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 Undertegnede ejer en mindre udlejningsejendom med 4 lejligheder, hvoraf vi bebor den 

ene. 

 

Vi vil om muligt i stedet for at sælge ejendommen til vore børn, årligt udstede et gælds-

brev på det beløb, som vi må give vore arvinger. 

 

Er den fremgangsmåde lovligt? 

 

Er der evt. en anden mulighed? 

 

Med venlig hilsen. 

B. Nielsen 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De tænker på den fremgangsmåde, hvor den ældre 

generation i et gældsbrev eller eventuelt et pantebrev erklærer at skylde et barn f.eks. 

60.000 kr., svarende til det beløb, der årligt kan foræres barnet afgiftsfrit. Eventuelt gen-

tages denne disposition år efter år, således at den ældre generations gæld til barnet stiger 

støt år for år.  

 

Tanken bag modellen er herefter, at når den ældre generation til sin tid falder væk, kan 

barnet kræve ”gælden” betalt af dødsboet, således at beløbet udbetales fra dødsboet til 

barnet uden skatter og afgifter.  

 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 3. september 2016 
 
 

 
  
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

Der er for så vidt ikke noget til hinder for, at den ældre generation på denne måde gæld-

sætter sig til den yngre generation. Men formålet med hele øvelsen - nemlig at barnet 

kan få et, efter omstændighederne måske meget stort, beløb udbetalt skatte- og afgifts-

frit, enten i forbindelse med en stor overførsel af formue fra forældrene til barnet i for-

ældrenes levende live eller ved dødsfald - kan på intet tidspunkt opnås.   

 

I loven om bo- og gaveafgift er der således medtaget udtrykkelige regler om, at denne 

fremgangsmåde ikke er gangbar. Det betyder, at skattemyndighederne og skifteretten vil 

opkræve skatter og afgifter uden hensyntagen til ”gælden”. I skattemæssig henseende 

bortses altså fra disse gældsbreve. 

 

Der er altså intet sparet ved at anvende denne fremgangsmåde. Tværtimod ses, at famili-

en i disse tilfælde forskertser muligheden for at overføre reelle gaver til den yngre gene-

ration i levende live.  

 

Ofte overvejer forældre så i stedet at overdrage mindre andele af en ejendom årligt til 

børnene. 

 

Overdragelse af en fast ejendom til børn i ”bidder” er i mange tilfælde uforholdsmæssigt 

omkostningskrævende. Herudover vil en successiv overdragelse af ejendommen inde-

bære, at der efter den første overdragelse af en del af den faste ejendom etableres et ud-

lejningsforhold mellem den ældre og den yngre generation, som i sig selv udløser yder-

ligere, løbende omkostninger. Et sådant generationsskifte bør derfor overvejes nøje, før 

det igangsættes.  

 

Der kan peges på mange lovlige og holdbare modeller. Det vil føre for vidt her at rede-

gøre for disse. Det mest enkle generationsskifte i en situation som den foreliggende er i 

sagens natur at gaveoverdrage likvide midler til barnet løbende, hvis likviditeten er der-

til.  

 

 
_______ o _______ 

 


