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Skat af julegaver og andre ”passende” lejlighedsgaver© 
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Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Højsæsonen for gaver er nært forestående. For nogle gaver kan ikke blot 
gaven – men også skatten af gaven – komme som en stor overraskelse. Den 
sidste overraskelse kan måske undgås med kendskabet til nogle få tommel-
fingerregler.    
 
Alle gaver er omfattet af skatte- og afgiftsreglerne.  
 
 

Lejlighedsgaver 

Efter Skattestyrelsens mangeårige praksis skal der dog ikke svares skat eller afgift af 

lejlighedsgaver, dvs. gaver af begrænset værdi, der gives i særlige anledninger indenfor 

familie- og bekendtskabskredsen.  

 

Efter praksis foretages der således ikke beskatning af lejlighedsgaver af traditionelt 

præg, som f.eks. fødselsdags-, bryllups- og sølvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver 

af mindre omfang. Skattestyrelsen oplyser i den forbindelse i Skattestyrelsens egen vej-

ledning, at ”Værdien af det modtagne må ikke overstige det efter forholdene naturlige 

niveau for en lejlighedsgave.” 

 

Hvad der nærmere ligger i rammen ”det efter forholdene naturlige niveau for en lejlig-

hedsgave.” er dog ikke beskrevet i vejledningen, og er næppe heller én og samme værdi 

i alle tilfælde.  

http://www.v.dk/
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Skatteministeren oplyste i 1995 som svar på en konkret forespørgsel fra et folketings-

medlem, at: ”Der er således ikke opstillet faste grænser for den maksimale værdi af 

skattefri lejlighedsgaver, men de kommunale skattemyndigheder kan hense til praksis 

vedrørende årlige gaver i anledning af jul eller nytår. Sådanne gaver beskattes kun, 

såfremt værdien overstiger 300 kr.”  

 

Det kan her tilføjes, at beløbet på 300 kr. i 1995 udgjorde grænsen for skattefri julegaver 

til medarbejdere.   

 

Siden da er der løbet en hel del vand i åen. Skatterådet oplyste i 2015 i forbindelse med 

en anmodning om bindende svar fra en offentlig myndighed, at ”Der gælder ikke nogen 

faste beløbsgrænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver med en værdi, der 

overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende, vil dog være fuldt skattepligtige.” 

 

Det er på denne baggrund efter min bedste opfattelse næppe muligt at udlede mere klare, 

vejledende indikationer for, hvad der i dag kan anses som skattefri lejlighedsgaver, og 

der foreligger kun få og da meget konkrete afgørelser på området.  

 

Når bortset fra de skatte- og afgiftsfri lejlighedsgaver gælder efter loven følgende regler 

om skatter og afgifter af gaver.  

 

 

Gaver indenfor den nære familie 

Er der tale om gaver indenfor den nære familie, skal der betales gaveafgift af gaven, 

hvis gavens værdi overstiger et bundfradrag for beregning af gaveafgift. 

 

Til den nære familie henregnes efter loven:  

• Afkom (børn), stedbørn og deres afkom, 

• afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 

• forældre, 

• personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagel-

sen af gaven, det vil i første række sige ugifte samlevende, og personer, der tidli-
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gere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbrin-

gelse, herunder i en ældrebolig, 

• plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en 

af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, 

og 

• stedforældre og bedsteforældre. 

 

Reglen er herefter den enkle, at der årligt afgiftsfrit kan ydes gaver til personer i den 

nære familie med en værdi op til den afgiftsfri bundgrænse, som i 2022 er på 69.500 kr. 

og i 2023 på 71.500 kr. Giver samme person flere gaver til samme modtager i løbet af 

året, skal værdien af gaverne lægges sammen ved vurderingen af, om bundgrænsen for 

afgiftsfritagelse er overskredet.  

 

Overstiger gavens eller gavernes værdi bundgrænsen for afgiftsfritagelse, skal der beta-

les en afgift på 15 pct. af det overskydende beløb. Gives gaven til stedforældre eller 

bedsteforældre, er afgiftssatsen dog 36,25 pct. 

