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Summary  
Our thesis is based on contemporary family patterns and how a possible inheritance should be divided be-

tween spouses and other heirs in case of death. The thesis will revolve around brought together families, 

where your, mine and our children play an important factor in the contemporary Danish society, when a 

death estate must shift.  

 

The thesis will lay foundation on Danish legislation, where the main topic will be the inheritance act. In regard 

to this we will look at the historical perspective of the inheritance act and inheritance classes, which is rele-

vant today, since a potential new Danish government has notified an increase in tax rates on death estates 

on behalf of the inheritance classes.  

 

Furthermore, we will present other relevant tax laws such as the death estate tax law, death estate shift law, 

withholding tax law and more. We will look at the division from a death estate tax law perspective, as well 

as how the estate is taxed based on how the estate is corrected.  Likewise, we will look at if the estate is tax 

exempted or taxable, including if it is an independent taxpayer from the death estate tax law.  

 

In our thesis we consider that that taxable citizens are the most interesting, since there can occur a consid-

erably difference on the tax that needs to be paid. Because of this it is substantially that we touch the topic 

of succession in the estate. Succession means, that the one who takes over the asset without paying tax of 

the profit of the asset, succeeds in the deceased’s purchase price, as well as depreciation profile. With this 

acquisition the acquirer will take over a latent tax burden of the acquired asset. Hereby the latent tax will be 

deducted in the price of the assets, and the price of the asset acquired by succession will thereby be reduced.  

 

In the thesis we will briefly touch and analyze a number of verdicts, that supports the thesis, as well as es-

tablish a model-family. The model family will be used to analyze how the laws are used and applied in several 

practical examples. The practical examples shall be used to enlighten the following:  

- If the longest living in the death estate shall shift the property?  

- If it is desirable to create a will?  

o And hereby if anyone have a prior claim in the form of favoritism?  

- As well as how it will be most desirable to shift the companies which we have conferred to the 

spouses, both as a personal driven business and company.  

 

The purpose of this thesis is to outline and elucidate the complexity and complicated considerations and tax 

settlements of a death estate, as well as give a practical approach to how inheritance rules, tax laws, taxes, 

shifts, succession and much more is essential to decide on in case of death.  
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1. Indledning 
 

Vi lever i et retssamfund, hvor hovedregel er, at civilretten styrer skatteretten. Men er dette i alle tilfælde 

eller er der undtagelser, hvor skatteretten bliver styrende for civilretten?  

Vi ønsker i vores afhandling at behandle en problemstilling, der er væsentligt for mange giftepar, hvor stil-

lingtagen til arv og skifte er væsentligt i forhold til sikring af hinanden, samt eventuelle børn ved bortgang af 

den ene part.    

Derfor er arv og skifte er et område vi bliver nødt til at tage stilling til, også selv om dette kan være et kildens 

område at berøre. Problemstillingen om ægtefællers økonomiske stilling kombineret med arveloven er en 

problemstilling, vi ikke kan sidde overhørig.  Interessen for problemstillingen er opstået ved at familiemøn-

strene er under udvikling ift. der var en engang, hvor man giftede sig, fik børn og til sidst døde.  

I dag er billedet anderledes. Mange gifter sig, bliver skilt – måske flere gange, og i den forbindelse er det 

måske dine børn, mine børn og vores børn.    

Af tabellen1 herunder fremgår der en tydelig udvikling i, at antallet af skilsmisser er stigende i forhold til alder. 

Denne tabel er med til at understøtte vores interesse på området om sammenbragte familier. 

 

 

                                                           
1 Danmarks statistik VIE 2017 
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Ligeledes er udvikling i skilsmisseprocenten interessant, hvor den nedenstående graf visualiserer en høj andel 

af skilmisser svingende fra 40 pct. til over 54 pct. over en 20 årig periode jf. tabel 2. Vi kan dog ikke lave en 

altandetlige betragtning, da vi ikke har viden om hvor mange af disse skilsmisser, der er gengangere.   

 

 

 

Vi møder problemstillingen i vores daglige stilling, som revisor/rådgiver, for primært ejer ledede virksomhe-

der, hvor spørgsmålene ofte stilles vedrørende arveforholdene ved den ene ægtefælles død. Dette er spørgs-

mål, som vi tidligere kun har berørt overfladisk. Vi oplever, at problemstillingen er blevet mere aktuelle i 

møder med kunder, da mange kunder ikke har taget stilling til problemstillingen arv og skifte, eller måske har 

forsøgt sig med et testamente, uden at tænke konsekvenserne igennem.   

Vi oplever at, kunderne efterspørger rådgivning om længstlevendes retsstilling samt forholdet til fællesbørn 

og særbørn. Herunder hvordan arveforholdene kan præciseres, så boet fordeles ud fra de ønsker ægteparret 

har, samt at skatterne bliver mest mulig fordelagtig for boet og den længstlevende.  

 Af den nedenstående tabel 23 fremgår det, at ca. 1/4 del af befolkningen er gifte mænd/registrerede part-

nerskaber, samt at disse ejer den største nettoformue.    

                                                           
2 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/skilsmisser 

3 Danmarks statistik, særkørsel december 2014 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/skilsmisser
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Udover fordeling og skat i det potentielle dødsbo oplever vi tillige, at den erhvervsdrivende part ønsker at få 

klarlagt, hvorledes det kan planlægges at dennes virksomhed kan forsætte. Herunder om det vil udløse be-

skatning eller om eventuelle muligheder for overtagelse, udskydelse af skat, omdannelse mm. 

Sammensætningen af ægteparrets økonomi er også væsentlig, da økonomien typisk er sammensat således, 

at virksomheden og værdien af ægtefællernes fælleds bolig udgør en overvejende del af deres formue, samt 

de frie midler som ægtefællerne har opsparet gennem livet, ønskes anvendt til deres 3. alder. 

Ud fra disse indledende problemstillinger afledes en diskussion om særejertyper, jf. tabel 84 nedenfor, da 

disse er relevante ud fra ægtefællernes ønske, deres formue, virksomheder mm.     

 

Særejetypen er vigtig for stillingtagen ud fra en general planlægning i forhold til ægteparrets ønsker i sidste 

ende. Som det fremgår af tabellen, har næsten halvdelen af ægteparrene ægtefællebegunstigende kombi-

nationssæreje.   

                                                           
4 Henvises til tabel 6.2 gengivet i bilag 1 sidst i betænkningen 
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Men problemstilling: Fordeling, skat, særeje mm. er vigtig at tage stilling til, også selv om ægteparret ikke er 

kommet op i årene. Problemstillingerne er aktuelle i alle aldre, da der ikke er nogle garantier for, hvor gammel 

man bliver. Vi kan have mange indikatorer for hvor gammel man kan forvente at blive, for eksempel ud fra 

genetik og livsstil, men vi oplever desværre, at nogle kunder alligevel faldet bort tidligere. Derfor er denne 

afhandling yderst væsentlig og relevant for mange ægtepar i hele Danmark. 

