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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 23/2 2017, at et lån fra en mor til en søn, 

ydet i forbindelse med sønnens køb af moderens ejendom, på vilkår at lånet hvert år 

skulle afdrages med det beløb, som en enlig forældre skattefrit måtte forære sit barn, i 

sin helhed skulle anses som en afgiftspligtig gave ydet i udlånsåret.  

 

Den skattemæssige behandling af lån i familieforhold har i praksis ikke været kendeteg-

net ved nogen lysende klarhed, se bl.a. Juridisk Ugebrev Skat 2000, nr. 18. Dette uanset 

at beskatningen på dette område har stor praktisk betydning.   

 

 

1. Retsgrundlaget 

Helt tilbage i februar 1988 oplyste den daværende skatteminister, Fogh Rasmussen, som 

svar på en forespørgsel vedrørende konsekvenserne, herunder de skattemæssige konse-

kvenser, af en pensionists udlån til en søn, jf. TfS 1988, 230, at: 

”…I denne anledning kan oplyses, at efter praksis er rentefri eller lavt forrentede 

lån, der ydes fra forældre til børn imod et uopsigeligt gældsbrev, en afgiftspligtig ga-

ve for så vidt angår den del af lånebeløbet, der udgør forskellen mellem det nominel-

le beløb og gældsbrevets kursværdi. Hvis gældsbrevet imidlertid udformes som et an-

fordringstilgodehavende, ansættes det til kurs 100, og en lav eller slet ingen forrent-

ning af gælden anses derfor ikke for at være en afgiftspligtig gave. 

Er låneaftalen vedrørende et rentefrit lån udformet således, at lånet er uopsigeligt 

fra kreditors side og nedskrives med 8.000 kr. årligt, der gives som gave fra foræl-
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drene til barnet, vil hele lånet allerede ved lånets oprettelse være en afgiftspligtig 

gave. Skattedepartementet vil dog efter omstændighederne ved ansøgningen tillade, 

at låneaftalen efterfølgende ændres, således at lånet ydes som et anfordringstilgode-

havende uden afgiftsmæssige konsekvenser.” 

 

1.1. Første led af skatteministerens svar 

Antageligt på bl.a. denne baggrund blev optaget et nyt afsnit i Ligningsvejledningen 

1988 om rentefri eller lavtforrentede lån, jf. afsn. E.4.1.6. Det anførtes her, at:  

”*I tilfælde, typisk i familieforhold, hvor der ydes lån enten rentefrit eller til en lav 

rente, skal låntageren indkomstbeskattes eller svare gaveafgift af den økonomiske 

fordel, som vedkommende opnår ved at få beløbet til disposition til en lav rente. 

Værdien af gaven opgøres i disse situationer som differencen mellem lånets hoved-

stol og fordringens kursværdi på stiftelsestidspunktet. En skatteyder ville udstede et 

gældsbrev til sin svigermor for et lån på 225.000 kr., bl.a. på vilkår, at gælden først 

skulle afdrages og forrentes med 6 pct. p.a. fra 1. april 1993, og første termin skulle 

betales den 11. dec. 1993. [Normalrenten var på stiftelsestidspunktet 8 pct. p.a.] Lig-

ningsrådet fandt, at lånet måtte anses som en gave til svigerdatteren, og at værdien 

af gaven svarede til forskellen mellem lånets hovedstol og fordringen kursværdi på 

stiftelsestidspunktet. 

Anfordringslån medfører hverken indkomstskattepligt eller gaveafgiftspligt for 

låntageren.  

Der antages ikke i disse situationer at være fornøden hjemmel til efter bestem-

melserne i KGL at beskatte långiveren af de kursgevinster, der løbende opnås ved 

afdrag på lånet. Dette udelukker dog ikke, at man i aftaler af gensidig bebyrdende 

karakter, som f.eks. ved salg af fast ejendom eller andre formuegoder, beskatter 

kursgevinst, hvis der som led i købesummens berigtigelse udstedes et rentefrit eller 

lavt forrentet pantebrev eller gældsbrev. Der henvises i øvrigt til afsnit E.5.3.3.2.2. 

