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Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til 
skattevæsenets fest.  
 
I princippet er alle gaver omfattet af skatte- og afgiftsreglerne.  

 

 

Lejlighedsgaver  

Efter praksis skal der dog ikke svares skat eller afgift af lejlighedsgaver, dvs. gaver af 

begrænset værdi, der gives i særlige anledninger indenfor familie- og bekendtskabskred-

sen. Modtages der flere gaver fra samme gavegiver, skal værdien af de enkelte gaver 

lægges sammen ved vurderingen af, om der er tale om en ”beskeden gave”, eller om 

gaven er så stor, at der skal svares skatter eller afgifter. Reglerne om lejlighedsgaver 

blev nærmere omtalt i Spørg om Penge den 11. oktober 2014 i relation til formueover-

førsler mellem ugifte samlevende.  

 

Når bortset fra lejlighedsgaver vil der som udgangspunkt blive tale om enten gaveafgift 

eller indkomstskat, når der gives en gave.  

 

 

Gaver indenfor den nære familie 
Er der tale om gaver indenfor den nære familie, skal der betales gaveafgift af gaven, 

hvis gavens værdi overstiger et bundfradrag for beregning af gaveafgift. 

http://www.v.dk/
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Til den nære familie henregnes efter loven:  

• Afkom (børn), stedbørn og deres afkom, 

• afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 

• forældre, 

• personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagel-

sen af gaven, det vil i første række sige ugifte samlevende, og personer, der tid-

ligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbrin-

gelse, herunder i en ældrebolig, 

• plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en 

af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, 

og 

• stedforældre og bedsteforældre. 

 

Reglen er herefter den enkle, at der årligt kan ydes gaver til medlemmer indenfor den 

nære familie til en værdi af 59.800 kr. (2014) afgiftsfrit. For 2015 er bundgrænsen på 

60.700 kr. 

 

Overstiger gavens værdi bundgrænsen, skal der betales en afgift på 15 pct. af det over-

skydende beløb. Gives gaven til stedforældre eller bedsteforældre, er afgiftssatsen dog 

36,25 pct. 

 

Herudover gælder den særlige regel, at en person afgiftsfrit kan give et svigerbarn ga-

ver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 20.900 

kr. (2014). For 2015 er bundgrænsen på 21.200 kr. Overstiger gavens værdi bundgræn-

sen, skal der betales en afgift på 15 pct. af det overskydende beløb.   

 

Ligeledes gælder den regel, at gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, som 

udgangspunkt er afgiftsfri. Dette gælder, selv om gaven bliver modtagerens særeje. 

 



- 3 – 
Offentliggjort d. 23. december 2014 
 
 

 
 

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) 

Stedbørn er kun omfattet af de lempelige afgiftsregler, hvis giveren og stedbarnets for-

ælder (mor eller far) har indgået lovformeligt ægteskab. Det betyder, at hvis en skatte-

yder forærer sin samlevers barn en gave, der overstiger rammerne for lejlighedsgaver, 

skal barnet som udgangspunkt beskattes af værdien af denne gave som skattepligtig per-

sonlig indkomst på samme måde som eksempelvis løn, jf. nærmere nedenfor. 

 

Gaver mellem ikke-samlevende kærester og gaver mellem samlevende, der ikke har 

”haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven”, er ikke 

omfattet af de lempelige afgiftsregler. Sådanne gaver skal derfor også indkomstbeskattes 

som nedenfor beskrevet.  

 

Hvis man har været så heldig at få en gave af et nært familiemedlem, der er så stor, at 

den overstiger den skattefri bundgrænse, jf. ovenfor, og der følgelig skal betales gaveaf-

gift af det overskydende beløb, skal man huske, at der senest den 1. maj i det følgende 

kalenderår skal indgives en gaveanmeldelse om gaven og om gavens værdi til SKAT. 

Blanket hertil kan findes på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789721&vId=0.  

 

Samtidig med indgivelse af gaveanmeldelse skal der afregnes gaveafgift til SKAT.  

