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Pengegaver fra barnsben  
er en sikker investering

Hvis du gerne vil stille dine børn så godt som muligt, kan det betale sig at give 
dem pengegaver fra deres helt spæde år. På den måde kan man sikre dem en 
god og stort set skattefri opsparing i hele deres opvækst.

Alle ønsker sig en god, tryg og sikker opvækst for sine børn. Sådan en god opvækst kan 
man med lidt omtanke og snilde supplere med en god økonomi, hvor man fra begyndelsen 
sikrer sine børn en god start på voksenlivet – i stedet for at de skal gældsætte sig selv 
uden grund, når nu studielivet indtræder.

En af de bedste måder at gøre det på er dels ved at sikre sine børn en traditionel børne
opsparing og opsparing af frie midler, som man gennem investeringer kan øge yderligere. 
En ny lovgivning har desuden gjort den klassiske børneopsparing mere attraktiv, end den 
var tidligere.

Børneopsparingen, som de fleste formentlig kender, er dog ikke den eneste løsning, hvis 
man vil sikre sine børn en god start på livet. Har man midler, er opsparingen gennem  
gavereglerne en anden måde at sikre sine børn det optimale økonomiske afsæt til studie 
og voksenlivet.

”Budskabet er, at det er bedre at komme i gang end at vente, fordi det samlede beløb  
akkumulerer sig i over tid. Investerer man samtidig pengene rigtigt, er der meget  
at hente. Der er en stor fordel ved både at give det maksimale gavebeløb og øge børne
opsparingen til det maksimale,” siger Gitte Brøgger Led, senior formuerådgiver i  
Formuepleje.

I år er det faktisk blevet endnu mere attraktivt at benytte sig af ordningerne, da det  
maksimale gavebeløb er sat op til 64.300 kroner, og på børneopsparingen kan man nu 
indbetale 6.000 kroner årligt og 72.000 kroner i alt. 

”Efter vores opfattelse gælder det om at få brugt de muligheder. Det er ikke bare  
forældre, der kan give gaver, men også alle fire bedsteforældre, så det kan blive en  
pæn sum, hvis man sparer op i alle barndommens 18 år,” siger Gitte Brøgger Led.                    
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Det giver samtidig anledning til at kigge de allerede eksisterende ordninger, man har for 
sine børn, igennem for at tjekke, om de kan forbedres yderligere.

Særligt på børnegavefronten kan der være store fordele at hente. Hvor børneopspa ringen 
stadig indeholder et maksimumsbeløb på 72.000 kroner mod de tidligere 36.000 kroner, 
kan en familie med betalingsvillige bedsteforældre sikre barnet en særdeles stærk økono
misk start på livet med gaveordningen, uden at skatten spiser ret meget af opsparingen.

”Ved opsparing er det en fordel, at barnets bedsteforældre er villige til at hjælpe med  
indbetaling. På denne måde benyttes mulighederne for at give skattefrie pengegaver til 
børnebørn inden for gavegrænsen, og beskatningen af et eventuelt afkast (i form af kapi
talindkomst) fra investering af midlerne vil kunne dækkes af barnets frikort,” forklarer 
Gitte Brøgger Led.

EKSEMPEL 
Indbetaler man 64.300 kroner 18 år i træk, og opnår man konservativt sat et gen
nemsnitligt årligt afkast på 4 procent, står der 1,6 millioner kroner, når perioden er 
omme. Når det årlige afkast overstiger frikortgrænsen, skal der dog betales kapital
indkomstskat.

Værd at hæfte sig ved er det dog, at det er alle barnets bedsteforældre, der hver især kan 
indbetale de 64.300 kroner årligt. Derudover er det en overvejelse værd at sætte tids
punktet til, hvornår barnet kan få pengene udbetalt, så sent som muligt – da det vil øge 
størrelsen af opsparingerne.

En tredje løsning for at spare op til næste generation er aldersopsparingen. Her kan  
man med langsigtede investeringer og renters renteeffekten kan give sine børn en god 
pensions ordning helt fra barnsben af.

”Både forældre og bedsteforældre kan indbetale op til 5.100 kroner årligt (2018beløb), 
og det kan blive til mange penge den dag, barnet forlader arbejdsmarkedet,” siger Gitte 
Brøgger Led.

Via følgende link https://formuepleje.dk/videnscenter/pension/boerneopsparing/  får du den kom
plette guide til de tre forskellige typer børneopsparinger. Her giver Formuepleje dig det fulde overblik 
og en prioriteret rækkefølge over, hvordan forældre og bedsteforældre kan skabe den bedste børne
opsparing og give sine børn en solid økonomisk start på livet. 