Se også TfS 1988.446.*” 

 

Det bemærkes, at den i det refererede uddrag omtalte afgørelse om udlån fra en sviger-

moder drejer sig om en ligningsrådsafgørelse af 15/8 1988, ref. i TfS 1988, 462 LR.  

 

Af Ligningsvejledningen 1988, afsn. E.5.3.3.2.2 (om kursgevinster), som der henvises 

til a.s., fremgik på linie hermed samt tillige, at:  
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”Selv om en pengefordring på udstedelsestidspunktet ikke opfylder mindsterentekra-

vet, er det en forudsætning for beskatning af en kursgevinst, at der rent faktisk kan 

konstateres en kursgevinst.  

Det ses ofte i familieforhold, at forældre yder et rentefrit eller lavtforrentet lån 

til deres børn. Hvis det beløb, som børnene låner, er det samme som det beløb, der 

skal tilbagebetales til forældrene, har forældrene ikke opnået nogen kursgevinst, og 

der vil derfor ikke være noget at beskatte efter KGL. 

*Skattedepartementet har udtalt, at der ved ydelse af et rentefrit lån fra far til 

søn var givet en gave til sønnen svarende til forskellen mellem lånets hovedstol og 

kursværdien af faderens fordring på stiftelsestidspunktet. Tilsvarende kan der statue-

res gave til låntager ved lavtforrentede eller rentefri lån mellem andre interessefor-

bundne skattesubjekter. Derimod bør der efter Departementets opfattelse ikke ske 

kursgevinstbeskatning af långiver, hvis lånet er ydet med det samme beløb, som skal 

tilbagebetales, jfr. Skd.cirk. pkt. 40. Dette udelukker dog ikke, at man i gensidigt be-

byrdende kontraktforhold, f.eks. ved salg af fast ejendom, statuerer kursgevinst, hvis 

der som led i købesummens berigtigelse udstedes et rentefrit eller lavtforrentet 

gælds- eller pantebrev. Sælgeren af ejendommen vil blive beskattet af kursgevinster i 

forhold til fordringens kursværdi på udstedelsestidspunktet, med mindre det kan 

godtgøres, at den faktiske anskaffelseskurs er højere. Endvidere bemærkes, at i til-

fælde, hvor rentefrie eller lavtforrentede lån er udtryk for vilkårlig indkomstoverflyt-

ning, opretholdes den gældende praksis om beskatning hos långiver (fikseret ind-

komst), Skat 1988.9.557.*”    

 

I det væsentligste tilsvarende fremgik af ligningsvejledningen for de følgende år, se ek-

sempelvis 1995, afsn. A.B.7.1.6. og A.D.2.5. 

 

I Retssikkerhedsudvalgets delredegørelse af 19/10 1995 om rentefri og lavtforrentede 

lån, ref. i TfS 1996, 37, tilkendegav Retssikkerhedsudvalget efterfølgende sammenfat-

tende, at: 

”Af afsnit 1 fremgår, at ved rentefri lån i familieforhold har udgangspunktet, i hvert 

fald indtil ikrafttrædelsen pr. 1/7 1995 af lov om afgift om dødsboer og gaver, været, 

at der alene sker gavebeskatning af låntager. Beskatningen foretages ved lånets stif-

telse, og gavens størrelse fastsættes til forskellen mellem lånets hovedstol og kurs-

værdien på stiftelsestidspunktet. Ydes lånet på anfordringsvilkår, således at tilgode-

havendet kan ansættes til parikurs, sker der dog ingen beskatning. Såfremt lånet blev 
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ydet af og til personer inden for kredsen i den tidligere arveafgiftslovs § 44, ansås 

hjemmelen for denne beskatning at være rummet i den tidligere arveafgiftslovs § 15 

om kapitalisering af rentenydelsesret i henseende til arve- og gaveafgiftsberegning, 

fordi en opgørelse af ovennævnte kursforskel normalt vil føre til et mindre beløb end 

en kapitalisering af den løbende rentefrihed. Efter domspraksis er der hjemmel til at 

opgøre gavens størrelse som den kapitaliserede værdi af den løbende rentefrihed. 

