
 

 

 

Ønsker du at begunstige dine nærmeste i levende live? 

 

Der kan være økonomiske fordele ved at begunstige dine nærmeste i levende live. 

 

 

Afgiftsfri gaver i 2019 

Hvis du vælger at give gaver i levende live, typisk til dine børn/børnebørn, vil det være ens-

betydende med sparet boafgift (arveafgift). 

I 2019 kan der afgiftsfrit gives pengegaver på 65.700 kr. eller derunder til børn, stedbørn, 

børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. 

Hvis gavens værdi overstiger 65.700 kr., skal der betales gaveafgift på 15 % af det oversky-

dende beløb. Stedforældre skal dog betale gaveafgift på 36,25 %. 

Til svigerbørn kan der gives afgiftsfrie gaver op til 23.000 kr. Hvis gavens værdi overstiger 

dette beløb, skal der betales gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb. 

Der skal betales almindelig indkomstskat af gaver til fjernere slægtninge, herunder til sø-

skende, samt til ubeslægtede. 

 

Arveforskud 

I stedet for en gave, kan du vælge at give dine livsarvinger (børn og børnebørn) et forskud 

på deres arv. 

Et arveforskud vil blive modregnet i pågældendes arv efter dig. Modtageren vil derfor ikke 

modtage et større beløb end dine øvrige arvinger. Modtageren får blot sin arv på et tidligere 

tidspunkt. 

Arveforskud er aktuelt, hvis du ønsker at yde økonomisk hjælp uden at forskelsbehandle dine 

børn. 

Såfremt arveforskuddet overstiger 65.700 kr., skal der betales afgift med 15 % af det over-

skydende beløb. 

 

Rentefrit eller lavtforrentet lån 

Hvis du ønsker at hjælpe dine nærmeste (typisk dine børn) med beløb, som overstiger græn-

serne for afgiftsfrie gaver, kan du i stedet yde et rentefrit eller et lavtforrentet lån. Der beta-

les ikke gaveafgift af sådanne lån.  

Lån kan alene ydes rentefrit, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

• der skal være tale om et reelt gældsforhold,  

• der skal ske oprettelse og underskrift af et gældsbrev og 

• gældsbrevet skal kunne opsiges på anfordring, dvs. med kort varsel 
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Du kan herefter vælge af nedskrive mellemværendet med et årligt beløb svarende til det af-

giftsfrie gavebeløb. En sådan nedskrivning kan ikke aftales på forhånd, da det så udløser ga-

veafgift af hele lånebeløbet. Afgiftsfri nedskrivning kan alene ske som udtryk for spontan 

gavmildhed.  

Ulempen ved disse lån er, at de til enhver tid kan kræves betalt af långiver, ligesom lånet 

forfalder til betaling ved långivers død. 

Et lavtforrentet familielån kan være til fordel for både långiver og låntager. Det nuværende 

lave renteniveau giver begrænset eller ingen renteindtægter af indlån i bank. For tiden ople-

ves til og med negativ forrentning ved indlån. Ved lån til dine børn kan renten fastsættes så-

ledes, at du får en højere renteindtægt end i banken, og dine børn får en lavere renteudgift 

end ved optagelse af banklån. Ved lavtforrentede lån skal der betales skat af renteindtægten 

og der opnås skattemæssigt fradrag for renteudgiften.  

Det er vigtigt at bemærke sig, at forældelsesfristen på gældsbreve er 10 år. Inden 10 års fri-

stens udløb skal låntager skriftligt anerkende gælden, da mellemværendet ellers bortfalder. 

 

Offentlig ejendomsvurdering – 15% 

Endelig kan du overdrage din faste ejendom afgiftsfrit til dine børn og fastsætte købesummen 

til et beløb svarende til offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Denne værdian-

sættelse kan være lavere end den faktiske handelspris. SKAT accepterer som hovedregel 

denne værdiansættelse, med mindre værdiansættelsen er åbenlys for lav. Hvis der foreligger 

en højere ejendomsmæglervurdering, skal du være opmærksom på, at ejendommen alene 

kan overdrages til denne højere værdi. 

Købesummen kan enten betales kontant eller berigtiges ved udstedelse et pantebrev eller et 

gældsbrev jfr. ovenfor. 

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en af vores arveretsadvokater på tlf. 

88 77 88 29 eller pr. mail: info@BBFadvokater.dk  
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