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Arveforskud til børnebørn©  
 
 

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

www.v.dk 
  
 
Tak for artiklen om gaver, arveforskud og arv den 30. september 2017. 

 

Har du mulighed for at omtale arveforskud til børnebørn? 

 

Med venlig hilsen 

U.B 

 

 

 

Svar  

Spørg om Penge den 30. september 2017 vedrørte gaver, arv og arveforskud fra forældre 

til børn og visse skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger i denne forbindelse.  

 

Reglerne om gaver m.v. fra forældre til børn gælder et langt stykke ad vejen også for 

gaver m.v. fra bedsteforældre til et barnebarn. Og bedsteforældres gaver m.v. til et bar-

nebarn kan give anledning til samme problemstillinger, som hvis gaven m.v. gives til 

bedsteforældre eget barn (dvs. barnebarnets forældre). 

 

Børnebørn er dog ikke umiddelbart arvinger efter bedsteforældre. Børnebørn arver nem-

lig som udgangspunkt kun efter bedsteforældre, hvis barnebarnets forældre er afgået ved 

døden. Eller med andre ord: Når 1. generation afgår ved døden, arver 2. generation. Men 

er 2. generation allerede afgået ved døden på dette tidspunkt, arver 3. generation. 

 

http://www.v.dk/
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Det giver derfor som udgangspunkt kun mening at tale om arveforskud til et barnebarn, 

hvis barnebarnet rent faktisk skal modtage arv, f.eks. hvis  

• barnebarnet har overlevet sin forældre og derfor efter loven træder i forældrens 

sted som arving efter bedsteforældrene,  

• barnebarnet ifølge bedsteforældrenes testamente skal modtage en arv efter bed-

steforældrene sideløbende med barnebarnets forældre  

• forældren har givet afkald på arv efter bedsteforældrene til fordel for barnebar-

net.  

 

Ønsker bedsteforældre at forstrække et barnebarn, der ikke umiddelbart er arveberetti-

get, er der imidlertid ikke noget til hinder for, at bedsteforældrene bestemmer, at for-

strækningen skal anses som et arveforskud og altså skal fragå i den arv, som barnebarnet 

til sin tid eventuelt måtte være berettiget til at modtage efter bedsteforældrene. 

 

Viser det sig sidenhen ved bedsteforældrenes bortgang, at barnebarnet rent faktisk ikke 

skal modtage nogen arv efter bedsteforældrene, vil klausulen om, at forstrækningen skal 

fragå i arv, så være virkningsløs.  

 

Alt afhængigt af den nærmere aftale mellem bedsteforældrene og barnebarnet om arve-

forskuddet, vil konstruktionen som udgangspunkt ikke få andre konsekvenser for barne-

barnet. Det vil således eksempelvis som udgangspunkt ikke være muligt for de øvrige 

arvinger at kræve arveforskuddet betalt tilbage fra barnebarnet til bedsteforældrenes 

dødsbo med henblik på udbetaling til arvingerne.  

 

Arveforskud ydet af bedsteforældre til et barnebarn anses i skatteretlig sammenhæng 

som en gave og skal altså afgiftsberigtiges efter reglerne om gaveafgift. Der skal således 

betales afgift af den del af værdien af arveforskuddet, der overstiger bundfradraget for 

gaver på 62.900 kr. i 2017.  

 

 

Et par praktiske forskelle 
På enkelte punkter kan det dog have betydning, om der overføres en gave / arveforskud 

på eksempelvis på 62.900 kr. til et barnebarn.  
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Hver bedsteforældre kan hvert år til hvert barnebarn overføre en gave / arveforskud på 

62.900 kr. (2017) afgiftsfrit. Med årene kan der således overføres meget betydelige be-

løb afgiftsfrit til et barnebarn, jf. nærmere artiklen ”dråbemetoden sparer afgifter” fra 12. 

maj 2015. 

 

Endvidere gælder det, at medens afkast af en gave til et barn beskattes hos forældrene, 

indtil barnet fylder 18 år, beskattes afkast af gaver fra bedsteforældre hos barnebarnet 

selv.  

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