… God fornøjelse med vores afhandling … 

   

1.1 Problemformulering 
 

På baggrund af den ovenstående indledning ønsker vi at behandle regler og lovgivning for arv og skifte ud fra 

vinklen længstlevende, særbørn og særeje. Vi ønsker at danne klarhed ud fra en modelfamilie, som vi beskri-

ver nedenfor. Modelfamilien benyttes til at undersøge gældende praksis, samt få besvaret de mest gunstige 

skatteregler og civilretslige regler familierne kan komme ud for.       

      

Vi foretager en komparativ analyse ud fra længstlevendes økonomiske stilling efter arveloves almindelige 

regler sammenholdt med længstlevendes økonomiske stilling ved anvendelse af særeje og testamente. 

 

Problemstillingen giver anledning til følgende underspørgsmål, der bliver behandlet i vores afhandling: 

• Skal længstlevende sidde i uskiftet bo? Eller skal der skiftes? 

• Skal man oprette er testamente?  

• Skal man begunstige nogle? 

• Skal der ske en tilrettelæggelse i forhold til virksomheder? 

• Hvis der er virksomheder i aktivmassen, skal der være andre overvejelser?  

 

1.2 Afgrænsning 
 

Formålet med afhandlingen er at redegøre og beskrive gældende ret indenfor skattemæssig og civilretlig 

tilgang til området. Da området har mange facetter, vil vi tage udgangspunkt i vores opstillede modelfamilie. 

Denne familie beskrives senere i afhandlingen, hvor familiens formue også præciseres.      

Da vi ønsker at analyser virkningerne for erhvervsaktive, vil denne afhandling begrænses til at behandle skif-

teformerne uskiftet og skiftet bo. Vi vil således ikke behandle andre skifteformer. Ligeledes vil afhandlingen 

alene behandle særejeformer i forbindelse med førstafdødes bortgang. 
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1.3 Metode 
 

I vores afhandling anvendes den rets dogmatiske metode til at analysere, beskrive og fortolke gældende ret 

inden for arv og skifte. I afhandlingen anvender vi gældende lovgivning, vi tager et historisk tilbage blik, vi 

anvender forarbejder til lovgivning, domstolsafgørelser samt anden juridisk litteratur.    

De anvendte kilder vurderer vi til at have en høj grad af reliabilitet og validitet, da det er tale om retskilder, 

faglitteratur og faglige tidsskrifter. Der kan være en grad af subjektivitet i de faglige tidsskrifter, men de er 

alle højt fagligt uddannede forfattere indenfor området. Vi vurderer derfor disse kilder har en høj grad af 

reliabilitet.  

 

1.3.1 Opbygningen af afhandlingen       
 

Vi har bygget vores afhandling op ud fra en analyse i følgende hovedafsnit: 

• Gennemgang af sammensætningen i de danske familiemønstre set i historisk perspektiv. 

• Gennemgang af arvereglerne for ovenstående modelfamilie i arveloven (AL), dødsboskifteloven 

(DSL), dødsboskatteloven (DBSL) og boafgiftsloven (BAL) 

• Gennemgang af særejereglerne for ovenstående modelfamilie i lov om ægtefællers økonomiske for-

hold. 

• Komparativanalyse af den valgte skifteform ved anvendelse af arvelovens almindelige regler i forhold 

til anvendelse af retsvirkningslovens regler om særeje og testamente. 

• Konklusion med anbefalinger ved rådgivning i arveplanlægning. 

 

1.4 Modelfamilie 
 

Til at belyse effekterne af de forskellige paradigmer vi behandler, har vi taget udgangspunkt i en hypotetisk 

dansk standard familie. Familien bestående af to erhvervsdrivende ægtefæller med tre fælles børn, hvor den 

ene ægtefælle har et barn fra tidligere ægteskab. Da demografien i Danmark er bredt sammensat, har vi 

tildelt hver af ægtefællerne en virksomhed. Den første ægtefælle driver den ene virksomhed i selskabsform 

og den anden ægtefælle driver sin virksomhed i virksomhedsordningen (VSO). 
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Manden i familien er 60 år og kaldes i det følgende Kim Larsen. Kim Larsen har en søn fra tidligere ægteskab, 

der er 30 år med navnet Særbarn. Ægtefælle 1 driver en succesfuld handelsvirksomhed, der har brandet sig 

fantastisk på det danske marked. Virksomheden sælger musikinstrumenter, der har kendetegn ved deres 

eminente klang, samt navnet Kim Larsen, der er en del af brandet. Ægtefælle 1 har gennemtiden ændret 

virksomhed i takt med den løbende udvikling. Tidligere havde han nogle butikker, men disse er lukket ned, 

da de ikke var rentabelt. Derfor fungerer virksomheden nu, som en mellemhandler mellem de fabrikker Æg-

tefælle 1 køber hos, hvorpå instrumenterne sælges videre til et bredt kundesegment, der bliver større og 

større. Ægtefælle 1s arbejdsopgave består derfor nu af indkøb og give kunderne en eminent oplevelse samt 

service. Ægtefælle 1s virksomhed drives i selskabsform, hvor han er 100 % ejer. Ud fra analyser på markedet 

har virksomheden en værdi på kr. 2.900.000, hvoraf selskabet er anskaffet til kr. 125.000.  

Ægtefælle 1 gift med ægtefælle 2. Ægtefælle 2 er 50 år og driver en virksomhed med salg af unikke skræd-

dersyede kundeoplevelser. Ægtefælle 2 har gennem de sidste mange år specialiseret sig inden for sin bran-

che, hvor hun blandt andet er førende inden for wellness. Af denne grund har hun en del ansatte, samt mange 

faste og trofaste mænd og kvinder der kommer i hendes forretning. Denne forretning driver Ægtefælle 2 i 

virksomhedsskatteordningen. Forretningen har hjemmehørende i en erhvervslejlighed, som Ægtefælle 2 har 

købt. Forretningen der ligger i virksomhedsskatteordningen har en værdi på kr. 1.326.134, desuden har er-

hvervsejerlejlighed en værdi på kr. 1.400.000, hvor erhvervslejligheden er anskaffet til kr. 100.000.  

1 2 3 4 
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Af andre værdier har Ægtefælle 2 en portefølje af børsnoterede aktier til kr. 550.000, hvor disse er anskaffet 

til kr. 200.000. Desuden har Ægtefælle 1 og ægtefælle 2 en fælleds formue. Denne fælleds formue indeholder 

blandt andet deres fælleds bolig, og likvider, og udgør i alt kr. 10.500.000.           