Den beskrevne praksis vedrørende gaveafgiftsbeskatning kan næppe opretholdes ef-

ter ikrafttrædelsen pr. 1/7 1995 af lov nr. 426 af 14/6 1995 om afgift af dødsboer og 

gaver, hvor der ikke findes en bestemmelse svarende til den tidligere arveafgiftslovs 

§ 15 om kapitalisering af løbende indtægtsnydelser, der stiftes ved arv eller gave.” 

 

I den efterfølgende Ligningsvejledning, Ligningsvejledningen 1997, indsneg sig en 

lille og uden stjernemarkering, men væsentlig - og bestemt ikke afklarende - tilføjelse i 

den hidtidige beskrivelse af retstilstanden. Det fremgik således nu af de indledende be-

mærkninger til afsn. A.B.7.1.6, at:  

”Gives rentefri eller lavtforrentede lån indenfor gaveafgiftskredsen, opgøres gavens 

værdi ved lånets stiftelse som differencen mellem lånets hovedstol og fordringens 

kursværdi. Denne retstilstand var baseret på AAL § 15 og § 48 og således gældende 

indtil 1. jul. 1995. Se fx TfS 1992, 500 og redegørelse i TfS 1996, 37. BAL har med 

virkning fra 1. jul. 1995 ophævet AAL § 15.” 

 

Efter en omtale af sagen om udstedelse af et lavtforrentet gældsbrev til en svigermoder, 

jf. TfS 1988, 462, i vejledningen, fremgik som noget nyt videre af vejledningen, ligele-

des uden stjernemarkering, at:  

”I en sag, hvor der var ydet rentefrie lån mellem to brødre, der ikke var omfattet af 

kredsen i den dagældende AAL § 44, fandt Landsskatteretten, at der på baggrund af 

praksis ikke skulle ske beskatning af rentefordelen. Landsskatteretten fandt heller ik-

ke, at der skulle ske beskatning efter kursgevinstlovens regelsæt, ligesom der heller 

ikke i praksis var tilstrækkeligt grundlag for at overføre rentefikseringsmodellen, jf. 

SL § 4, litra e, til familieforhold, hvor der til forskel fra koncernforhold ikke var tale 

om en overordnet dispositionsret over den samlede økonomi, jf. TfS 1997, 791.” 

 

Som det fremgår, gav Ligningsvejledningen, afsn. A.B.7.1.6, nu ikke længere et klart 

svar, om der var grundlag for gavebeskatning af låntager af rentefordelen, idet der nu 

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L1995426?src=document
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kun blev omtalt værdiansættelsen af den rentefri fordring, men ikke selve skattepligten 

af differencen mellem fordringens hovedstol og kursværdi.  

 

En skattepligt i disse tilfælde var derimod omtalt i afsn. A.D.2.5. (tidligere afsn. 

E.5.3.3.2.2 om kursgevinster), der blev opretholdt uændret i Ligningsvejledningen for 

1997.  

 

Men med Ligningsvejledningen 1998, afsn. A.D.2.13.1, blev det hidtidige afsnit 

A.D.2.5 imidlertid indskrænket til en bemærkning om, at ”Det ses ofte i familieforhold, 

at forældre yder et rentefrit eller lavtforrentet lån til deres børn. Hvis det beløb, som 

børnene låner, er det samme som det beløb, der skal tilbagebetales til forældrene, har 

forældrene ikke opnået nogen kursgevinst, og der vil derfor ikke være noget at beskatte 

efter KGL.” 

 

Retsstillingen som beskrevet i Ligningsvejledningens afsn. A.B.7.1.6 blev ikke mere 

klar de følgende år. Tværtimod fremkom med Ligningsvejledningen 2000, afsn. 

A.B.7.1.6, en yderligere knopskydning, idet der nu også i afsnittet blev optaget en omta-

le af Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2000, 369 LSR. Sagen drejede sig om delvis 

berigtigelse af en aktieoverdragelse fra fader til datter ved udstedelse af et gældsbrev, 

der skulle afdrages over 10 år og forrentes med mindsterenten. Aktierne var ansat til 

skattekursen, og da denne kursansættelse forudsatte kontant berigtigelse, og da kursvær-

dien af gældsbrevet måtte antages at ligge under pari, var aktierne ikke overdraget til 

handelsværdien. Efter Landsskatterettens opfattelse måtte faderen derfor antages at have 

ydet datteren en gave svarende til kursforskellen op til kurs pari.  

