Danske Gave Plus
• Båndlagt pengegave med foruddefinerede valgmuligheder
• Kan oprettes af alle til børn og unge under 25 år
• Kan båndlægges til det fyldte 18., 21. eller 25. år

En oplagt mulighed, hvis du vil give en båndlagt pengegave
HVAD ER DANSKE
GAVE PLUS?

Danske Gave Plus er en båndlagt gave, der kan gives til børn og unge under 25 år. Minimumsbeløbet er 25.000 kroner, som kan investeres i værdipapirer. Barnets egne midler
kan ikke bruges til indbetaling. Gaven kan være et godt bidrag til økonomien, når voksenlivet
begynder.

UDBETALING

Når du opretter Danske Gave Plus, bestemmer du, om pengene skal være båndlagt, indtil
barnet fylder 18, 21 eller 25 år. Båndlæggelsesperioden kan ikke forlænges, men den kan
forkortes. Gaven kan tidligst udbetales, når barnet fylder 18 år.

GAVEAFGIFT OG SKAT

Ved gaver mellem børn, forældre, bedsteforældre osv. betaler barnet eller gavegiver en gaveafgift på 15 procent, hvis beløbet overstiger 71.500 kr. (2023) pr. forælder eller pr. bedsteforælder pr. år. Vær opmærksom på, at forældre beskattes af renter og udbytter af gaver, de
giver til deres egne børn og stedbørn.

UDBYTTER OG RENTER

Vi indsætter udbytter på kontoen og tilskriver renter én gang om året pr. den 31. december.
Renter og udbytter er generelt skattepligtige hos barnet.

Eksempel 1: ved årligt indskud på kr. 25.000 – Beløb efter 25 år: 940.000 kr.
Eksempel 2: ved årligt indskud på kr. 71.500 – Beløb efter 25 år: 2.685.000 kr.
Eksempel 3: ved engangsindskud på kr. 71.500 – Beløb efter 25 år: 150.000 kr.
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VIL DU VIDE MERE?
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Vil du gerne vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os på 45 12 89 64.
Du kan også læse mere på www.danskebank.dk/forvaltning
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Grafen viser fremskrivning af gavebeløb over en given periode og
forudsætter et årligt afkast på 3 procent efter omkostninger.

15.12.2022 10.37