Ægtefælle 1 og Ægtefælle 2 har været gift i 21 år og har tre børn fælles i en alder af 20, 18 og 16. Inden vi 

afslutter beskrivelsen af denne modelfamilie, vil vi beregne de latente skatter, der påhviler Ægtefælle 1 og 

Ægtefælle 2. Disse beregninger vil vi senere i afhandlingen vende tilbage til og anvende i de efterfølgende 

paradigmer. 

 

Type af aktiv Beregning i DKK Den latente skat 

Selskab, værdi 2.900.000, an-
skaffelses værdi 125.000  

= (2.900.000 – 125.000) * 46% 1.276.500 

Forretning i (VSO) opsparet 
overskud 

= 200.000 * 22% 44.000 

Erhvervs andel, værdi 
1.400.000 anskaffet 100.000 

Denne beskattes som kapital indkomst = 
(1.400.000 – 100.000) * 46%  

598.000 

Aktier, børsnoterede værdi 
850.000, anskaffet 200.000 

= (550.000 – 200.000) * 46% 299.000 

Fælleds formue skattefri 10.250.000 0 

Goodwill 775.000 * 22% 170.500 

     

For at forenkle afhandlingen, har vi ikke fratrukket bundgrænserne, da vi formoder at disse er udnyttet tidli-

gere.        

 

2. Problemstilling ved sammensatte familier 
 

Vi vil analysere behovet for, at ægtefæller tager stilling til arveretlige dissipationer, i tilfælde af den ene ægte 

fælles død.  

Danskernes familiemønster er ændret væsentlig igennem de senest 100 år.  Da rigsdagen i 1925 vedtog rets-

virkningsloven, bestod de danske familiemønster alt overvejende af forældre og fælles børn, hvor manden 

primært stod for familiens indtægter. Dette familiemønster er ændret betydeligt igennem slutningen af 

1900-tallet. Udviklingen i kvindens uafhængighed og frigørelse har uden tvivl medvirket til ændringen af de 

danske familiemønstre. Antallet af skilsmisser er igennem de sidste 100 år steget fra meget få til små 20.000 

årligt. 

Familiemønsteret i dag er præget af sammensatte familier, hvor en eller begge ægtefæller har børn fra tidli-

gere ægteskab. Flere analyser foretaget i forbindelse med revisioner af ægtefællelovgivningen har vis, at den 

overvejende andel af befolkningen ønsker at beholde fællesejet. Undersøgelserne viser desuden at danske-

ren i overvejende grad ønsker, at længstlevende skal kunne opretholde sin levestandard, selvom førstafdøde 

efterlader sig særbørn. 
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Ægtefællelovgivningen muliggør særejeformer i de tilfælde, hvor ægtefællerne ønsker en anden formuefor-

deling ved først afdødes bortgang. Lovgivningen giver adgang til at aftale fuldstændigtsæreje, skilsmissesær-

eje samt en kombination heraf.  

Vi vil analysere, hvorvidt ægtefællerne kan bruge særejeformerne aktivt i deres planlægning af arv ved først-

afdødes bortgang, herunder hvorledes man ved ægtepagt og testamente kan optimere længstlevendes øko-

nomi. 

 

3. Arveloven 
 

3.1 Arveloven i historisk perspektiv. 
 

Slægtens arveret har altid været hovedprincippet i dansk rets fortolkning i modsætningen til Romerretten, 

hvor anvendelse af testamenter havde større indflydelse. Med indførsel af kristendommen i Danmark stillede 

den Katolske kirke krav om, at afdøde kunne testamentere en del af sit bo til kirken i form arveaflad. Afdøde 

kunne ”købe” sig til adgang til himmeriget. Som følge af dette indførtes Danske Lov 5.  Denne regel blev først 

ophævet ved vedtagelsen af Statsskatteloven i 1904. 

Oprindeligt var skifte et helt privat anliggende mellem arvinger og andre interessenter, men op igennem 

middelalderen ses tegn på myndighedernes deltagelse i administrationen af skifte, i tilfælde af arvinger var 

umyndige eller fraværende. Landskredsenes skifteretsbehandling blev dog ikke administreret ensartet, hvil-

ket i 1683 førte til en samlet fremstilling af skifteretsbestemmelserne i Christian d. 5’s Danske Lov. Danske 

Lovs skifteretsbestemmelser var ikke udtryk for en konkret lovgivning, men snarere en opsamling af bestem-

melser og stadfæstelse af sædvaner. Skifte var stadig et privat anliggende med undtagelse af skifte med 

umyndige eller fraværende. I disse tilfælde skulle dødsfaldet straks meddeles øvrigheden. Ved boets afslut-

ning skulle der udstedes et skiftebrev svarende til nutidens boopgørelse. Ved lov af 30. november 1874 ind-

førtes regler om skifte af dødsbo og fællesbo, som med visse ændringer fortsat er gældende. 

Ved forordning af 21.05.1845 indførtes lovgivning om arv og arveafgift. Reglerne bekræftede hovedprincip-

pet om slægtens arveret, idet der blev indført følgende syv arveklasse: 

1. Afdøde børn og deres afkom 

2. Forældre 

3. Hvis en forælder er død, overgår afdøde forældres bodel til dennes afkom 

4. Søskende og deres afkom 

5. Bedsteforældre 

6. Oldeforældre 

7. Tipoldeforældre 

                                                           
5 Danske Lov 5-2-76 til 79 reglerne om sjette- og tiendepenge 
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Det skal her bemærkes, at længstlevende ægtefælle ikke var arveberettiget, men havde mulighed for at hen-

sidde i uskiftet bo med umyndige børn. Desuden indførtes en begunstigelse af enken, idet fæstes- eller mor-

gengaven blev ude holdt af fællesboet. 

Af lovens pkt. 21 blev der indført ret til at udstede testamente, hvis man ikke efterlod sig livsarvinger og var 

over 18 år. Afdøde kunne, hvis denne havde livsarvinger, råde over 1/4 af sit bo. Arveforordningen opretholdt 

forskellen mellem mænd og kvinders arvelodder indtil 1857, hvor der indførtes ligestilling mellem mænd og 

kvinder i arveretlig henseende. Først ved lov om ægtefællers arveret og udskiftet bo blev ægtefællen tvangs-

arving 

I forbindelse med skiftet udgjorde arveafgifter 1 % for arv der tilfaldt ægtefæller, livsarvinger og forældre, 

samt 4 % for søskende og disses afkom, og endelig 7 % for fjernere beslægtede. 

Princippet om arveklasse, testamentemulighed og friarve er med få reguleringer uændret til nutiden, dog er 

ægtefæller efterfølgende blevet arveberettiget. Princippet og afgiftsklaser er med ændring af procentsatser 

også uændret frem til i dag. 