 

En afklaring fremkom imidlertid med den elektroniske udgave af Ligningsvejledningen 

for 1/1 2002 – 30/6 2003, hvor det nu - og denne gang med stjernemarkering - blev an-

ført indledningsvist i afsn. A.B. 7.1.6., at:  

”>Ved rentefri eller lavt forrentede lån opnår debitor en løbende rentefordel. Gives 

sådanne lån inden for gaveafgiftskredsen, er der ikke i BAL hjemmel til at foretage 

en kapitalisering af den løbende rentefordel og beregne gaveafgift af den kapitalise-

rede værdi.<”  

 

Denne tilkendegivelse blev fastholdt frem til Ligningsvejledningen 2011-1, der var den 

sidste udstedte Ligningsvejledning på området.  
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Overgangen til Den Juridiske Vejledning indebar dog på dette punkt ikke nogen stor 

ændring. Det har således siden overgangen pr. 15/7 2011 heddet i afsn. C.A.6.1.7., at:  

”Regel 

Ved rentefri eller lavt forrentede lån opnår debitor en løbende rentefordel. Hvis så-

danne lån bliver givet inden for gaveafgiftskredsen, er der ikke hjemmel i boafgiftslo-

ven til at foretage en kapitalisering af den løbende rentefordel og beregne gaveafgift 

af den kapitaliserede værdi. 

I en sag, hvor der var ydet rentefrie lån mellem to brødre, der ikke var omfattet af 

gaveafgiftskredsen i den dagældende AAL § 44, fandt Landsskatteretten, at der på 

baggrund af praksis ikke skulle ske beskatning af rentefordelen. Landsskatteretten 

fandt heller ikke, at der skulle ske beskatning efter kursgevinstloven, ligesom der hel-

ler ikke i praksis var tilstrækkeligt grundlag for at overføre rentefikseringsmodellen 

efter SL § 4, litra e, til familieforhold, hvor der til forskel fra koncernforhold ikke var 

tale om en overordnet dispositionsret over den samlede økonomi. Se TfS 1997, 791. 

Den anførte afgørelse vedrører perioden før 1- juli 1995, hvor der i AAL § 44 anto-

ges at være hjemmel til en rentefiksering mv. 

I aftaler af gensidig bebyrdende karakter, som fx ved salg af aktie eller andre for-

muegoder, sker der beskatning, hvis der udstedes et rentefrit eller lavt forrentet pan-

tebrev eller gældsbrev som led i købesummens berigtigelse, idet der i så fald ikke er 

betalt fuldt vederlag for det pågældende formuegode. Se TfS 2000, 369. 

Anfordringslån 

Et anfordringslån er et lån, der kan opsiges helt eller delvist af kreditor eller debitor 

med en kort frist på højst 14 dage. Er der ikke aftalt noget om betalingstiden, er debi-

tor forpligtet til at betale gælden, så snart kreditor forlanger det, og berettiget til at 

betale til enhver tid. 

Anfordringslån medfører hverken indkomstskattepligt eller gaveafgiftspligt for lånta-

geren. Ligningsrådet har dog fundet, at beskatning kan ske efter kursgevinstloven i et 

tilfælde, hvor en skatteyder ønskede at gøre to forrentede anfordringslån af hver 1 

mio. kr. ydet til en niece, rentefrie. Se SKM2003.545.LR.” 

