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Spørgsmål 1758 

Vi er et ægtepar, der er en del over pensionsalderen, og vi har fælleseje og ingen gæld. 

Vi har 3 gifte børn, der alle har boliglån.  

 

Kan vi, som forældre, nedbringe deres lån, ved direkte at indbetale det skattefri beløb, 

ca. 60.000 kr. pr. år, til långiverne. Beløbet skal naturligvis gælde for den del af lånet, 

som vores børn hæfter for.  

 

Vi vil naturligvis tale med vores børn og svigerbørn om det, inden vi foretager os noget. 

Vores hensigt er at gentage samme indbetaling næste år, hvis vores situation økonomisk 

er til det.  

 

Vi synes, at det er den bedste måde for begge parter i stedet for at give dem pengene til 

almindeligt forbrug.  

 

På den her måde opnår min kone og jeg, at vi kan justere vores økonomi hvert år, så vi 

kan sikre vores boligforhold, skatter og forbrug. Vores pensioner er på det laveste ni-

veau.  

 

Venlig hilsen  

http://www.v.dk/
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Svar  

Der er ikke noget til hinder for, at De som forældre indgår en aftale med Deres børns 

kreditforening eller pengeinstitut om, at De – efter de for det pågældende lån gældende 

regler - indbetaler et ekstraordinært afdrag på lånet. Kreditforeningen m.v. vil måske 

anmode om en accept fra Deres børn vedrørende indbetalingen.  

 

Hvis Deres betaling ikke overskrider bundgrænsen for afgiftsfri gaver til børn, der i 

2014 er på 59.800 kr., vil der ikke være særlige skatte- eller afgiftsmæssige konsekven-

ser forbundet med betalingen af det ekstraordinære afdrag.   

 

Jeg forstår Deres brev således, at De ønsker, at Deres gave i form af det ekstraordinære 

afdrag skal reducere Deres børns gæld - fremfor svigerbørnenes gæld.  

 

I forhold til kreditforeningen m.v. er udgangspunktet imidlertid i mange tilfælde såle-

des, at to låntagere (skyldnere) – i denne situation Deres barn og svigerbarn – hæfter 

direkte og solidarisk overfor kreditforeningen m.v., og således at et givet afdrag ned-

bringer kreditforeningens samlede tilgodehavende, som kreditforeningen m.v. kan gøre 

gældende i fuld udstrækning mod enhver af låntagerne. I disse tilfælde er der altså ikke 

tale om, at gælden kan ”opdeles” på henholdsvis Deres barn og svigerbarn med den 

virkning, at kreditforeningen m.v. kun kan opkræve halvdelen af gælden hos hver ægte-

fælle.  

  

Hvis Deres barns hæftelse overfor kreditforeningen m.v. skal reduceres med et beløb 

svarende til gaven på de knap 60.000 kr. fra Dem, vil det derfor være nødvendigt at 

etablere en særlig aftale med kreditforeningen mv. herom - hvis kreditforeningen mv. 

måtte være indstillet på en sådan aftale.  

 

Alternativt havde det formentlig været en mulighed at etablere to separate lån for hen-

holdsvis Deres barn og Deres svigerbarn, således at Deres ekstraordinære afdrag kunne 

anvendes til nedbringelse af Deres barns gæld.  
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Uanset hæftelsesforholdene i forhold til kreditforeningen m.v. kan Deres barn og svi-

gerbarn indgå en aftale om, at Deres barn i det indbyrdes forhold skal ”godskrives” et 

beløb svarende til Deres gaver til Deres barn, herunder ved en eventuel senere skilsmis-

se.  

 

Jeg vil anbefale Dem at drøfte disse forhold nøje med Deres børn og svigerbørn samt de 

involverede kreditforeninger og pengeinstitutter, således at De har fuldstændighed klar-

hed over konsekvenserne ved indbetalingen, før De disponerer, og således at alle invol-

verede parter er enige om konsekvenserne af denne indbetaling.   

 

Ønsker De for 2014 at udnytte bundfradraget på 59.800 kr. for afgiftsfri gaver til børn, 

skal gaven gives inden udgangen af 2014.  

 
_______ o _______ 

 