Ifølge bemærkninger til lov nr. 136 af 27/5 1908 om arveafgift fremgik det, at det årlige provenu udgjorde 1 

1/3 mio.kr. årligt svarende til 0,50 kr. per indbygger. Dette var markant lavere end de lande vi på daværende 

tidspunkt sammenlignede os med. Dette forhold tilskrev man størrelse af den afgift der betaltes, og dels at 

afgiftsgrundlaget blev opgjort på et ufuldstændigt grundlag. Med indførsel af statsskatteloven var progres-

sive skatteskalaer ikke ukendt, hvorfor der fremsattes forslag om en progressivskala til forøgelse af prove-

nuet. Det blev desuden forslået at arveforskud, forsikringsudlodning og gaver skulle omfattes af afgiftsreg-

lerne. Gaver blev i henhold til statsskattelovens § 4 beskattet som indtægt. 

Loven blev vedtaget i 1098 og begrænsede antallet af arveklasse fra 7 til 4: 

• Arveklasse A omfattede arveladers ægtefælle, afkom og adoptivbørn. Afgiften beregnedes med 1 % 

af arv under 1.000 kr. og steg gradvist til 3 % på arv over 100.000 kr. 

• Klasse B omfattede forældre, søskende, nevøer og niecer. Afgiften beregnedes med 4 % af arv under 

1.000 kr. og steg gradvist til 6 % på arv over 100.000 kr. 

• Klasse C omfattede bedsteforældre og disse efterkommere. Afgiften beregnedes med 7 % af arv un-

der 1.000 kr. og steg gradvist til 9 % på arv over 100.000 kr. 

• Klasse D fjernere beslægtede og ubeslægtede. Afgiften beregnedes med 7 % af arv under 1.000 kr. 

og steg gradvist til 9 % på arv over 100.000 kr. 

Arveafgift 

Arveklasse Afgiv på arv under 1.000 kr. Gradvis stigende til 100.000 kr. 

   

Klasse A 1 % 3 % 

Klasse B 4 % 6 % 

Klasse C 7 % 9 % 

Klasse D 10 % 12 % 
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Da reglerne ansås for at være uoverskuelige, blandt andet fordi afgiften skulle beregnes for den enkelte ar-

velod under hensyntagen til arvingens slægtskabsforhold, blev det bestemt, at afgiftsberegningen skulle fo-

retages af myndighederne.  

Betænkningens forslag om at pålægge afgift på længstlevendes uskiftet bo blev ikke vedtaget. I stedet blev 

der i lovens § 14 indført regler som muliggjorde afgift på forstærkninger og gaver, som længstlevende havde 

ydet til egne eller førstafdødes livsarvinger.  

1908 lovens inddeling i arveklasser blev uændret frem til arvereformen i 1995.  

Ved lov nr. 147 af 10/4 1922 blev reglerne om gaver indført, og lovens fremtidige titel blev herefter ”Lov om 

afgifter af arv og gave”. Indtil dette blev gaver beskattet som indkomst, hvorfor statsskattelovens §§ 4 og 5 

blev omformuleret således, at gaver til samlevende ægtefælle, afkom, adoptivbørn, forældre og bedstefor-

ældre blev fritaget for indkomstbeskatning. 

Muligheden for at længstlevende kan hensidde i uskiftet bo blev indført ved lov nr. 120 af 20. april 1926 og 

børn født udenfor ægteskab blev gjort arveberettiget ved lov nr. 134 af 7. maj 1937. 

Ved lov nr. 215 af 31. maj 1963 blev der gennemført væsentlige ændringer af arveloven, idet arveklasserne 

vedrørende forældre og søskende blev slået sammen, og arveklasserne vedrørende olde- og tipoldeforældre 

blev ophævet. Endeligt blev adoptivbørn sidestillet med egne børn.  I lovens kapital 2 og 3 indgik længstle-

vende ægtefæller særlige fordele idet lovens § 6 medførte, at arveladeres ægtefælles herefter arver 1/3 af 

afdødes ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger. Længstlevendes tvangsarv blev i arveloven af 1. ja-

nuar 2008 forhøjet til halvdelen af fællesboet Kapital 3 vedrørte længstlevendes ret til at hensidde i uskiftet 

bo med fælleseje uden at skifte med fælles livsarvinger. Gaveafgiften er dog gennem årene blev reguleret 

flere tempi:  

Udvikling en marginal arveafgift i årene 1903 – 1995.  

Arveklasse 1903 1908 1918 1922 1933 1947 1972 

        

Klasse A 1 % 3 % 8 % 13 %   20 % 32 % 

Klasse B 4 % 6 % 12 % 18 % 50 % 45 % 80% 

Klasse C 7 % 9 % 16 % 24 % 50% 55 % 90 % 

Klasse D 7 % 12 % 20 % 32 % 50 % 70 % 90 % 

 

I 1995 reformen blev afgiftssystemet ændret radikalt, således der nu skulle betales 15 % i arveafgift, der 

oversteg en bundgrænse på 180.000 kr., og yderligere en tillægsafgift for arvinger udover arveklasse A på 25 

%.  

I forbindelse med det kommende folketingsvalg har socialdemokratiet udarbejdet en handleplan om ”øko-

nomisk retfærdighed”, hvoraf det fremgår at arveafgiften vil blive skærpet væsentligt. Partiet foreslår at arv 

over 3. mio. kr. beskattes med 30 %. Marginal skatte på arv bliver derved forhøjet fra 15 % til 30 % for børn 

og forældre, og fra 36,25 % til 40,5 % for øvrige. 
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3.2 Arveloven af 2007 
 

I efterfølgende afsnit vil vi kort gennemgå de gældende arveregler af relevans for afhandlingens problemstil-

ling, idet vi alene behandler livsarvinger og ægtefællers arveret, uskiftet bo og testamente. 

Den gældende arvelov er fra 2007. Der er således gået 43 år siden seneste ændringer. Dog er hovedprincip-

perne uændret siden 1845. 

 

Afdødes legale arvinger er stadigt opdelt i følgende tre arveklasser: 

1. Første arveklasse: Børn, børnebørn og oldebørn 

2. Anden arveklasse: Forældre og deres afkom 

3. Tredje arveklasse: Bedsteforældre linjen 

 

Ægtefælles arveret 
 

Som det fremgår af ovenstående, blev længstlevendes legale arvelov i 1964 hævet fra 1/4 til 1/3. I arveloven 

af 2007 er ægtefællens legale arvelod forøget til 1/2, ligesom ægtefælleudlægget blev hævet til 600.000 kr. 

Her pristalsreguleres der dog således, at det i 2019 udgør kr. 780.000. Reglen om ægtefælle udlæg er en 

social beskyttelses regel, der medfører at længstlevende ægtefælle kan udtage hele boet som ægtefælleud-

læg, hvis det samlede bo er mindre end det pristalsregulerede ægtefælleudlæg. 

