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De skattemæssige konsekvenser ved udlån i familieforhold, typisk lån fra 
forældre til børn, har stor praktisk betydning. Retsstillingen er ikke ganske 
afklaret, og der er grund til at udvise forsigtighed.  
 
En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at aftaler om afvikling af lånet 
gennem årlige gaver kan føre til gavebeskatning af hele lånebeløbet i ud-
lånsåret.  
 
Det står som udgangspunkt familiemedlemmer frit for at udlåne penge til hinanden. Så-

danne familielån er gyldige. Og er lånene ydet på samme vilkår, som parterne kan opnå 

hos en fremmed, f.eks. i en bank, har lånene samme skattemæssige konsekvenser for 

kreditor og debitor som lån optaget hos en fremmed. Debitor har fradragsret for rente-

udgifterne og kreditor skal beskattes heraf.  

 

Udlån til familiemedlemmer, typisk fra forældre til børn, sker imidlertid ofte på favorab-

le vilkår. Aftaler om en lav eller slet ingen rente forekommer således ofte, ligesom der 

kan være tale om favorable afdragsvilkår.   

 

Lempelige vilkår for udlån til et barn er udtryk for en økonomisk fordel, som barnet 

ikke vil kunne opnå hos en fremmed kreditor, f.eks. en bank.  

 

I praksis har spørgsmålet derfor været, om sådanne fordele giver anledning til yderligere 

beskatning hos barnet og/eller hos forældrene ud over, hvad der følger af reglerne om 
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fradragsret for renteudgifter og skattepligt af renteindtægter. Skat har gennem tiden an-

vendt forskellige fremgangsmåder ved beskatning af familielån på favørvilkår.  

 

 

 

Enkeltstående udlån 
I slutningen af 1980´erne dukkede spørgsmålet op i pressen i en sag, hvor en pensionist 

var kommet i vanskeligheder i forbindelse med et udlån til en søn. Et folketingsmedlem 

forelagde problemstillingen for den daværende skatteminister, Anders Fogh Rasmussen, 

der i denne anledning oplyste, at: 

”… efter praksis er rentefri eller lavt forrentede lån, der ydes fra forældre til børn 

imod et uopsigeligt gældsbrev, en afgiftspligtig gave for så vidt angår den del af lå-

nebeløbet, der udgør forskellen mellem det nominelle beløb og gældsbrevets kurs-

værdi. Hvis gældsbrevet imidlertid udformes som et anfordringstilgodehavende, an-

sættes det til kurs 100, og en lav eller slet ingen forrentning af gælden anses derfor 

ikke for at være en afgiftspligtig gave.” 

 

Skatteministerens udtalelse førte til, at Skat medtog en omtale af denne retsstilling i 

Skats egen vejledning, og retsstillingen dannede udgangspunkt for beskatningspraksis i 

de følgende år.  

 

Som det fremgår, sondres der mellem på den ene side anfordringstilgodehavender, dvs. 

lån, der kan kræves tilbagebetalt ”på anfordring” og således i princippet med dags var-

sel, og på den anden side udlån, hvor der er aftalt tilbagebetaling over en længere perio-

de. 

 

 

Anfordringslån 
For at undgå gavebeskatning er mange familielån på denne baggrund etableret som an-

fordringslån, der som udgangspunkt ikke har andre skattemæssige konsekvenser for 

parterne end fradragsret for eventuelle renteudgifter og beskatning af de modsvarende 

renteindtægter.  
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Det daværende Ligningsråd tilkendegav dog i en konkret afgørelse fra 2003, at en ned-

sættelse af renten vedrørende to anfordringslån til en niece på hver 1 mio. kr. fra hen-

holdsvis 4 pct. p.a. og mindsterenten til 0 pct., måtte anses som en indfrielse af de hidti-

dige fordringer og stiftelse af to nye fordringer.  

Uanset at lånene var ydet på anfordringsvilkår, ansås de ”ny fordringer” som følge af 

rentefriheden at have en lavere kursværdi end de hidtidige fordringer med den følge, at 

kursforskellen måtte anses som en kursgevinst på gæld for niecen og et kurstab på for-

dringer for tanten, og at der en ved senere indfrielse af den nye fordring til kurs pari 

ville opstå en skattepligtig kursgevinst for tanten, svarende til forskellen mellem de nye 

fordringers kursværdi og kurs pari.  

 

Samtidig oplyste Ligningsrådet, at hvis niecen derimod indfriede de oprindelige lån 

kontant, eventuelt tilvejebragt ved et nystiftet lån hos anden långiver, ville der efter Lig-

ningsrådets opfattelse ikke være nogen kursgevinst at beskatte, da de oprindelige lån i så 

fald var indfriet til kurs pari.  

 

Der bør således udvises forsigtighed ved eventuel ændring af vilkårene også for et an-

fordringslån. 