 

Afgiften påhviler gavemodtageren, men gavegiveren hæfter solidarisk med modtageren 

for betalingen. Den omstændighed, at gavegiveren vælger at betale gaveafgiften, er efter 

de nugældende regler ikke i sig selv en ”ny” gave til gavemodtageren. Der skal altså 

ikke betales gaveafgift af den fordel, som gavemodtageren opnår derved, at gavegiveren 

betaler gaveafgiften. Større gaver gives derfor ikke sjældent med klausulen ”fri for af-

gift”, idet afgiften af den samlede gave inklusiv gaveafgift derved bliver mindre end 15 

%. 

 

 

Skattepligtige gaver  
Gaver mellem alle andre personer er – ikke afgiftspligtige – men skattepligtige. Dette 

gælder eksempelvis for gaver mellem søskende og gaver til nevøer/niecer, der efter lo-

ven ikke henregnes til den nære familie. En sådan gave beskattes altså som personlig 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789721&vId=0
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indkomst på samme måde som eksempelvis løn og vil derfor blive beskattet med op til 

højeste marginale skattesats.  

 

 

Særligt om gaver fra forældre  
Gaveafgiftsreglerne gælder for den enkelte gavegiver. Ægtefæller kan derfor hver især 

give en gave efter de ovennævnte regler til hvert af deres børn, børnebørn, svigerbørn, 

forældre etc. En far og en mor kan altså hver især forære ethvert af deres børn en gave 

til en værdi af op til 59.800 kr. (2014) afgiftsfrit. Dette kan forældrene gøre hvert år. På 

samme vis kan der gives gaver til børnebørnene.  

 

Har et forældrepar eksempelvis et gift barn og 2 børnebørn, kan der altså hvert år af-

giftsfrit overføres 6 gaver på hver 59.800 kr. fordelt med 2 x 59.800 kr. til barnet og det 

samme til hvert af de 2 børnebørn. Herudover kan der afgiftsfrit overføres 20.900 kr. til 

svigerbarnet. Eller i alt 379.700 kr. årligt (2014-niveau). Så der er plads til nogle ret 

store julegaver, uden at dette udløser gaveafgift. 

 

Blot skal forældrene være opmærksomme på, at hver forældre kun kan give gaver af 

egen formue. Er forældrene gift og er situationen eksempelvis den, at manden har tjent 

pengene, medens hustruen som hjemmegående har passet hjem og børn og derfor ikke 

har haft nogen indkomst og ej heller nogen formue, kan kun manden give en gave af-

giftsfrit. Hvis manden nu giver en gave til et barn på 100.000 kr., er de første 59.800 kr. 

afgiftsfri. Af det resterende beløb på 40.200 kr. skal svares afgift med 15 pct.  

 

Forestiller man sig nu, at hustruen i ovennævnte eksempel har arvet en sum penge, vil 

hun også afgiftsfrit kunne give en gave på op til 59.800 kr. årligt., men kun i det omfang 

hendes egen formue (arven) giver mulighed for at give en sådan gave. Et ægtepar kan 

således eksempelvis afgiftsfrit forære hvert barn et beløb på 2 * 59.800 kr. om året, men 

kun under forudsætning af, at begge ægtefæller har tilstrækkelige midler dertil.  
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Særeje og båndlæggelse 
Er der tale om større værdier, kan det være en god ide at overveje, om en gave bør tilhø-

re modtageren som særeje. På den måde vil modtageren normalt kunne undgå på et se-

nere tidspunkt at skulle dele gaven med en ægtefælle ved skilsmisse og, eventuelt, ved 

død.  

 

Hvis man når frem til, at en særejebestemmelse vil være på sin plads, bør der oprettes et 

såkaldt gavebrev. Et gavebrev er i sin enkelhed et dokument, der beskriver gaven og 

givers eventuelle vilkår for at give gaven. En særejebestemmelse er et sådant vilkår, og 

skal medtages i dette gavebrev. Det bør i den forbindelse præciseres, hvilken form for 

særeje, der skal være tale om, idet der i dag findes flere former for særeje, jf. herom 

nærmere eksempelvis Spørg om Penge den 6. oktober 2012.  