Ægtefæller har desuden ret til at hensidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Ønsker længstlevende æg-

tefælle at hensidde i udskiftet bo førstafdødes særlige livsarvinger, et dette betinget af deres samtykke. 

Særejereformen af 1990 giver dog ægtefæller mulighed for ved ægtepagt at aftale, at længstlevendes for-

muen skal være fuldstændigt særeje, mens førstafdødes formue skal være skilsmissesæreje og derved fæl-

leseje ved skifte efter førstafdøde. Særeje behandles senere i opgaven. 

 

3.3 Dødsboskatteloven 
 

Indtil gennemførslen af Dødsboskifteloven (DSL) af 1996 var den skifteretlige behandling af dødsboer blevet 

behandlet ud fra en mere end 122 år gammel skiftelov. 

 

3.3.1 Opdeling af dødsboskatteloven 
 

Efter den nye skiftelov, med senere ændringer, kan dødsbo berigtiges efter følgende fem metoder: 

• Boudlæg afslutning uden bobehandling 

• Ægtefælleudlæg, hvor boet udleveres til længstlevende ægtefælle 

• Uskiftet bo 



15 
 

• Privat skifte, som almindeligt eller forenklet skifte 

• Bobestyrer udlæg 

Denne ændring medførte et behov for at tilpasse beskatningen af dødsboer, hvilket gennemførtes ved Døds-

boskatteloven (DBSL). I dødsboskatteloven samledes beskatningen af dødsboer i en lov på baggrund af prin-

cipperne i Dødsboskifteloven. Hidtil havde beskatningen af dødsboet sket på grundlag af Kildeskatteloven 

(KSL), som stort set var uændret fra 1970. 

I skiftede boer skulle der foretages en opdeling i henholdsvis mellemperioden og boperioden. Mellemperio-

den gik fra skatteårets begyndelse til dødsdagen, hvorefter boperioden dækker perioden fra dødsdagen frem 

til boets afslutning. Den skattepligtige indkomst blev opgjort efter de almindelige personbeskatningsregler 

omregnet til helårsindkomst med en beskatning på 50 %. Den længstlevende og arvinger kunne som udgangs-

punkt succedere (se nedenfor) i afdødes skattemæssige forhold. Hvis arvingerne ikke ønskede at succedere, 

blev avancer beskatte som indkomst i boperioden, hvilket medførte at arvingerne skulle planlægge, hvorvidt 

det var hensigtsmæssigt at placere en avance i boet eller i den personlige indkomst, idet der var betydelig 

højere marginalbeskatning i personlig indkomst. 

I uskiftede boer blev indkomsten af afdødes indkomst fra dødsdagen beskattet hos den længstlevende. Der 

skulle desuden foretages en mellemperiode opgørelse fra skatteårets begyndelse til dødsdagen opgjort efter 

de almindelige personbeskatningsregler omregnet til helårsindkomst.  Skatten for mellemperioden blev op-

krævet hos længstlevende. Den længstlevende succederer altid i afdødes skattemæssige stilling. 

 

3.4 Dødsboskattelovens systematik 
 

Dødsbobeskatningslovens systematik opdeler boernes skattemæssige behandling i følgende tre kategorier: 

• Boer hvor længstlevende, og ikke boet, er skattesubjekt 

• Boer der er selvstændigt skattesubjekt 

• Skattefrie boer 

 

3.4.1 Beskatning af indkomståret før dødsåret og mellemperiode indkomsten 
 

Beskatning afhænger af, hvorledes boet skiftes efter DSL. 

I boudlæg efter DSL6, hvor afdøde var enlig foretages ingen skatteansættelse, ligesom der ikke er krav om 

indgivelse af selvangivelse. Eventuelle restskatter opkræves ikke, ligesom ikke forfalden overskydende skat 

ikke udbetales. Hvis der er forfalden overskydende skat, udbetales denne til skifteretten og indgår derved i 

boudlægget. Den skat, der er betalt i indkomståret før dødsfaldet, samt den skat der er betalt i mellemperi-

oden, bliver således endelig skat. Boerne fritages for beskatning. I boer, hvor afdøde var gift eller separeret i 

indkomståret forud for dødsfaldet, skal der foretages en skatteansættelse7 for året forud for dødsåret. Hvis 

                                                           
6 Jf. DSL-kapitel 12 
7 Jf. DBSL § 78 stk. 1 
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afdøde ikke har indsendt selvangivelse, skal SKAT meddele ægtefællen, at selvangivelse kan indberettes, men 

ægtefællen er ikke pligtig hertil, ligesom ægtefællen ikke hæfter for en eventuel restskat. En eventuel over-

skydende skat udbetales direkte til ægtefællen8, hvorfor ægtefællen bør indgive selvangivelse, hvis denne 

har forventning til at en skatteansættelse vil medføre overskydende skat. 

I uskiftede boer og boer behandlet som ægtefælleudlæg skal længstlevende indgive selvangivelse for året før 

dødsåret, hvis afdøde ikke selv har indsendt. En eventuel restskat opkræves hos længstlevende, men over-

skydende skat udbetales til boet. Mellemperioden beskattes hos længstlevende, som desuden succederer i 

afdødes skattemæssige stilling. 

I skiftede boer påhviler det arvingerne eller bobestyrer at indgive selvangivelsen for indkomståret før døds-

dagen. Indkomst for mellemperioden beskattes efter omregning til helårsindkomst med 50 %, dog fratrukket 

et månedligfradrag. 

 

3.4.2 Boudlæg 
 

Boet kan udlægges som boudlæg9, hvis boets aktiver fratrukket pantesikret gæld ikke overstiger 45.000 kr. 

(2019). Boet udlægges til nærmeste pårørende, der vil betale for begravelsen. Nærmeste pårørende behøver 

ikke at være arving, men kan være en person, der er nært knyttet til den afdøde.  

Hvis den afdøde var enlig, foretages der ingen afsluttende ansættelse, hvorimod der foretages en skattean-

sættelse, såfremt afdøde ikke var enlig. Ægtefællen hæfter ikke for restskat, og overskydende skat udbetales 

til boet.  

Der foretages ikke skatteansættelse for mellemperioden10, men dette kan begæres af længstlevende ægte-

fælle. Længstlevende bør derfor kun kræve skatteansættelse for mellemperioden, hvis denne vurderer, at 

der vil være overskydende skat. 

 

3.4.3 Ægtefælleudlæg 
 

Længstlevende kan begære boet udlagt som ægtefælleudlæg11. Dette omfatter arbejdsredskaber og løsøre, 

som skønnes nødvendigt for, at ægtefællen kan opretholde hjemmet. Ægtefællen har ret til at udtage vær-

dier for 760.000 kr. Værdien sammensættes af ægtefællens bodel samt fuldstændigt særeje og eventuelle 

forsikringssummer.  Den længstlevende påtager sig ansvaret for afdødes gæld, men efter lov er det obligato-

risk, at der udstedes proklama12. 

