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Hvorledes håndterer vi afvikling af et rentefrit lå på 250.000 
til mit voksne barn?  

©
 

 

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

www.v.dk 
 
 

 

Spørgsmål 1765 

I år 2013 oprettede jeg til et voksent barn et rentefrit familielån på kr. 250.000,00 med 

en afdragsperiode på 10 år, dvs. at lånet afdrages med 25.000 kr. årligt. 

  

Min nuværende økonomiske situation gør det imidlertid muligt i år 2015 at forære lån-

tageren det p.t. gaveafgiftsfrie lån på 60.700 kr.  

  

Skal barnets årlige afdrag på familielånet modregnes ved låntagerens modtagelse af det 

afgiftsfrie beløb, eller kan formueændringerne foretages uafhængig af hinanden? 

  

Med venlig hilsen 

Bedstefar. 

 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, om den påtænkte gave på 60.700 kr. – 

svarende til bundgrænsen for afgiftsfri gaver i 2015 – skal afvikles ved eftergivelse af en 

andel af gælden på 25.000 kr. samt en kontant overførsel på differencen på 35.700, eller 

om De kan overføre et kontant beløb på 60.700 kr. til barnet, og Deres barn på det valg-

te tidspunkt for afdrag overfører 25.000 kr. til Dem.  

 

Set i lyset af, at de to forskellige fremgangsmåder for afvikling af afdraget på 25.000 kr. 

på gælden henholdsvis overgivelse af gaven på 60.700 kr. i sidste ende fører frem til 

http://www.v.dk/
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samme resultat bortset fra en eventuel likviditetsmæssig fordel for Deres barn, er der 

efter min bedste opfattelse ikke knyttet særligt byrdefulde skattemæssige konsekvenser 

til en af de to fremgangsmåder.  

 
_______ o _______ 


