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Store gaver til studenten kan udløse gaveafgift© 

 
 

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

www.v.dk 
 

 

Spørgsmål 

Jeg forærer hvert år mit eneste barnebarn det beløb, som man må give til et barnebarn 

uden skatter, vist ca. 63.000 kr. Jeg overfører hvert år til nytår pengene til en bankkonto, 

som for mange år siden blev oprettet i hendes navn.   

 

I næste uge bliver hun student. Jeg vil gerne forære hende en personlig gave, og tænker 

på at købe et smykke som jeg har set til 9.499 kr.  

 

Mit spørgsmål er, om der så skal betales skatter af gaven, når jeg også overfører årsbelø-

bet til hende? 

 

Mormor 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, om der skal betales gaveafgift, når De-

res barnebarn som en gave fra Dem i år modtager dels et beløb svarende til bundfradra-

get ved gaveafgift, og dels et smykke til de 9.499 kr.  

 

Svaret på dette spørgsmål er ja. 

 

Efter de gældende regler skal der ved opgørelsen af, om der er pligt til at betale gaveaf-

gift, ske sammenlægning af værdien af samtlige gaver ydet i kalenderåret. Der beregnes 
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herefter gaveafgift af den del af gavernes værdi, der overstiger bundfradraget for bereg-

ning af gaveafgift. Bundfradraget ændres en gang om året i takt med prisudviklingen, og 

er i 2018 på 64.300 kr. 

 

For Deres vedkommende betyder det, at for så vidt De også i år forærer Deres barnebarn 

et kontantbeløb svarende til bundfradraget for beregning af gaveafgift, dvs. de 64.300 

kr., skal der svares gaveafgift af værdien af det smykke, som De påtænker at forære De-

res barnebarn i anledning af, at hun bliver student. Gaveafgiften beregnes som 15 pct. af 

gavens værdi, svarende til 1.425 kr.  

 

Hvis De påtager Dem at betale gaveafgiften vedrørende gaven, indebærer det i princip-

pet, at De forærer hende et yderligere beløb på de 1.425 kr. Som følge af en særlig regel 

skal Deres barnebarn imidlertid ikke svare afgift denne gave – der skal således ikke sva-

res afgift af ”afgiften”.  

 
 _______ o _______ 

  