                                                           
8 Jf. DBSL § 78 stk. 4 
9   Jf. DSL § 18 
10 Jf. DBSL § 13 
11 Jf. DSL § 22 
12 lov.nr. 516 af 6. juni 2007 
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Længstlevende stilles med hensyn til skatteansættelse som ved uskiftet bo, hvilket vi behandler nærmere 

under uskiftet bo.  

 

3.4.4 Uskiftet bo 
 

Længstlevende begærer boet udleveret i uskiftet bo13, hvis afdøde og længstlevende havde fælles børn. Hvis 

afdøde havde særbørn, kan længstlevende kun hensidde i uskiftet bo med disse, hvis de giver tilladelse hertil. 

Herved består et af denne afhandling problemstillinger, idet samtykkereglerne for indflydelse på om ægte-

fællerne i levende live bør tage stilling til deling af boet i tilfælde af den enes død. Det skal desuden under-

streges at længstlevende kun kan begære fællesboet udleveret til at hensidde i uskiftet bo, mens et eventuelt 

særeje skal skiftes. 

Uskiftet bo behandles skattemæssigt efter DBSL14: 

”Reglerne i dette kapitel finder anvendelse, når afdøde efterlader sig en ægtefælle, som afdøde ikke var se-

pareret fra ved dødsfaldet, og når 

1. ægtefællernes hidtidige fællesbo og skilsmissesæreje udleveres til den længstlevende ægtefælle til 

uskiftet bo, 

2. dødsboet efter førstafdøde udleveres til den længstlevende ægtefælle i medfør af § 22 i lov om skif-

tede boer, 

3. dødsboet efter førstafdøde udleveres til den længstlevende i medfør af § 34 i lov om skifte af døds-

boer, eller (længstlevende er eneste arving) 

4. den længstlevende ægtefælle i øvrigt er eneste arving” 

Reglerne finder desuden anvendelse15, når boet er påbegyndt som et skiftet bo, men afsluttes ved at længst-

levende overtager boet til uskiftet bo. Når afdøde efterlader sig delingsformue som særejer, behandles hvert 

bo for sig. 

Reglerne i DBSL16 er obligatoriske i samtlige af de ovenforstående situationer. Det er dog en forudsætning 

for, at længstlevende kan anvende reglerne, at ægtefællerne var samlevende og ikke separeret ved dødsfal-

det. Ved separation eller skilsmisse bortfalder ægtefællernes gensidige arveret, ligesom formuefællesskabet 

bortfalder. Separation eller skilsmisse gælder fra datoen for domsafsigelse eller bevilling. Dette medfører, at 

hvis dødsfaldet indtræffer inden domsafsigelse eller bevilling, så anses ægtefællerne ikke for separeret/skilt. 

Hvis længstlevende er den eneste legale arving efter afdøde, kan denne vælge at lade boet beskatte som 

selvstændigt skattesubjekt17. Da en eventuel beskatning efter loven kan føre til et andet skattemæssigt 

                                                           
13 Jf. DSL § 24 
14 Jf. DBSL § 58 
15 Jf. DBSL § 58 stk. 2 
16 Jf. DBSL kapital 10, §§ 58 - 66 
17 Jf. DBSL-afsnit II 
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resultat18, bør længstlevende overveje, hvorvidt boet bør beskattes som selvstændigt skattesubjekt eller om 

det skal overdrages til at hensidde i uskiftet bo. 

Uskiftet bo19 forudsætter, at førstafdøde efterlader sig livsarvinger. Hvis afdøde alene efterlader sig fælles-

livsarvinger, kan længstlevende begære boet udleveret til hensidde i uskiftet bo, hvorimod førstafdødes livs-

arvinger skal give tilladelse hertil. Adoptivbørn, der blev bortadopteret i perioden 1. januar 1957 til 1. oktober 

1972, arver dog kun fra sine adoptivforældre og ikke sine biologiske forældre. 

Efter DBSL20 behandles delingsformuen og særeje som to separate boet, hvilket medfører, at ægtefæller bør 

overveje, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at placere aktiver med tilknyttede latente skatter i et fuld-

stændigt særeje, hvis dette kunne blive skattefrit (Se grænsen for skattefrie boet, nedenfor). Problemstillin-

gen behandles senere i afhandlingen. 

Udleveres både delingsformuen og fuldstændigt særeje til længstlevende som ægtefælleudlæg21 beskattes 

boet som uskiftet bo. Det samme gælder for boeudlæg. 

Udleveres boet til forenklet skifte22 beskattes det efter DBSL23 og kan opfatte såvel delingsformue som afdø-

des særeje. Længstlevende kan dog24 vælge at lade boet beskatte som selvstændigt skattesubjekt.  Vælger 

længstlevende beskatning af boet som selvstændigt skattesubjekt, omfatter dette hele boet. Det er ikke mu-

ligt at vælge at beskatte en del af boet som selvstændigt skattesubjekt efter DBSL25, og en del af boet efter 

DBSL26. Begæring af beskatning af boet som selvstændigt skattesubjekt indgives samtidigt med indgivelse af 

åbningsbalancen. Det er ikke muligt at indgive begæring efterfølgende, hvorfor længstlevende bør indgive 

denne begæring samtidigt med åbningsbalancen, hvis denne mulighed ønskes benyttet. Hvis det efterføl-

gende skulle vise sig, at boet ikke kan udleveres til længstlevende som eneste arving bortfalder begæringen. 

Dette medfører, at ægtefællerne ved at planlægge deres arveforhold, vil kunne optimere skatte ved død. 

Hvis ægtefællerne har aktiver, der er behæftet med latente skatter, f.eks. virksomheder eller aktiebehold-

ninger, kan ægtefæller udarbejde et testamente, hvor aktiverne med latent skattebyrde lægges i et fuldstæn-

digt særeje, og delingsformuen i levende live er fælleseje, men i tilfælde at førstafdødes bortgang bliver fuld-

stændigt særeje for længstlevende.  Fællesboet er derved ude holdt af afdødes bo, som alene vil bestå af 

særejet bestående af afdødes aktiver med latent skat. Hvis særejets værdier ligger under grænsen for skat-

tefritagne boer (vi behandler nedenfor), vil de latente skatter falde bort, idet længstlevende overtager akti-

verne til handelsværdien på udlægsdage. 

