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Spørgsmål 

Jeg har netop fungeret lidt som bisidder ved min datters og svigersøns huskøb i Sølle-

rød.   

 

Under drøftelserne med ejendomsmægleren og advokaten nævnte jeg, at de - altså min 

datter og svigersøn - med den rigtige udformning af lånedokumentet kunne låne udbeta-

lingen af mig rentefrit, men det mente hverken ejendomsmægleren eller advokaten var 

muligt. 

 

Det var - og er fortsat - min opfattelse at hvis lånedokumentet angiver: /"Lånet er rente- 

og afdragsfrit, men forfalder i sin helhed på anfordring" /så ville skattevæsenet acceptere 

lånebetingelserne og dermed vil lånet jo være skattefrit. Desværre kunne jeg ikke henvi-

se til  fortilfælde, praksis, cirkulærer eller noget som helst andet, end at jeg er ret sikker 

på at jeg har set denne mulighed omtalt i Jyllands Posten. 

 

Nu er mit spørgsmål så: Har jeg misforstået noget? Og i givet fald hvori består misfor-

ståelsen? Hvis min opfattelse er korrekt - altså at det er muligt at give sine børn et skat-

tefrit lån - hvad kan jeg så bruge til at overbevise ejendomsmægleren og advokaten? 

Ikke at det har den helt store betydning, men det ser lidt pænere ud hvis de unge kan 

møde op i banken og sige de har ikke andre rentebærende lån uden at blive modsagt af 

ejendomsmægler og advokat. 

 

Med venlig hilsen 

C.K. 

http://www.v.dk/
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Svar 

Jeg har ved flere tidligere lejligheder behandlet spørgsmålet om forældres rentefri lån til 

børn, bl.a. i Spørg om Penge den 6. maj 2006.  

 

Problemstillingen er ikke ukompliceret. Skattevæsenet har gennem tiden reageret på 

denne type aftaler mellem forældre og børn på forskellig måde. Heller ikke i dag er bil-

ledet helt klart.  

 

Problemet er, at hvis skattemyndighederne antager, at et udlån fra far til søn på eksem-

pelvis 100.000 kr. umiddelbart efter udlånet kun har en kursværdi på 70.000 kr. vil søn-

nen blive beskattet af en gave på 30.000 kr., og faderen vil blive beskattet af en kursge-

vinst på 30.000 kr., når fordringen på de 100.000 kr. tilbagebetales til faderen. Spørgs-

målet er herefter, hvornår der i sådanne tilfælde kan blive tale om beskatning af barnet 

henholdsvis forældrene. 

 

 

Lån til etableringsformål 
Jeg kan indledningsvist oplyse, at det fra 1979 og i en årrække frem har været antaget, at 

hvis der i familieforhold ydes rentefri lån, som barnet anvender til konkrete etablerings-

formål som f.eks. køb af hus, bil, indbo m.v., og hvis beløbet ikke af en sådan størrel-

sesorden, at det skønnes at have et løbende forsørgelsesformål, foretages der i praksis 

ikke skattemæssige korrektioner, hverken af forældrene eller af barnet. Der har ikke si-

den hen været tiltag til at ændre på denne regel, der således fortsat synes at stå ved magt.  

 

Er der tale om større lån, der tilsigter omgåelse af skattelovgivningen, må det efter min 

opfattelse forventes, at skattemyndighederne vil gribe ind, hvis låneperiode strækker sig 

ud over en meget kort periode. 

 

 

Kursgevinstbeskatning 
For lån, der ligger udenfor disse rammer, d.v.s. hvor der ikke er tale om mindre etable-

ringslån m. v. og hvor lånet løber over længere tid, har der i visse tilfælde været foreta-
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get gavebeskatning af barnet. Der foreligger således flere afgørelser, herunder også dom-

stolsafgørelser på, at barnet skulle beskattes af fordelen ved at have opnået et rentefrit 

eller lavtforrentet lån. Gaven er blevet opgjort som forskellen mellem lånets pålydende 

og den lavere kursværdi på fordringen som følge af den manglende rente.  

 

Skattemyndighederne har forsøgt at beskatte forældrene af en kursgevinst ved barnets 

tilbagebetaling af lånet. Hvis kursen på lånet er mindre end pari ved lånets stiftelse, kan 

forældrene jo siges at have opnået en kursgevinst ved barnets afdrag på lånet. Men her 

tilkendegav Skattedepartementet allerede i 1988, at en sådan kursgevinstbeskatning ikke 

bør gennemføres, hvis der var tale om et kontant udlån. Betragtningen var nærmere, at så 

var der reelt jo ikke nogen kursgevinst. Forældrene havde udlånt eksempelvis 100.000 

kr. og fået samme beløb tilbage. Tilkendegivelsen fremkom blot et halvt år efter, at De-

partementet var nået frem til det modsatte resultat.  

 

Anderledes er det i tilfælde, hvor gælden opstår ikke er opstået som følge af et kontant 

udlån, men som led i køb af et aktiv. Sælger faderen eksempelvis en ejendom til datte-

ren, og opstår der i denne anledning et tilgodehavende, som faderen først skal have ind-

friet efter nogle år, og er kursen på dette tilgodehavende under 100, vil faderen her blive 

beskattet af kursgevinsten. Og datteren har betalt mindre for ejendommen, da en del af 

købesummen jo ikke blev betalt kontant. Dette er ikke kun på det teoretiske plan. Jeg har 

flere gange besvaret forespørgsler, hvor spørgeren var havnet i en sådan situation. 

 

Det kan altså betale sig at tænke sig om. Overdrageren faderen eksempelvis en post akti-

er til sin søn, vil det ofte være hensigtsmæssigt, at der ikke sælges med en langvarig ren-

tefri kredit. Så udløses der beskatning både hos faderen og sønnen som følge af denne 

rentefrihed. I det mindste bør parterne aftale, at der er tale om et anfordringstilgodeha-

vende.  

 

 

Anfordringslån 
Er der tale om anfordringslån, antager skattemyndighederne nemlig, at lånet hverken 

medfører hverken indkomstskattepligt eller gaveafgiftspligt for låntageren. Der antages 
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heller ikke at være grundlag for at beskatte långiveren af de kursgevinster, der løbende 

opnås ved afdrag på lånet.  

 

Et anfordringstilgodehavende er et tilgodehavende, der kan kræves tilbagebetalt ”på 

anfordring”, dvs. med øjeblikkelig virkning. Typeeksemplet på et udlån på anfordrings-

vilkår er en pengeinstitutkundes indlån i et pengeinstitut, hvor kunden kan gå i banken 

og hæve sine penge her og nu.   

 

Af denne grund er Deres formulering: ”Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder i 

sin helhed på anfordring” ikke heldig. Et lån kan ikke samtidig være ydet både på vilkår 

om afdragsfrihed og på anfordringsvilkår.  

 

Det samme gælder for så vidt også klausulen om rentefrihed. Ved et lån på anfordrings-

vilkår kan långiver således med et øjebliks varsel kræve lånet forrentet med fremadrettet 

virkning.     

 

Jeg må dog advare mod at etablere et anfordringslån, og så i øvrigt lade låne løbe over 

flere år. På et tidspunkt kunne skattemyndighederne nu nok finde på at hævde, at det 

ingensinde har været tanken, at der var tale om et anfordringslån. Et synspunkt der nok 

har en vis vægt, hvis lånet henstår over flere år, og det allerede fra starten stod parterne 

klart, at barnet ikke var i stand til at indfri lånet før efter mange år. 

 
_______ o _______ 

 

 
 


