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Tid til gaver ?

Man kan give gaver, som man vil – til naboen, til kæresten og til alle andre. Og
man bestemmer selv, hvor store gaverne skal være. Hvis man ønsker at forære
naboen alt, hvad man ejer, kan man gøre det. Det kedelige ved at give naboen
(eller andre, som man ikke er i nær familie med) det hele er bare, at modtageren
skal betale indkomstskat af gaven.
Når vi forærer hinanden gaver til jul, fødselsdag, bryllup m.v., kan vi gøre det uden
at tænke på beskatning. Men der er en grænse for, hvor store sådanne gaver må
være, især mellem venner og mere fjerne slægtninge. Der er dog ikke faste regler
for, hvor stor gaven kan være, før værdien af den skal beskattes.
Rent juridisk er der ingen tvivl om, at det er skattefrit at forære sin gode ven tre
flasker rødvin til en værdi af 250 kr. på hans fødselsdag. Men får vennen i stedet
tre flasker af særligt ædle druer til en samlet værdi af 4.000 kr., vil det nok nærmere bliver anset som en skattepligtig fødselsdagsgave.
I familieforhold er det imidlertid muligt at give skatte- og afgiftsfrie gaver til ægtefæller, samlevere, børn og børns børn, svigerbørn, plejebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Dog må man begrænse sin gavmildhed, hvis man ikke
samtidig ønsker at betænke SKAT.
Tager vi de enkelte personer i familien hver for sig, så gælder følgende:
1. Ægtefælle (eller registreret partner) betaler ikke afgift eller skat af gaver, uanset hvor store de er. Men hvis der er tale om mere end en sædvanlig lejlighedsgave, skal der oprettes en ægtepagt, for at gaven bliver gyldig.
2. Samlever (eller en anden person, som giver har haft fælles bolig med i de seneste to år, fx en bror) kan man i 2012 og 2013 afgifts- og skattefrit give op til
58.700 kr. pr. år, hvis man har boet sammen på en fælles adresse i mindst to
år, og fortsat bor sammen, når samleveren får gaven. Ellers skal samleveren
betale indkomstskat af gaven (forudsat det ikke er en sædvanlig lejlighedsgave).
3. Børn (herunder adoptiv- og stedbørn) samt børne-, olde- og tipoldebørn må
vi i 2012 og 2013 forære afgifts- og skattefri gaver med værdier på op til 58.700
kr. pr. år. Det kan begge forældre gøre. Tilsammen kan forældrene altså forære
hvert barn gaver for op til 117.400 kr. pr. år, uden at gaverne udløser afgift eller
skat.
Hvis kun den ene af forældrene står som ejer af opsparing m.v., skal der flyttes
penge til den anden forælder, før begge har midler til at være gavmilde. Men det
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er ikke det store problem, da ægtefæller afgiftsfrit kan give hinanden gaver, blot
gaverne fremgår af en tinglyst ægtepagt.
Også plejebørn kan skatte- og afgiftsfrit modtage gaver, men kun hvis plejebarnet har haft ophold hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5
år, hvis opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har boet hos gavegiver sammen med plejebarnet.
4. Svigerbørn kan man i 2012 og 2013 afgifts- og skattefrit give gaver op til
20.500 kr. pr. år. Det kan begge svigerforældre gøre. Hvis der er tale om en
ægtefælle til et afdødt barn, kan der gives op til 58.700 kr.
5. Forældre (herunder adoptiv- og stedforældre) og bedsteforældre kan man i
2012 og 2013 afgifts- og skattefrit forære hver op til 58.700 kr. pr. år.

Giver man gaver til andre end de ovennævnte personer, f. eks. sin søster, gælder
der ingen bundfradrag. Gaven er indkomstskattepligtig for modtageren!
Hvis man vil forære en af dine søskende – Julius - en pengegave på måske 40.000
kr., skal han altså betale indkomstskat af beløbet.
Men også i den situation kan det være rart med en mor eller far. For giver man i
stedet sin mor 40.000 kr., skal hun jo hverken betale skat eller afgift af gaven. Og
synes mor så, at hun egentlig gerne vil hjælpe Julius, kan hun jo forære ham et
lignende beløb – afgiftsfrit, fordi det er en gave til hendes barn.

Når man giver en gave, kan man frit fastsætte vilkår for den, f.eks. kan det bestemmes, at pengene skal være modtagerens særeje. Et sådant vilkår skal man
skrive ned i et gavebrev (eller i en ægtepagt, når der er tale om gaver mellem
ægtefæller), der dateres og underskrives personligt af både gavegiver og gavemodtager.
Afgifts- og skattefri gaver skal ikke indberettes til den lokale told- og skatteregion.
Men hvis man i 2012 yder sine børn eller børnebørn gaver på et større beløb end
bundfradraget, skal der senest 1/5 2013 betales en gaveafgift på 15% af det beløb,
der ligger ud over den afgiftsfrie bundgrænse. Der skal udfyldes og indsendes en
gaveanmeldelse på en særlig blanket til SKAT, og samtidig skal gaveafgiften indbetales.
Og husk, at der kan spares pæne beløb i gaveafgift ved at yde gaverne som nettogaver, således at giver betaler gaveafgiften.
I næste klumme skriver jeg lidt om familielån og arveforskud.
Glædelig jul !

