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Er det nu også nødvendigt at betale gaveafgift? © 
 
 

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

www.v.dk 
  
 

Spørgsmål 

Vedr. artikel den 30. september 2017 om gaveafgift.  

 

Er disse sager om gaveafgift ikke ret overflødige? 

 

Hvis man vil begunstige et barn med f.eks. en million kr. uden at betale gaveafgift, kan 

man da bare sælge vedkommende en tegning, et maleri eller et stykke indbo. Dette er 

ikke skattepligtigt. 

 

Eller man kan lade barnet underskrive et gældsbrev, som dette aldrig honorerer, hvorfor 

man derpå blot har en uerholdelig fordring, som aldrig kommer i boopgørelsen, med-

mindre beløbsfragangen er ekstremt stor i forhold til boets samlede værdi. 

 

Dine svar er altid totalt konforme med skattevæsenets holdning og derved måske af og 

til ude af trit med den virkelige verden! 

 

Med venlig hilsen  

NB 

 

 

 

http://www.v.dk/
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Svar  

Der er efter min bedste opfattelse ikke mange – lovlige – muligheder for at overføre 

værdier til børn skatte- og afgiftsfrit.  

 

Gaver mellem forældre og børn er omfattet af bo- og gaveafgiftsloven, og skal afgiftsbe-

rigtiges efter reglerne i denne lov, dvs. at der skal svares afgift på 15 pct. af den del af 

gavernes værdi, der overstiger bundfradraget på 62.900 kr. (2017). Gaver, der ikke er 

omfattet af boafgiftsloven, f.eks. gaver mellem søskende, skal beskattes efter samme 

regler som anden indkomst, f.eks. lønindkomst.   

 

Om der er ydet en afgiftspligtig gave bedømmes efter samme principper som vurderin-

gen af, om der er ydet en skattepligtig gave. Skattemyndighederne vil således se på rea-

liteten i den aftale, der er indgået mellem parterne. Er der sket en vederlagsfri, væsentlig 

formueoverførsel i et gavemiljø, foreligger der som udgangspunkt en skatte- eller af-

giftspligtig gave. Så enkle er reglerne.  

 

Og på samme måde som selvangivelse af skattepligtig indkomst har parterne i en gave-

afgiftspligtig overdragelse en pligt til at anmelde (selvangive) en sådan gave. Anmeldel-

sespligten er – som beskrevet den 30. september 2017 i disse spalter – strafsanktioneret. 

 

Sælger en gennemsnitligt kunstnerisk anlagt medarbejder en tegning til en handelsværdi 

af 5 kr. til sin arbejdsgiver for 1 mio. kr., skal medarbejderen beskattes af de 999.995 kr. 

Uanset om arbejdsgiveren har lønindberettet overprisen på de 999.995 kr., har medar-

bejderen pligt til at sikre, at beløbet medregnes ved indkomstopgørelsen.  

 

På samme måde har forældre og børn pligt til at gaveanmelde en formueoverførsel på 

999.995 kr. i forbindelse med forældrenes køb af barnets tegning til en handelsværdi af 

5 kr.  

 

Det er muligt, at salg af en tegning og andre lignende kreative modeller ikke umiddel-

bart lyder til eller opfattes som en forsætlig unddragelse af skatter og/eller afgifter. Men 
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Skat vil – hvis Skat bliver opmærksom på overdragelsen – næppe tøve med at forfølge 

sagen, ligesom domstolene ikke vil tøve med en domfældelse. 

 

Jeg har gennem tiden fået præsenteret adskillige ”smarte” modeller for skatte- og af-

giftsfri overførsel af værdier fra forældre til børn. Et typisk synspunkt er: ”Man da ba-

re...”. Men de færreste modeller er gangbare og – hvad værre er – en del modeller er 

strafbare.  

 

Er man i tvivl om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af en konkret disposition 

eller ”model”, findes en enkel og meget billig lakmusprøve – nemlig at forelægge sagen 

for Skat.  

 
 _______ o _______ 

  
 