 

Modtageren skal orienteres om denne særejebestemmelse senest i forbindelse med, at 

gaven gives. Hvis modtageren først bliver bekendt med særejebestemmelsen på et sene-

re tidspunkt, er særejebestemmelsen ikke gyldig og har ingen virkning.  

 

Er der tale om et barn, der ganske vist på den ene side er blevet myndig, men som på 

den anden side måske ikke hidtil har udvist den allerstørste økonomiske ansvarlighed, 

kan det overvejes at båndlægge gaven. Eksempelvis i en given årrække eller frem til 

barnets fyldte 30. år, eller hvad man nu kunne ønske sig og vurderer er hensigtsmæssigt 

i den konkrete situation. Også en sådan båndlæggelsesbestemmelse skal medtages i et 

gavebrev på samme måde som en særejebestemmelse. I praksis er det set, at en given 

arv skal frigives og udbetales i flere lodder, hvoraf den sidste lod udbetales når barnet er 

fyldt 50 år. 

 

 

Julegaver fra arbejdsgiveren  
På linie med andre personalegoder er julegaver til en medarbejder som udgangspunkt 

skattepligtig for medarbejderen som personlig indkomst. Der gælder imidlertid særlige 

og gunstige regler for netop julegaver, der således i mange tilfælde vil være skattefri.  

 

I SKAT´s egen vejledning beskrives reglerne på følgende måde:  
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Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi 

af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger en bagatelgrænse på 1.100 

kr. (2014) pr. år.  

 

Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.100 kr., 

skal medarbejderen beskattes af værdien af samtlige personalegoder - og ikke kun det 

overskydende beløb.  

 

For julegaver – og her tænkes på årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller 

nytår - gælder dog det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, 

om beløbsgrænsen på 1.100 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 800 kr. skal 

ikke beskattes, selv om den ansatte i løbet af året har modtaget goder, herun-

der julegaver til en samlet værdi over 1.100 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, skal de 

andre smågoder beskattes med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksi-

mum 800 kr. er skattefri. 

 

 

Særligt om gavekort  

Kontante gaver og gaver i form af almindelige gavekort fra en arbejdsgiver beskattes i 

sin helhed som løn.  

 

I praksis har en mellemting foreligget i form af en model, hvor medarbejderne selv kan 

vælge en gave blandt flere, nærmere specificerede genstande. I dette tilfælde vil gaverne 

efter skattevæsenets praksis være skattefrie for medarbejderne efter reglerne om julega-

ver i form af naturalier. 

 

Er der derimod tale om, at medarbejderen kan vælge mellem et bredere sortiment, vil 

medarbejderen blive beskattet på samme måde som ved kontantgaver i form af alminde-

lige gavekort, dvs. som en kontantløn. Og her er der intet bundfradrag på 800 kr.  
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Julebanko  
På nogle virksomheder er der tradition for at afholde julebanko med rigelige præmier 

betalt af arbejdsgiveren. Sådanne præmier skal efter retspraksis beskattes efter reglerne 

om personalegoder. I en konkret sag fra 2000 blev en medarbejder derfor beskattet af ½ 

ko + ¼ gris – også selv om præmierne efter medarbejderens opfattelse kun havde en 

ringe værdi for ham, der var enlig og kun havde ét køleskab.  

 

 

Gaver mellem forretningsforbindelser  
Gaver mellem forretningsforbindelser, eksempelvis vingaver, er som udgangspunkt 

skattepligtige for modtageren.  

 

Til forskel fra personalegoder skal sådanne gaver dog ikke værdiansættes til den værdi, 

som det må antages at koste medarbejderen at købe personalegodet i almindelig fri han-

del, men derimod til værdien for modtageren. Det kan konstateres, at giveren i praksis 

tilsyneladende meget ofte rammer ved siden af og ikke har valgt et mærke, der faldt i 

modtagerens smag med den virkning, at vingaven beklageligvis kun havde en meget 

ringe værdi for modtageren og der følgelig kun skal selvangives et meget ringe beløb.  

 
_______ o _______ 

 
 


