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SVINEFOKUS SVINEPRODUKTION
Kontakt: Camilla Bønløkke
cab@effektivtlandbrug.dk
61 20 96 65 Hvordan beskattes 

dine børn af gaver 
og arbejde i din 
virksomhed?
Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn 
eller ansætter dem i din virksomhed.

Af Kirstine Østergård 
Kortbæk, skattekonsulent, 
Jura & Skat, Seges, 
Landbrug & Fødevarer 
F.m.b.A.

Børn er selvstændigt skattepligtige 
som voksne og skal som udgangspunkt 
beskattes af deres indtægter. Også selv 
om de juridisk er børn, indtil de fylder 
18 år og er blevet myndige. 

Børn (under 18 år) har et personfra-
drag på 35.300 kroner om året (2019), 
som oftest i form af et frikort. For 
andre (over 18 år) er personfradraget 
46.200 kroner om året (2019).

Gaver fra forældre til børn
Giver du som forælder en gave til dine 
børn, er der en risiko for, at dine børn 
bliver afgiftspligtige af gaven. Der 
er en bundgrænse på 65.700 kroner 
(2019), som betyder, at du afgiftsfrit 
kan give hvert af dine børn 65.700 kro-
ner (2019), uden at det får skattemæs-
sige konsekvenser.

Hvis I er to forældre, kan I derfor 
samlet give hvert barn 131.400 kroner 
afgiftsfrit. Overstiger gaven bundgræn-
sen, skal der betales en gaveafgift på 
15 procent af det beløb, der overstiger 
bundgrænsen. 

Det er uden betydning for grænsebe-
løbet, hvilken alder dit barn har. 

Hvis du giver dine børn et arvefor-
skud, vil det blive anset som en gave og 
er omfattet af ovennævnte bundgræn-
se. Derudover tæller indskud på børne-
opsparingskonti med i bundgrænsen på 
65.700 kroner (2019). 

Du kan give en afgiftsfri gave på et 
beløb op til 65.700 kroner om året 
til både dine egne børn, stedbørn og 
børnebørn. Derudover kan du give dit 
barns eller stedbarns ægtefælle en 
afgiftsfri gave, hvis værdien ikke over-
stiger 23.000 kroner 

Børn i virksomheden
Hvis du som forælder ansætter dine 
børn i din egen virksomhed, er 
det afgørende for beskat-
ningen af dit barn og dine 

fradragsmuligheder, om barnet er fyldt 
15 år. 

Er dit barn ikke fyldt 15 år ved ind-
komstårets begyndelse, beskattes 
barnet ikke af lønnen for arbejdet i din 
virksomhed. Og du har som forælder 
heller ikke fradrag for lønudgiften. 

De samme regler gælder, hvis barnet 
arbejder i stedforældre, plejeforældre 
eller adoptivforældres erhvervsvirk-
somhed. 

Hvis derimod barnet er fyldt 15 år, 
er der fradrag for lønudbetalingen i 
virksomheden, og lønnen skal regnes 
med i den skattepligtige indkomst hos 
barnet. Fradraget for lønudbetalingen 
forudsætter, at barnet faktisk har ud-
ført arbejde, der svarer til lønnen. 

Hvis du som forælder driver en virk-
somhed i selskabsform, er der derimod 
mulighed for at fradrage lønudbetalin-
gen til et barn under 15 år, hvis lønnen 
udbetales af selskabet. Det kræver, at 
du som forælder er hovedaktionær i 
selskabet eller ejer virksomheden sam-
men med andre i et I/S.

Dokumentation
Har du ansat dine egne børn i din virk-
somhed, gælder der strengere krav til 
dokumentationen for arbejdets udfør-
sel, end hvis du har ansat andres børn. 
Det gælder uanset barnets alder. Det 
skal være sandsynligt, at barnet har 
ydet et arbejde svarende til lønnen, og 
lønnen skal tilfalde barnet. 

Skatteforvaltningen vil kunne ned-
sætte fradraget, hvis lønnen ikke er 
reel. Der er set et konkret eksempel på 
et barn, som arbejdede 50-100 timer 
om måneden til en løn svarende til 
præcis det skattefrie beløb på barnets 
frikort, samtidig med at lønnen blev 
overført til forældrenes bankkonto. 

I dette eksempel blev der kun god-
kendt fradrag for cirka 5 procent af de 
udbetalte lønninger. 

 Hvis barnet er fyldt 
15 år, er der fradrag 

for lønudbetalingen i 
virksomheden, og 

lønnen skal regnes 
med i den skatteplig-

tige indkomst hos 
barnet. Arkivfoto

SKATTEKLUMME

Dyrlæge:

Husk 
overlevering 
af de gode 
rutiner
- Gode rutiner er noget af det 
mest afgørende for at opnå 
gode produktionsresultater. 
Det gælder også i ferietid, 
påpeger svinefagdyrlæge.

MANAGEMENT

AF CAMILLA BØNLØKKE

Nu nærmer ferietiden sig, og der skal 
afløses i alle staldafsnit.

Svinefagdyrlæge Ida Friis Overgaard, LVK, 
minder om, at noget af det mest afgørende 
for besætningens gode produktionsresul-
tater er rutiner – det der også kan ses som 
rettidig omhu.

- Husk overlevering af de gode rutiner. 
Det gælder både en skriftlig og en rent prak-
tisk gennemgang af, hvad der forventes af 
afløseren, lyder det fra Ida Friis Overgaard, 
der opfordrer producenter eller driftsledere 
til at udarbejde lister, så ingen er i tvivl om, 
hvad der skal gøres.

Det gælder også tjek af staldens overbrus-
ning og ventilationsanlæg.

- Brug tid på overleveringen – så kommer 
vi mest stabilt gennem ferieperioden og 
opretholder de gode produktionsresulta-
ter, lyder det fra Ida Friis Overgaard, der 
i nedenstående tjekliste nævner nogle af 
de punkter, der bør være med på listen til 
ferieafløserne.

cab@effektivtlandbrug.dk 
telefon 61 20 96 65

  
Tjeklisten til ferieafløseren

Svinefagdyrlæge Ida Friis Overgaard, LVK, opfordrer producenter eller driftsle-
dere til at lave lister, så ingen er i tvivl om, hvad der skal gøres i ferieperioden.
 
Listen bør blandt andet omfatte følgende punkter:

I farestalden:
 Strategi for kuldudjævning, herunder valg af ammesøer
 Foderjustering af søer
 Hygiejne ved håndtering: Kanyleskift/desinfektion af kastrationsgrej/ 

 desinfektion af hænder/handsker
 Rengøring af mælkeanlæg
 Rettidig behandling af syge dyr

I klima- og slagtestald:
 Udsortering af efternølere
 Behandling af syge dyr og placering i sygesti
 Justering af foderautomater
 Foderskift
 Opstart af overbrusning

I sygestien:
 Behandling af de syge dyr
 Rettidig aflivning af de syge dyr, der ikke reagerer på behandling
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