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Udlån til svigerinde – skat ved eftergivelse af gælden © 
 
 

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

www.v.dk 
  

Vi har et spørgsmål vedrørende aflysning af en mindre restgæld på et pantebrev på et 

udlån til en svigerinde. Dvs. gælden bortfalder og det samme gør pantebrevet. 

 

Vil beløbet (ca. 40.000 kr.) blive betragtet som en gave, der skal tages til indtægt af min 

svigerinde og beskattes? 

 

Mvh 

AH 

 

Svar  

Personer, der ikke driver næringsvirksomhed ved finansiering, skal som hovedregel ikke 

beskattes af fordelen (kursgevinsten) ved, at en gæld reduceres eller eventuelt helt bort-

falder.   

 

Er fordelen opnået ved, at kreditor har besluttet at eftergive debitor gælden, skal debitor 

dog beskattes, i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi 

for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen.  

 

Det betyder, at hvis debitor kan betale gælden, men kreditor alligevel beslutter sig for 

at eftergive gælden, skal debitor beskattes af fordelen (kursgevinsten) ved gældseftergi-

velse. Gevinsten er kapitalindkomst.  

 

http://www.v.dk/
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Kan debitor omvendt ikke betale gælden, skal debitor ikke beskattes som følge af 

gældseftergivelsen.  

 

Kan debitor betale noget af gælden, men ikke hele gælden, skal debitor ved gældsefter-

givelse kun beskattes af den del af gælden, som debitor kunne betale. I Skat´s retnings-

linier gives følgende eksempel på beskatningen i disse tilfælde:  

 

Debitor får eftergivet en gæld på i alt 1.000.000 kr. På tidspunktet for gældseftergivel-

sen har fordringen en værdi for kreditor på 500.000 kr. (kurs 50). Den del af eftergivel-

sen af gælden, der angår nedsættelsen fra 1.000.000 kr. til 500.000 kr., udløser ingen 

beskatning af debitor. Den del af eftergivelsen af gælden, der angår nedsættelsen fra 

500.000 kr. til 0 kr., er skattepligtig for debitor.  

 

Jeg forstår Deres brev således, at Deres tilgodehavende mod Deres svigerinde er sikret 

ved pant i fast ejendom. Hvis dette pant ligger indenfor ejendommens handelsværdi, og 

De således ville få fuld dækning ved et salg af huset, skal Deres svigerinde beskattes af 

hele det eftergivne beløb, dvs. de 40.000 kr. 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