 

Den her beskrevne retsstilling må antages fortsat at være gældende.  

 

 

Kontant lån med afdragsaftale – beskatning af barnet 

Som allerede nævnt var udgangspunktet her, at der skulle ske beskatning (gaveafgift), 

hvis parterne havde aftalt tilbagebetaling af rentefrit eller lavtforrentet udlån over en 

længere periode.  

 

Var der eksempelvis ydet et lavt- eller ikkeforrentet lån på 100.000 kr. med en løbetid 

over en given årrække, og var fordringens værdi efter lånets stiftelse eksempelvis kurs 

80, ville barnet have modtaget en gave på 20.000 kr., og forældrene ville modtage en 

kursgevinst på 20.000 kr., når fordringen blev indfriet ved tilbagebetaling af de 100.000 

kr.  Om beskatning af forældrene af denne kursgevinst, se nedenfor. 
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Denne praksis blev imidlertid ændret i forbindelse med vedtagelsen af en ny gave- og 

arveafgiftslov (boafgiftsloven) i 1995.  I skattevæsenets egen vejledning tilkendegives 

det således nu, at der ved rentefri eller lavtforrentede lån indenfor den nære familie ikke 

er lovgrundlag for at kapitalisere den løbende rentefordel og beregne gaveafgift af den 

kapitaliserede værdi. 

 

Det kan supplerende tilføjes, at Landsskatteretten i en afgørelse fra 1997 tilkendegav, at 

et lån mellem to brødre - der i skatte- og afgiftsmæssig sammenhæng ikke anses som 

nær familie - ikke var grundlag for at beskatte nogen af parterne.  

 

 

Kontant lån med afdragsaftale – beskatning af forældrene 
Set i lyset af, at kursværdien af et udlån, hvor der er aftalt tilbagebetaling over en længe-

re periode, alt andet lige har en lavere kursværdi end pari, har i praksis været rejst 

spørgsmålet, om der var grundlag for at beskatte forældrene som kreditor af kursgevin-

ster indvundet ved tilbagebetaling af lånet.  

 

Her har Skat imidlertid gennem en årrække haft den praksis, at hvis det beløb, som bar-

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

ikke opnået nogen kursgevinst. Denne praksis er en af årsagerne til, at den ovenfor om-

talte afgørelse fra Ligningsrådet fra 2003 forekommer meget vidtgående.  

 

 

Fordringer opstået ved køb af aktiver  

Ydes et lån indenfor den nære familie i forbindelse med køb af et aktiv, f.eks. forældre-

nes salg af en udlejningsejendom til barnet, kan det efter praksis komme på tale at be-

skatte parterne efter andre regler. Udsteder barnet således et rentefrit eller lavt forrentet 

pantebrev eller gældsbrev som led i købesummens berigtigelse, skal denne fordring så-

ledes kursansættes i forbindelse med vurderingen af, om købesummen svarer til ejen-

dommens handelsværdi.  
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Viser det sig, at barnet efter kontantomregningen kun har betalt et mindre vederlag end 

ejendommens handelsværdi, anses differencen mellem ejendommens handelsværdi og 

den kontantomregnede købesum som en gave til barnet, der skal afgiftsberigtiges.  

 

Er der eksempelvis tale om salg af en grund med en handelsværdi på 1 mio. kr., og ud-

stedes der et gældsbrev på 1 mio. kr., der har kurs 80, har barnet modtaget en gaveaf-

giftspligtig gave på 200.000 kr.  

 

Sælger, dvs. forældrene, vil blive avancebeskattet på grundlag af en salgssum på 1 mio. 

kr. – og ikke kun 800.000 kr. Spørgsmålet er herefter, om forældrene skal beskattes af 

en kursgevinst på 200.000 kr.  En ældre vejledning fra 1988 samt et cirkulære fra 1992 

synes at nå frem til, at der skal ske beskatning af denne kursgevinst, da mindsterente-

kravet efter dagældende regler ikke var opfyldt. Men en vejledning fra 1998 peger i 

modsat retning. Hertil kommer, at en lovændring i 2010 har medført, at kursgevinster 

generelt er skattepligtige, hvilket dog må antages at være uden betydning, da kursgevin-

ster i det pågældende tilfælde såvel før som efter lovændringen kunne beskattes. Skat´s 

nuværende vejledning omtaler ikke spørgsmålet. Så retsstillingen er uklar.  

 

 

Klausulerede lån  
Hvor udlånet til et barn har været bestemt til eller er anvendt til køb af værdipapirer med 

et sikkert afkast, er der i praksis i en række tilfælde foretaget beskatning af forældrene af 

en skønnet rente eller en rente svarende til den faktiske rente på værdipapirerne. Samti-

dig er barnet blevet beskattet af det faktiske afkast af værdipapirerne. Set i lyset af sene-

re praksis på dette og beslægtede områder forekommer det dog tvivlsomt, om der i dag 

er grundlag for at gennemføre en sådan beskatning.  

