv, f.eks. overdragelse af en ubebygget grund mod 
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et arveafkald, vil denne overdragelse af byggegrunden hos arveladeren blive betragtet 

som et salg med deraf følgende beskatning.  

 

 

Overgang ved arv  
Arv berigtiges efter boafgiftsloven med en afgift på 15 pct. af den del af arven, der over-

stiger et bundfradrag på 282.600 kr. Er der tale om ægtepar, hvor den længstlevende 

ægtefælle har overtaget boet efter førstafdøde til uskiftet bo, og skiftes det uskiftede bo 

først ved længstlevendes dødsfald, er bundfradraget det dobbelte, dvs. 565.200 kr.  

 

I dødsboet kan der endvidere blive tale om realisationsbeskatning ved salg eller over-

gang af boets aktiver til arvinger. En eventuel realisationsbeskatning af boets aktiver er 

dog kun aktuel, hvis såvel værdien af boets aktiver som boets nettoformue efter han-

delsværdien ved boets afslutning overstiger et grundbeløb på 2.776.800 kr. (2017-

niveau).  

 

Som ved generationsskifte af såkaldt ”aktive” erhvervsvirksomheder i levende live kan 

et generationsskifte ved dødsfald under visse betingelser ligeledes ske efter særligt lem-

pelige skatte- og afgiftsregler.  

 

 

Dødsgaver m.v. 
Den mere makabre del af historikken viser, at der undertiden overføres værdier så at 

sige i spændet mellem liv og død. De skatte- og afgiftsmæssige virkninger af sådanne 

dispositioner må som udgangspunkt antages at være afhængige af, hvordan sådanne 

overførsler siden håndteres i dødsboet. 

 

I arveretlig sammenhæng tales der her for det første om dødsgaver, hvorved forstås ga-

ver, som gives i arveladerens levende live, men hvor gaverne først skal effektueres, når 

gavegiveren er afgået ved døden. Eksempelvis den situation, at arvelader forærer sin bil 

til en nevø, men således, at nevøen først overtager bilen, når arvelader er afgået ved dø-

den.  



- 5 – 
Offentliggjort d. 30. september 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) 

Et andet fænomen er dødslejegaver, hvorved menes gaver, der gives kort før giverens 

død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over 

dette. 

 

For både dødsgaver og dødslejegaver er fastslået i arveloven, at sådanne gaver kun kan 

gives ved oprettelse af et gyldigt testamente.  

 

Det betyder i praksis, at hvis der ikke er oprettet testamente om sådanne gavedispositio-

ner, og gaven anfægtes af andre arvinger end modtageren, er gaven ugyldig. Gaven vil 

følgelig indgå i dødsboet på samme måde som resten af afdødes formue. Det betyder 

videre, at der skal betales boafgift af de pågældende gaver på samme måde som af den 

resterende del af arven, ligesom der kan blive tale om beskatning af dødsboet ved arve-

udlægget. 

 

Selv om gaven ikke anfægtes gaven af de øvrige arvinger, således at modtageren får lov 

at ”beholde” gaven, skal der efter hidtidig landsretspraksis betales boafgift af gaven. 

 

 

Gaver ”udenom” systemet  

Som nævnt indledningsvist ses med mellemrum tilfælde, hvor afdødes børn eller even-

tuelt andre nærtstående modtager afgiftspligtige værdier fra forældrene i årene frem til 

dødsfaldet, uden at parterne oplyser Skat herom.  

 

En sådan formueovergang fra giver til modtager er selvsagt på samme måde som andre 

gaver afgiftspligtig og eventuelt skattepligtig efter gældende regler. Uanset formen og 

omstændighederne for overførelse af økonomiske værdier fra gavegiver til gavemodta-

ger, er gaven således underkastet de gældende regler om gaveafgift.   

 

Undlader parterne, dvs. gavegiver og gavemodtager, forsætligt eller på groft uagtsom 

vis at indgive gaveanmeldelse, er der tale om en strafbar handling med bødestraf til føl-

ge. Har parterne undladt at indgive gaveanmeldelse med forsæt til at unddrage staten 

afgift eller skat, er straffen bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre 

forholdet retteligt må betegnes som skattesvig af særlig grov karakter.  
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Gaveafgift, der ikke indbetales rettidigt, skal endvidere forrentes med en rentesats, der i 

2017 er på 0,5 pct.  for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og indtil afgiften er 

betalt. Renterne er ikke fradragsberettiget.  

 

At gaver overføres fra forældre til børn ”udenom systemet” kan skyldes mange forhold, 

herunder forhold, der i første række er begrundet i andre overvejelser end skattemæssi-

ge. Eksempelvis kan nævnes en sag fra 2016, hvor en søn i henhold til en fuldmagt fra 

sin moder i 2010 og 2012 havde foretaget en række hævninger på moderens konto på i 

alt 2,6 mio. kr. og hvor sønnen forklarede, at ”hævningerne blev foretaget for at bringe 

pengene i skjul; de skulle så at sige helt væk.” Sagen viste, at det formentlig drejede sig 

om, arv til en datter skulle begrænses mest muligt. 

 

Uanset årsagen til sådanne overførsler, står det ganske klart, at overførslerne skal skatte- 

og afgiftsberigtiges efter gældende regler.   

 

I den ovennævnte sag havde sønnen under boets behandling bl.a. forklaret, at han havde 

givet de kontante beløb til moderen og ikke selv havde modtaget nogen del af dem, og 

videre, at han i forbindelse med rydningen af moderens bolig ikke stødte på noget større 

kontantbeløb. Boet foretog herefter ikke videre i sagen.   

 

Efter boets afslutning anlagde SKAT sag mod sønnen med påstand om, at han skulle 

indgive gaveanmeldelser og svare gaveafgift af den gaveafgiftspligtige del af det samle-

de beløb på 2,6 mio. kr. med tillæg af rente.  

 

Baseret på en meget udførlig gennemgang af sagens forhold nåede byretten frem til, at 

sønnen havde haft en særlig anledning til at sikre sig, at de betydelige beløb, hævet un-

der omstændigheder som på baggrund af oplysningerne i sagen i øvrigt måtte betegnes 

som usædvanlige, var tilgået moderen.  På den baggrund og på baggrund af den nære 

relation mellem sønnen og moderen, var der en formodning om, at beløbene var tilgået 

sønnen som gave. 

 

Det påhvilede herefter sønnen at godtgøre, at beløbene var tilgået moderen. Efter byret-

tens opfattelse havde sønnen ikke godtgjort, at beløbene ikke var tilgået ham. Sønnen 
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blev herefter dømt til at betale gaveafgift af de hævede beløb på i alt 2,6 mio. kr. med 

tillæg af rente henholdsvis 3 og 5 år tilbage i tid.  

 

Afhængigt af nærmere omstændigheder, herunder hvad der kan bevises, vil sådanne 

underlødige dispositioner kunne være en overtrædelse af straffeloven og medføre mere 

alvorlige konsekvenser end blot efterbetaling og forrentning af skatter og afgifter. 

 

I en del tilfælde vil kreditorer eller andre arvinger tage initiativ til undersøgelser af, hvor 

midler, der på umiddelbart uforklarlig vis er forsvundet i tiden op til et dødsfald, så at 

sige er blevet af.  

 

Uanset om kreditorer eller arvinger har et ønske om at afdække sådanne forsvundne 

midler, har det offentlige en interesse i og pligt til at sikre, at der sker korrekt afregning 

af skatter og afgifter.  

 
_______ o _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


