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Arv og gave til niece – hård beskatning og høj arveafgift © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Om skatter og afgifter ved gaver til den nære familie, til mere fjerne fami-
liemedlemmer henholdsvis til fremmed. 
 

Jeg har en niece (min afdøde brors datter), som nu mener, at hun vil lade sig skille. Da 

der sikkert bliver tale om en del udgifter til etablering i ny bolig m.v., kan det blive rele-

vant at hjælpe lidt til, evt. i form af et ”arveforskud”.  

 

Det, jeg tænker på, er, om der er mulighed for at give noget, enten til hende eller børne-

ne, (evt. børneopsparing), uden at dette medfører skattepligt eller arveafgift. Evt. om der 

er forskel på satserne?  

 

M. v. H. og på forhånd tak 

P.C.  

 

Svar  

Ved beskatning og afgiftsberigtigelse af gaver og arv sondres som udgangspunkt mel-

lem, om en gave eller arv tilfalder en person indenfor den nære familie eller en person 

udenfor den nære familie, herunder en helt fremmed person, f.eks. en nabo.  

 

Der kan være stor forskel på, hvilke skatter og afgifter, der skal betales af gaver og arv 

til personer indenfor den nære familie og til personer udenfor den nære familie.  

 

For personer udenfor den nære familie kan der i forhold til skatter og afgifter endvidere 

være stor forskel på, om der er tale om gaver eller arv.   

http://www.v.dk/
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1: Den nære familie  

I skatte- og afgiftsmæssig sammenhæng omfatter den nære familie i første række børn 

og stedbørn og disses ”afkom”, dvs. børnebørn, oldebørn m.v., samt forældre. Endvidere 

kan den nære familie i denne sammenhæng bl.a. omfatte personer med fælles bopæl 

gennem mindst 2 år, plejebørn m.v., når visse betingelser er opfyldt. Afgrænsningen af 

den nære familie i forhold til skatter og afgifter afhænger herudover af, om der er tale 

om gaver, der ydes i giverens levende live, eller om der er tale om udredelse af arv. 

 

Af gaver og arv mellem personer indenfor den nære familie skal betales en afgift på 15 

pct. af gavens værdi. For gaver er der et årligt bundfradrag på 61.500 kr. (2016) for hver 

gavemodtager vedrørende gaver fra samme gavegiver og for arv et bundfradrag på 

276.600 kr.(2016), uanset antal arvinger.  

 

2. Den ikke-nære familie 
Er parterne ikke i nær familie, gælder der andre og strengere skatte- og afgiftsregler 

både for gaver og for arv. Disse strengere regler gælder både for personer med en fjerne-

re familiemæssig forbindelse og for personer uden nogen familiemæssige relationer. 

Reglerne gælder således eksempelvis for søskende og søskendes børn, dvs. nevøer og 

niecer, og disses børn, samt for mostre, fastre, tanter og onkler, fætre og kusiner m.v. 

Endvidere gælder reglerne for alle andre, fremmede personer, f.eks. venner, naboer, ar-

bejdskollegaer m.v.  

 

Gaver til personer omfattet af denne personkreds er undergivet personbeskatning, og 

skal altså beskattes hos modtageren som skattepligtig, personlig indkomst, dvs. i værste 

fald med op til højeste marginale beskatning – og altså med risiko for topskat til følge, 

hvis grænsen herfor nås. Er der omvendt tale om eksempelvis gaver til børn med et uud-

nyttet personfradrag, kan gaven inden for rammerne af personfradraget være skattefri.   

 

Af arv, der tilfalder denne personkreds, skal svares dels en afgift med 15 pct. og dels en 

tillægsafgift på 25 pct., i alt maksimalt 36,25 pct. Der er herved bortset fra bundfradrag. 

Der kan altså her blive tale om en lavere beskatning ved arv end ved gave. 
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Gaver og arv til denne personkreds, og herunder altså søskende og søskendes børn m.v., 

kan således være belagt med højere skatter og afgifter end gaver og arv til medlemmer af 

den nære familie.  

 

3. Arveforskud 
Et arveforskud er – som navnet antyder – et forskud på den arv, som modtageren for-

ventes at ville få, når giveren af arveforskuddet til sin tid falder væk.  

 

I skatte- og afgiftsmæssig sammenhæng behandles et arveforskud imidlertid på samme 

måde som en gave ydet i levende live. Det betyder, at der skal betales gaveafgift af et 

arveforskud til et barn. Af arveforskud til en søskende eller et søskendebarn skal modta-

geren derimod betale indkomstskat.  

 

 

4. Arv eller gave til ikke nære familiemedlemmer 
For nu at vende tilbage til Deres spørgsmål, skal gaver eller arveforskud, som De måtte 

give Deres niece eller hendes børn, beskattes som personlig indkomst hos modtageren. 

Den effektive beskatning hos Deres niece eller børnene vil bero på disses respektive 

indkomstforhold.  

 

Hvis Deres niece og/eller hendes børn til sin tid modtager arv efter Dem, skal der betales 

arveafgift (boafgift) efter den høje afgiftssats, dvs. med maksimalt 36,25 pct. Der er her-

ved bortset fra bundfradraget. 

 

Det er formentlig muligt at yde Deres niece et rentefrit lån på anfordringsvilkår.  

 

Men er det tanken, at Deres niece slet ikke skal betale lånet tilbage, er der reelt tale om 

en gave, der skal beskattes.  

 

Om rentefrie lån kan bl.a. henvises til Spørg om Penge den 21. maj 2011. 

 
_______ o _______ 

 