 

 

Tilsagn om fremtidige, mindre gaver 
Ved overvejelser om lån i familieforhold er der endelig god grund til at være opmærk-

som på Skats mangeårige praksis om gavebeskatning i tilfælde, hvor f.eks. forældre for-

pligter sig til at yde gaver til barnet med et bestemt årligt beløb, indtil der i alt er ydet et 
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klart fikseret beløb eller et bestemt beløb i en bestemt årrække. Her kan der indtræde en 

uventet beskatning. 

 

Eksempelvis kan nævnes den situation, at forældre forpligter sig til at betale et stude-

rende barn 20.000 kr. om året i hvert af de 5 år, som barnets studie varer. Da de 20.000 

kr. ligger under bundfradraget for gaveafgift af gaver til børn på 62.900 kr. (2017), for-

ventes det ofte, at dette tilsagn ikke vil udløse gaveafgift. 

 

Et sådant tilsagn anses imidlertid som en ”kapitalgave”, der i sin helhed, dvs. alle 5 ga-

ver, skal beskattes eller, i familieforhold, afgiftsberigtiges, i det år, hvor tilsagnet om de 

fremtidige gaver gives. Gavens værdi skal dog ansættes under hensyntagen til den af-

dragsvise erlæggelse, og vil derfor ikke andrage de fulde 100.000 kr., men alt andet lige 

kun et lidt mindre beløb.  

 

Når denne praksis er aktuel også i relation til udlån i familieforhold, skal det ses i lyset 

af, at Skat også betragter et løfte om ratevis eftergivelse af en gældspost som en kapital-

gave. Det indebærer, at den samlede gældseftergivelse (de summerede rater) skal ind-

komstbeskattes henholdsvis afgiftsberigtiges i det år, hvor løftet om gældseftergivelsen 

afgives til barnet. 

 

Har en fader f.eks. udlånt 300.000 kr. til et barn og samtidig givet barnet tilsagn om, at 

faderen en gang om året vil eftergive barnet 60.000 kr. af denne gæld, dvs. med et beløb, 

der er mindre end bundgrænsen for gaveafgift af gaver til børn, anses barnet at have 

modtaget en afgiftspligtig gave på i alt 300.000 kr. på det tidspunkt, hvor de 300.000 kr. 

udlånes.   

 

 

En ny afgørelse fra Landsskatteretten 
Landsskatteretten har i februar 2017 tiltrådt en beskatning som ovenfor beskrevet i en 

sag om en ejendomsoverdragelse fra moder til søn.  

 

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

forbindelse udstedt et gældsbrev på ligeledes 450.000 kr.  
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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 nedenfor, skulle 

det siden vise sig, at forrentningsbestemmelser var uden betydning for sagens udfald. 

Gældsbrevet var efter det oplyste ”udformet med hjælp af advokat”.  

 

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

gældens hovedstol og uddybede synspunktet derhen, at en aftale om nedbringelse af 

gælden med årlige afgiftsfri gaver ikke fandtes at adskille sig fra den situation, hvor 

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

 

Skat henviste til, at det siden juli 2011 havde været præciseret i Skats vejledning, at: 

”Der er f.eks. 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 beregnede på denne baggrund gaveafgift på grundlag af gældens hovedstol, dvs. de 

450.000 kr.  

 

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. 

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. En praksis, som har bestået 
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siden 1978, som skatteministeren bekræftede i 1988, og som Landsskatteretten altså nu 

har fastholdt.  

 

Landsskatterettens afgørelse har dog den lille pudsige inkonsekvens, at tilsagnet om 

ydelse af gaverne forudsatte, at gaverne var skattefri. Der er altså taget et skattemæssigt 

forbehold. Når Landsskatteretten nu nåede frem til, at gaven ikke var skattefri (afgifts-

fri), kan man rejse spørgsmålet om dette ikke medførte, at tilsagnet om gaverne var bort-

faldet, således at gaven ikke skulle afgiftsberigtiges i sin helhed på udlånstidspunktet. 

Denne problemstilling vil ikke blive omtalt nærmere.  

 

Det kan tilføjes, at skatteministeren dengang supplerende oplyste, at Skattedepartemen-

tet dog efter omstændighederne ville tillade, at en sådan låneaftale efterfølgende blev 

ændret, således at lånet blev ydet som et anfordringstilgodehavende uden afgiftsmæssige 

konsekvenser. En sådan adgang til omgørelse skal dog næppe forventes i dag. 

 

Kommende praksis vil vise, om Skat har tanker om at brede synspunktet om omkvalifi-

kation 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, men hvor det måske efter en årrække står klart, at 

forældrene reelt har eftergivet barnet hele gælden.  

 

 
_______ o _______ 

 

 
 