 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19861808514_P44
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19220014930_P4
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19861808514_P44
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=170944&chk=204266
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1.2 Andet led af skatteministerens svar 

Andet led af skatteministerens svar på det stillede spørgsmål, jf. TfS 1988, 230, dvs. 

svaret vedrørende lånebeløb, der allerede ved lånets oprettelse må anses som en afgifts-

pligtig gave, lå i forlængelse af en praksis beskrevet allerede i Ligningsvejledningen 

1978, E.4.1.6. Heraf fremgik nærmere, at:  

”Hvor en gave består i en forpligtelse til at udrede løbende kontante ydelser, må der 

tages stilling til, hvorvidt der foreligger en kapitalgave, der skal beskattes i det år, 

hvori tilsagnet om gaven er ydet, eller en aftægts- eller underholdsydelse… 

Hvis gavetilsagnet går ud på, at der uden særlige betingelser og uden forbehold 

(stiltiende eller udtrykkeligt) om ophør ved givers eller gavemodtagers død ydes et 

bestemt årligt beløb, indtil der i alt er ydet et klart fikseret beløb eller et bestemt be-

løb i en bestemt årrække, foreligger der en kapitalgave. Værdien af denne gave be-

skattes som nævnt i det år, tilsagnet opnås, og værdiansættelsen foretages under hen-

syntagen til den afdragsvise erlæggelse. De årlige ydelser anses som afdrag på gæld 

og medtages ikke ved indkomstopgørelsen.” 

 

Denne passus er gået igen i alle senere Ligningsvejledninger samt i Den Juridiske Vej-

ledning, afsn. C.A.6.1.6, idet der dog ved overgangen til Den Juridiske Vejledning blev 

optaget følgende yderligere passus:  

”Der er fx også tale om en kapitalgave ved løfte om ratevis eftergivelse af en gælds-

post. Hele den samlede gældseftergivelse (de summerede rater) skal indkomstbeskat-

tes/afgiftsberigtiges i det år, hvor løftet om gældseftergivelsen afgives til skyldneren. 

SKAT kan tilsidesætte dispositioner, der formelt fremtræder som led i en gensidigt 

bebyrdende aftale, men hvor ydelsen ikke reelt modsvares af en tilsvarende ydelse fra 

modtageren. Se BAL § 28, stk. 2.” 

 

 

2. Praksis  

Vel næppe overraskende er mange lån i familieforhold på denne baggrund blevet ydet 

på anfordringsvilkår med henblik på at undgå skattemæssige komplikationer ved udlån 

mellem nærtstående. Ligeledes ses overdragelser af aktiver i familieforhold hyppigt be-

rigtiget hel eller delvist ved lån på anfordringsvilkår, hvor fordringen efter skattemyn-

dighedernes praksis værdiansættes til kurs 100.  
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2.1. Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017 

Uanset de her angivne - nu relativt vide - rammer for udlån i familieforhold uden skat-

temæssige konsekvenser fik en ejendomsoverdragelse fra moder til søn berigtiget ved et 

gældsbrev udstedt af sønnen utvivlsomt ganske utilsigtede skattemæssige konsekvenser 

i sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017.  

 

Sønnen havde i oktober 2013 erhvervet moderens ejendom for 450.000 kr. og havde i 

denne forbindelse udstedt et gældsbrev på ligeledes 450.000 kr. Af gældsbrevet fremgik, 

at gældsbrevet ”afdrages pr/år med det beløb som en enlig forældre skattefrit måtte 

forære sin søn/datter”. Af kendelsen fremgår modstridende oplysninger om, hvorvidt 

gælden skulle forrentes, men som det fremgår, skulle det siden vise sig, at forrentnings-

bestemmelser var uden betydning for sagens udfald. Gældsbrevet var efter det oplyste 

”udformet med hjælp af advokat”.  

 

Moderen var efter det oplyste efterfølgende afgået ved døden og sønnen havde som ene-

ste arving indgivet boopgørelse med skæringsdag i oktober 2014. I boopgørelsen var 

restgælden ifølge gældsbrevet ikke nedsat.  

 

Efter SKAT´s opfattelse havde moderen i gældsbrevet afgivet et gaveløfte svarende til 

hovedstolen og uddybede synspunktet derhen, at en aftale om nedbringelse af gældsbre-

vet med årlige afgiftsfri gaver ikke fandtes at adskille sig fra den situation, hvor mode-

ren havde overdraget ejendommen vederlagsfrit og dermed som en gave til sønnen.  

 

Med henvisning til Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A.6.1.6, beregnede SKAT på den-

ne baggrund gaveafgift af gældsbrevets pålydende med fradrag af normalt bundfradrag.  