 

 

Gaver til svigerbørn 

Herudover gælder den særlige regel, at en person afgiftsfrit kan give et svigerbarn gaver 

indenfor den afgiftsfri bundgrænse for svigerbørn, som i 2022 er på 24.300 kr. og i 2023 

på 25.000 kr. Overstiger gavens værdi bundgrænsen, skal der betales en afgift på 15 pct. 

af det overskydende beløb.   

 

Ligeledes gælder den regel, at gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, som 

udgangspunkt er afgiftsfri - uanset gavens størrelse. Dette gælder, selv om gaven bliver 

modtagerens særeje. 
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Gaver til stedbørn 

Stedbørn er kun omfattet af de lempelige afgiftsregler, hvis giveren og stedbarnets for-

ælder (mor eller far) har indgået lovformeligt ægteskab. Det betyder, at hvis en skatte-

yder forærer sin samlevers barn en gave, der overstiger rammerne for lejlighedsgaver, 

skal barnet som udgangspunkt beskattes af værdien af denne gave som skattepligtig per-

sonlig indkomst på samme måde som eksempelvis løn, jf. nærmere nedenfor. 

 

Gaver mellem ikke-samlevende kærester og gaver mellem samlevende, der ikke har 

haft fælles bopæl de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, når bortset fra tilfælde af insti-

tutionsanbringelse, er ikke omfattet af de lempelige afgiftsregler. Sådanne gaver skal 

derfor også indkomstbeskattes som beskrevet nedenfor.  

 

 

Gaveanmeldelse 

Hvis man modtaget en gave af et nært familiemedlem, der overstiger den skattefri bund-

grænse, jf. ovenfor, og der følgelig skal betales gaveafgift af det overskydende beløb, 

skal der senest den 1. maj i det følgende kalenderår indgives en gaveanmeldelse om ga-

ven og om gavens værdi til Skattestyrelsen. Samtidig med indgivelse af gaveanmeldelse 

skal der afregnes gaveafgift.  

 

 

Hvem skal betale afgiften? 

Afgiften påhviler gavemodtageren, men gavegiveren hæfter solidarisk med modtageren 

for betalingen.  

 

Den omstændighed, at gavegiveren vælger at betale gaveafgiften, er efter de nugælden-

de regler ikke i sig selv en ”ny” gave til gavemodtageren. Der skal altså ikke betales 

gaveafgift af den fordel, som gavemodtageren opnår derved, at gavegiveren betaler ga-

veafgiften. Større gaver gives derfor ikke sjældent med klausulen ”fri for afgift”, da af-

giften af den samlede gave inklusiv gaveafgift derved bliver mindre end 15 pct. 
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Julegaver og samtidig en større gave fra den nære familie 

Det er nærliggende at rejse spørgsmålet, om jule- og fødselsdagsgaver, der ligger inden-

for rammerne af en lejlighedsgave, skal medregnes ved vurderingen af, om værdien af 

årets gaver til nære familiemedlemmer overstiger den afgiftsfri bundgrænse.  

 

Her foreligger et sammenstød mellem på den ene side klar lovgivning om afgiftspligt af 

gaver med en værdi over bundgrænsen og på den anden side skattemyndighedernes 

mangeårige praksis om afgiftsfri lejlighedsgaver. Det principielle juridiske udgangs-

punkt vil her være lovens klare ordlyd om afgiftspligt. Dvs. at modtager et familiemed-

lem dels en gave, som overstiger det skattefrie bundfradrag og dels en ”lejlighedsgave”, 

skal værdien af disse to gaver lægges sammen ved opgørelse af gaveafgiften. Om dette 

udgangspunkt også udtrykker det praktiske udgangspunkt, foreligger der, som jeg er 

orienteret, ikke en klar tilkendegivelse om, hverken i skattemyndighedernes vejledning 

eller i konkrete sager.  

