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Er det skattemæssigt lovligt at optage et lån og genudlåne 
pengene til vore børn? © 
 

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

www.v.dk 
  

 

Spørgsmål 1759 

Undertegnedes datter og svigersøn har planer om at bygge et nyt hus. 

 

For at gøre deres finansiering så billig som mulig, har jeg og min svigersøns forældre 

talt om at låne dem et større beløb. Provenuet til et sådant lån er begge parter enige om 

at skaffe ved at optage et lån i vor friværdi i vore respektive helårsboliger og videreud-

låne beløbet til vore børn på samme vilkår. 

 

Det spørgsmål, som jeg gerne vil have afklaret er, om et sådant arrangement kan etable-

res, uden at det får indflydelse på vores skattebetaling? 

 

Jeg tænker på den forskellige beskatning af rente- indtægter/udgifter. 

 

Med venlig hilsen 

PK 

 

Svar  

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for at optage et bank- eller kreditfore-

ningslån med sikkerhed i långiverens egen bolig og herefter udlåne provenuet til et barn.  

 

Jeg vil dog bemærke, at lånekonstruktionen indebærer, at De og Deres svigerbarns for-

ældre så at sige bærer risikoen for børnenes senere insolvens.  

 

http://www.v.dk/
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Som svar på Deres spørgsmål bemærkes, at Deres spørgsmål formentlig drejer sig om, 

hvorvidt De bliver ramt af den begrænsede fradragsret for renteudgifter.  

 

Da De udlåner pengene til Deres barn på samme vilkår, som De skal betale til banken 

eller kreditforeningen, er arrangementet som udgangspunkt skattemæssigt neutralt. Da 

renteindtægter og renteudgifter opgøres under ét, vil De følgelig ikke blive ramt af den 

begrænsede fradragsret for renteudgifter.  

 

Men der kan muligvis være et problem som følge af, at børnenes vilkår for lånet er mere 

fordelagtige end Deres vilkår ved låneoptagelse, dels som følge af, at De stiller pantsik-

kerhed, dels som følge af, at De betaler administrationsbidrag ud over renten.   

 

Jeg er imidlertid ikke bekendt med, at SKAT har rejst sager om beskatning af denne 

fordel for børnene. For så vidt De ønsker fuldstændig sikkerhed vedrørende denne pro-

blemstilling, vil jeg anbefale Dem at anmode SKAT om et bindende svar herom.  

 

Vedrørende herefter spørgsmålet, om et sådant arrangement kan etableres, uden at det 

får indflydelse på Deres skattebetaling, er svaret efter min bedste opfattelse med stor 

sandsynlighed ”ja”, idet renteindtægter og renteudgifter opgøres under ét hos Dem – 

men se dog straks nedenfor.  

 

Skulle der rejses kritik mod arrangementet, kan dette ske på 2 punkter:  

 

Dels det før nævnte om pantsikkerhed – idet De, men ikke Deres børn – stiller sikkerhed 

for gælden. Derved får Deres børn mere lempelige kreditfaciliteter.  

 

Hertil kommer, at De skal betale administrationsbidrag til kreditforeningen, hvilket bør-

nene jo slipper for.  

 

Så mit ”ja” må tages med et vist forbehold, da der ikke er ”ligevægt” i arrangementet- 

Afgørende er således, om den rente, som De opkræver hos børnene, kan siges at være 

markedskonform.  
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Dog kan der blive en konsekvens derved, at Deres renteindtægter og renteudgifter går i 

0, men bidrag m.v. til kreditforening vil blive en nettoudgift for Dem.  

 

De præcise skattemæssige konsekvenser for Dem ved etablering af lånet beror på Deres 

præcise indkomstforhold i de indkomstår, hvor lånearrangementet består.  

 

For så vidt der er tale om væsentlige lånebeløb, vil jeg anbefale Dem at anmode en revi-

sor om at foretage en nøjagtig beregning af de skattemæssige konsekvenser for Dem ved 

etablering af låneforholdet, således at De har fuldstændig klarhed over de – måske man-

geårige – konsekvenser af låneforholdet.  

 
_______ o _______ 

 
 
 