 

Denne afgiftsansættelse blev opretholdt af Landsskatteretten med den begrundelse, at:  

”…I den foreliggende sag afgives, i gældsbrevet, et løfte om, at lånet i kommende år 

afdrages med det beløb, som en enlig forældre skattefrit må forære sit barn. Klage-

rens moder har dermed i gældsbrevet afgivet et gaveløfte til klageren. 

Det samlede beløb på 450.000 kr. skal derfor afgiftsberigtiges efter boafgiftslovens § 

23 med 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfri bundbeløb på 57.800 kr. i ind-

komståret 2013, som er det kalenderår, hvori gaveløftet meddeles til klageren. 
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Landsskatteretten stadfæster dermed SKATs afgørelse.” 

 

SKAT og siden Landsskatteretten synes vanskeligt at kunne nå frem til andet resultat 

end det foreliggende set i lyset af SKAT´s praksis på dette område, som Landsskatteret-

ten nu har fundamenteret.  

 

Den konkrete sag har dog den overbygning, at tilsagnet om at yde de årlige gaver forud-

satte, at gaverne var skattefri, dvs. et skatteforbehold, om end på afgiftsområdet. Med 

udfaldet af Landsskatterettens kendelse, nemlig at gaven ikke var skattefri (afgiftsfri), 

kan følgelig rejses spørgsmålet, om tilsagnet om gaverne var bortfaldet, således at der 

ikke var grundlag for anse gaven i sin helhed som afgiftspligtig på udlånstidspunktet.  

 

Det kan videre tilføjes, at den daværende skatteminister i TfS 1988, 230 som ovenfor 

refereret supplerende oplyste, at ”Skattedepartementet vil dog efter omstændighederne 

ved ansøgningen tillade, at låneaftalen efterfølgende ændres, således at lånet ydes som 

et anfordringstilgodehavende uden afgiftsmæssige konsekvenser.” En sådan adgang til 

omgørelse skal dog næppe forventes i dag. 

 

Disse særlige facetter af afgørelsen vil af pladsmæssige årsager ikke blive omtalt nær-

mere.  

 

Når bortset fra en eventuel forrentning af det dog relativt beskedne afgiftstilsvar samt – 

afhængigt af boets formue – et eventuelt mértilsvar af afgift som følge af det højere bo-

fradrag ses netop denne sag ikke at være forbundet med væsentlige fiskale interesser.  

 

Set i et bredere perspektiv er sagen da også først og fremmest interessant derved, at 

SKAT og siden Landsskatteretten med kendelsen måske har taget et første forsigtigt 

skridt i retning af at kvalificere lån i familieforhold, der afvikles over tid ved successive 

gældseftergivelser under bundgrænsen for afgiftsfri gaver, som én samlet gave ydet på 

udlånstidspunktet.  

 

Netop den her foreliggende sag var bevismæssigt velegnet til en sådan sag, idet der i 

gældsbrevet forelå en skriftlig dokumentation for det fremtidige afviklingsforløb, nem-

lig at lånet i kommende år afdrages med det beløb, som en enlig forældre skattefrit må 

forære sit barn. 
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Kommende praksis vil vise, om SKAT har tanker om at brede synspunktet om omkvali-

fikation af et låneforhold til én samlet gave ud til de talrige familielån, hvor parternes 

aftale eller tanker om afviklingsforløbet fremgår mindre eksplicit eller måske slet ikke 

af det skriftlige materiale i sagen.  

 

Det kan imidlertid være en vanskelig vej at betræde: For mange familielån foreligger der 

intet skriftligt materiale om et eventuelt aftalt afviklingsforløb, men blot oplysninger 

om, at lånet eksempelvis er ydet på anfordringsvilkår og dermed kan kræves tilbagebe-

talt med dags varsel, eller at lånet skal afdrages efter en nærmere angiven afdragsprofil 

og eventuelt forrentes. Først når lånet efter måske mange år er afviklet gennem succes-

siv gældseftergivelse, vil det stå klart, at ingen del af lånet er afviklet gennem effektiv 

tilbagebetaling til långiver.  

 
_______ o _______ 

 

 

 