Udlægges boet til at hensidde i uskiftet bo efter, at det oprindeligt startede som skiftet bo, bliver boet be-

handlet som uskiftet bo27. Dette forudsætter, at der ikke forud for udlægget som uskiftet bo er skiftet med 

                                                           
18 Jf. DBSL § 58 
19 Jf. DBSL § 58 stk. 1, nr. 1 
20 Jf. DBSL § 58 stk. 3 
21 Jf. DSL § 22 
22 Jf. DSL § 34 
23 Jf. DBSL § 58, stk. 1, nr. 3 
24 Jf. DBSL § 58, stk. 5 
25 Jf. DBSL-afsnit III 
26 Jf. DBSL kapital 10 
27 Jf. DBSL § 58 stk. 2, 1. pkt. 
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en eller flere af afdødes livsarvinger. Hvis der er skiftet med en eller flere af afdødes livsarvinger skal boet 

beskatte som selvstændigt skattesubjekt.   

Den juridiske vejledning28 er meget klare på dette punkt, ud fra følgende bemærkning: 

”Når dødsboet er startet som et skiftet bo efter DBSL afsnit II og slutter med at blive udleveret til den længst-

levende ægtefælle efter, at en eller flere af afdødes livsarvinger har fået deres arv (delvis skifte), skal dødsboet 

ikke beskattes efter DBSL afsnit III, men fortsætte den skattemæssige behandling efter DBSL-afsnit II…” 

Da skatteretten følger civilretten, må det antages, at SKAT ved bedømmelse af boets skattepligt, lægger skif-

terettens afgørelse af boets behandling til grund for boets skattemæssige behandling. Det er uvist om skifte 

af en besked del af boet til afdødes livsarvinger vil medføre om boet beskattes som selvstændigt skattesub-

jekt.  Carsten Palsgaard29 har beskrevet at skifteretten praksis ikke er entydig, hvorved der er behov for en 

præcisering af reglerne. 

Udleveres boet til uskiftet bo til længstlevende efter at afdødes livsarvinger har afgivet arveafkald mod ve-

derlag, kan dette ikke sidestilles med skifte. 

Reglerne fremgår tydeligt af SKM2015.128LSR. Sagen vedrørte et bo der først var udlagt til hensidder i uskif-

tet bo, men senere ændret til privat skifte30 efter at livsarvingerne havde afgivet arveafkald uden vederlag. 

Da længstlevende derved blev eneste arving skulle boet beskatte efter DBSL31, hvilket medførte at længstle-

vende blev beskattet af indkomsten i mellemperioden samt boperioden. Da der ikke var afgivet begæring32 

kunne boet ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt, hvilket havde medført skattefrihed, da boets ak-

tiver/formue lå under grænsen for skattefrihed.   

 

3.4.5 Fællesbo og særbo 
 

Som beskrevet ovenfor skal delingsformue og skilsmissesæreje behandles som et bo, og særboet som et 

selvstændigt bo. Dette gælder dog ikke hvis boet udleveres til længstlevende33, hvor boet behandles som et 

bo. Hvis fællesboet, men ikke særboet, udleveres til længstlevende ægtefælle34, behandles fællesboet efter 

DBSL35 og særboet efter DBSL36.  Dette medfører, at ægtefællerne bør overveje om eventuelle aktiver med 

tilknyttede latente skatter på placeres i et fuldstændigt særeje, hvis dette vil medføre skattefrihed ved død. 

Hvis ægtefæller ønsker at længstlevende skal kunne hensidde i uskiftet bo uden at succedere i afdødes la-

tente skatter, kan de oprette testamente, hvor fællesejet bliver længstlevende ægtefælles fuldstændige sær-

eje, hvorved alene særboet skiftes i tilfælde af død.  Hvis særboet aktiver og formue ligger under grænsen 

                                                           
28 Den juridiske vejledning afsnit C.E.4.1.3 
29 TfS 2005.95 
30 Jf. DSL § 25 
31 Jf. DBSL kapital 10 
32 Jf. DBSL § 58, stk. 5 
33 Jf. DBSL § 58, skt. 1-2 
34 Jf. DBSL § 58, stk. 1-2 
35 Jf. DBSL kapital 10 
36 Jf. DBSL-afsnit II   
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for skattefritagne boer, vil ægtefællen ved at indgive begæring37, behandle boet som et selvstændigt skatte-

subjekt, og vil kunne undgå at succeder i afdødes skattemæssige forhold og derved overtage aktiver til han-

delsværdi på udlægsdage. 

 

3.4.6 Succession 
 

Som det fremgår af ovenstående, er hovedreglen38, at længstlevende succederer i afdødes skattemæssige 

forhold. Ved udlægning39 kan længstlevende dog vælge at lade boet behandlet som selvstændigt skattesub-

jekt, hvis der indgives begæring herom ved indsendelse af åbningsbalancen til Skifteretten. Successionen 

indebærer, at længstlevende ægtefælle anses for at have anskaffet aktiver og passiver på det tidspunkt og til 

de beløb, som da de blev erhvervet af afdøde.  Desuden medfører successionen, at længstlevende ægtefælle 

indtræder i erhvervelsens næringsstatus. 

Ægtefælle successionen indebærer, at længstlevende vil kunne sælge afdødes ejerbolig skattefrit selvom 

længstlevende ikke er har beboet ejendommen40. 

Da der i uskiftet bo ikke foretages skifte og derfor ikke betales arveafgift, sker der ikke en beregning af pas-

sivpost efter boafgiftslovens (BAL)41. Det er i praksis fastslået, at længstlevende kan afkræfte næringsformod-

ningen, således at successionen ikke er tidsubegrænset. 

En ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, har mulighed for at afkræfte en næringsformodning vedrørende et 

udlagt aktiv. Muligheden foreligger uanset om det pågældende aktiv ved dødsfaldet er anset for anskaffet 

som led i afdødes næringsvirksomhed.  

I to sager42 vedrørende udlejningsejendomme ansås næringsformodningen for afkræftet. Den første efter en 

samlet ejertid på 23 år, og den anden efter en samlet ejertid på 26 år.  

Modsætningsvis43 hvor en skatteyders ægtefælle i 1939, som led i næring med køb og salg af fast ejendom, 

opførte en udlejningsejendom, og i de følgende år opførte yderligere en række udlejningsejendomme. I 1969 

blev udlejningsejendommene udstykket i ejerlejligheder, hvorefter der løbende skete salg af ejerlejlighe-

derne. Fra ægtefællens død i 1982 havde skatteyderen hensiddet i uskiftet bo. I indkomståret 1997 solgte 

den længstlevende ægtefælle en lejlighed i udlejningsejendom, og da skatteyderen ved at hensidde i uskiftet 

bo og havde succederet i dennes skattemæssige stilling fandt Vestre Landsret, at der var en formodning for, 

at salget var omfattet af næringsvirksomheden. Uanset længden af ejertid efter udstykningen og det løbende 

overskud fra udlejning af ejerlejlighederne fandt landsretten ikke, at skatteyderen havde ført det meget sikre 

                                                           
37 Jf. DBSL § 58, stk. 5 
38 Jf. DBSL § 58 
39 Jf. DBSL § 58, stk. 4 
40 TfS 2008.443 
41 Jf. BAL § 13 
42 TfS 1995.468LSR samt TfS 1995.508LSR 
43 SKM 2003.16VLR 
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bevis, der måtte kræves for at salget af ejerlejligheden faldt uden for næringsvirksomheden, eller at lejlighe-

den var overgået fra at være et næringsaktiv til at være et anlægsaktiv44. 