 

 

Skattepligtige gaver mellem andre end den nære familie 

Gaver mellem alle andre personer end medlemmer af den nære familie er - ikke afgifts-

pligtige men - skattepligtige. Dette gælder eksempelvis for gaver mellem søskende og 

gaver til nevøer/niecer, der efter loven ikke henregnes til den nære familie. Med mindre 

der er tale om en lejlighedsgave, beskattes en sådan gave altså som personlig indkomst 

på samme måde som eksempelvis løn og vil derfor blive beskattet med op til højeste 

marginale skattesats.  

 

Der kan dog peges på visse særlige undtagelser hertil. Eksempelvis visse julegaver i 

ansættelsesforhold. 
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Gaver i ansættelsesforhold  

For gaver modtaget fra en arbejdsgiver foreligger meget klare regler i loven for, om og i 

givet fald i hvilket omfang gaver er skattefri. 

 

På linje med andre personalegoder er gaver til en medarbejder som udgangspunkt skat-

tepligtig for medarbejderen som personlig indkomst. Der gælder imidlertid særlige reg-

ler for julegaver, som indenfor lovens beløbsgrænse, jf. nedenfor, vil være skattefri.  

 

I skattemyndighedernes egen vejledning er reglerne sammenfattet på følgende måde:  

 

Personalegoder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede 

værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 

1.200 kr. pr. år.  

 

Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., skal 

medarbejderen beskattes af værdien af alle modtagne personalegoder og ikke kun det 

overskydende beløb.  

 

For julegaver - dvs. årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår - gæl-

der der dog det særlige, at værdien af julegaver på den ene side altid tæller med i vurde-

ringen af, om beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet, men at julegaver til en værdi af 

højst 900 kr. på den anden side ikke skal beskattes, selv om medarbejderen i løbet af året 

har modtaget goder, herunder julegaver, til en samlet værdi på over 1.200 kr.  

 

Med andre ord: Er beløbsgrænsen på 1.200 kr. overskredet, skal værdien af de andre 

goder beskattes fuldt ud, medens en julegave til en værdi af højst 900 kr. ikke beskattes. 
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Opgørelse af værdien 

Udgangspunktet for værdiansættelse af personalegoder, herunder julegaver, er, at goder-

ne skal værdiansættes til markedsværdien, dvs. den værdi, som det må antages at koste 

medarbejderen at købe godet i almindelig fri handel. 

 

Baggrunden for dette værdiansættelsesprincip er det enkle, at medarbejderen som ud-

gangspunkt skal beskattes på samme måde, uanset om medarbejderens vederlag består 

af penge eller af naturalier.   

 
 

Gaver mellem forretningsforbindelser  

Ethvert besøg ved en vinhandler op til jul vil bekræfte, at julen også er højsæson for 

gaver mellem erhvervsdrivende.   

 

Den erhvervsdrivende, der modtager vingaver til jul, vil formentlig hæfte sig ved det 

særlige udsagn i skattemyndighedernes vejledning, hvorefter ”Gaver af større værdi 

imellem forretningsforbindelser er ikke fritaget for beskatning.” 

 

Af betydning for den erhvervsdrivende er tillige, at gaver mellem forretningsforbindel-

ser ikke skal værdiansættes efter reglerne om en objektiv værdiansættelse, dvs. den vær-

di, som det må antages at koste modtageren at erhverve goderne i almindelig fri handel, 

men derimod efter reglerne om en subjektiv værdiansættelse, dvs. værdien for denne 

modtager. Det har f.eks. væsentlig betydning for den erhvervsdrivende med en stor pas-

sion for Bordeaux-vine, som skuffet modtager en italiensk Grappa.  

 

Jeg har kendskab til en foredragsholder, der i tidernes morgen ofte holdt et fagligt ind-

læg for kollegaer og fagfæller. Honoraret bestod ofte af en kasse vin. Efter den højtide-

lige overrækkelse af vinen bemærkede foredragsholderen stille – men dog højt nok til at 

alle kunne høre det: ”Tak for vinen. Desværre er det ikke et mærke, som jeg bryder mig 

om.” Efter en kort pinlig tavshed, kom følgebemærkningen: ”I modsat fald skal jeg jo 

beskattes af vinen” hvorefter tavsheden blev brudt af et latterbrøl. 
_______ o _______ 