De ovenstående domme omhandler alle sager, hvor længstlevende ægtefælle er indtrådt i afdødes skatte-

pligtige stilling i forbindelse med udlæg af afdødes bodel til at hensidde i uskiftet bo.  I de to landskatterets-

afgørelser er ejendommen utvivlsom erhvervet af afdøde i forbindelse med denne næring, dog således at 

ejendommen er anvendt som udlejningsejendomme, samtidigt med at afdøde og den efterfølgende længst-

levende ikke har drevet virksomhed med salg af ejendomme i mange år (23 og 26 år). Landsskatteretten 

lægger i sin afgørelse vægt på den lange ejertid og konkluderer, at næringsformodningen derved er afkræftet. 

I højesteretsdommen HR1995.274/199 afgjorde retten, at næringsformodningen ikke var afkræftet vedrø-

rende nogle håndværkeraktier45, som afdøde havde erhvervet i 1950, og sønnerne havde fået udlagt ved 

succession i 1977. Af boopgørelse fremgik det, at aktierne var næringsaktier og der i denne forbindelse var 

modregnet i passivpost på 30 %. Det var desuden faststået at arvingerne ikke havde påklaget Horsens lig-

ningskommissions ændring af passivposten fra 25 % til 30 %. Højesteret fastslog at fortolkning af Ligningslo-

vens § 16 C og aktieavancebeskatningsloven ikke kunne føre til andet resultat end at aktierne skulle beskattes 

som næringsaktier. 

Arvingerne bør på denne baggrund i forbindelse med opgørelse af boet, foretage en vurdering af nærings-

formodningen vedrørende afdødes næringsaktiver, og herunder vurdere, hvorvidt det vil være hensigtsmæs-

sigt at indhente et bindende svar.   

 

3.4.7 Indkomstopgørelsen 
 

Der skal46 udarbejdes en indkomstopgørelse for længstlevende indeholdende, dels ægtefællens egen ind-

komst og dels boets indkomst fra dagen efter dødsfaldet til udlægsdagen, dels en indkomstopgørelse fra 

starten af indkomståret til dødsdagen (mellemperioden). 

Indkomsten opgøres efter skattelovens almindelige regler, men fordeles efter retserhvervelses tidspunktet. 

Er retserhvervelsen for indtægter/fradrag indtrådt før dødsdagen medregnes disse i mellemperiode indkom-

sten, og hvis den indtræder efter dødsdagen, medregnes indkomsten i længstlevende ægtefælles indkomst. 

Den beregnede indkomst skal ved skatteberegning omregnes til helårsindkomst for så vidt angår løbende 

indtægter, mens engangsindtægter ikke omregnes. 

Løn, pensioner med videre medregnes i mellemperioden, hvis disse er udbetalt før dødsdagen. Det samme 

er gældende for feriepenge, der er indtjent i året forud for dødsåret samt de feriepenge, der er optjent i 

                                                           
44 SKM2003.16VLR 
45 Håndværksaktier var en betalingsmåde der opstod efter 2. verdenskrig. Idet håndværkerne deltog i finansiering af 
opførelse af ejendomme. Da bygherren ikke selv kunne finansiere udlejningsbyggeriet modtog håndværkerne aktier i 
bygherrens selskab til underkurs. Kursstigning op til pari beskattes ved indkomsterhvervelsen mens avance over pari 
blev at beskatte som almindelig indkomst i forbindelse med salg.  
46 Jf. DBSL§ 63, stk. 1 
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mellemperioden. Renter periodiseres fuldt ud således, at både forfalden som beregnet rente medregnes i 

den periode de vedrører.  Udbytte derimod medregnes i den, hvor der endeligt er erhvervet ret til denne. 

Ejendomsværdiskat, der er indbetalt eller forfalden inden dødsdagen, mens resterende ejendomsværdiskat 

opkræves hos ægtefællen. Det må antages at beregning foretages på grundlag af forskudsregistreringen og 

fordeles med 1/12 pr. påbegyndt måned. 

Indkomsten fra erhvervsvirksomhed beregnes som en virksomhedsindkomst og fordeles efter den der i over-

vejende grad drev virksomheden, det samme er gældende for hævet opsparet overskud. Har afdøde i over-

vejende grad drevet virksomheden, medregnes den optjente indkomst og hævet opsparet overskud til mel-

lemperioden med den andel, der er optjent i denne periode. Afgik afdøde således den 30. marts medregnes 

1/4 af virksomhedsindkomsten og hævet opsparet overskud til mellemperioden. Drev ægtefællerne er-

hvervsvirksomhed fælles med fælles hæftelse for virksomhedens forpligtelser, kan indkomst for mellempe-

rioden fordeles mellem ægtefællerne efter de almindelige regler. 

Reglerne om medarbejdende ægtefælle kan som hovedregel ikke anvendes47 medmindre ægtefællerne for 

dødsåret var forskudsregistreret med anvendelse af medarbejdende ægtefælle.  Beløbet for at medarbejde 

ægtefælle beregnes med 1/12 for påbegyndte måned. 

Underskud i mellemperiodeindkomsten kan48 modregnes i længstlevende indkomst for dødsåret og efterføl-

gende indkomstår. Det samme gælder for afdødes fremførbare underskud fra tidligere indkomstår. Det må 

efter skattelovens almindelige regler antages, at længstlevende ægtefælles underskud for dødsåret og frem-

førbare underskud fra tidligere indkomstår kan modregnes i mellerperiode indkomsten. 

Afdødes skat af negative aktieindkomst, som ikke modregnes i slutskatten for mellemperioden overføres til 

modregning i længstlevendes slutskat. Det samme gælder49 for afdødes fremførte skat af negative skat af 

aktieindkomst for tidligere indkomst år. Det samme må antages at gælde for længstlevende ægtefælles frem-

førte skat af negativ aktieindkomst. 

Der er desuden gensidig adgang til overførsel af tab på ejendom, aktie og terminskontrakter, som alene kan 

modregnes i tilsvarende avancer. Uudnyttede tab kan herefter fremføres til modregning i længstlevendes 

fremtidige avancer. 

 

3.4.8 Omregning til helårsindkomst 
 

Da mellemperioden er kortere end 12 måneder, skal mellemperiodeindkomsten omregnes til helårsind-

komst. Skatten for mellemperioden beregnes herefter efter forholdet mellem mellemperiode- og helårsind-

komsten. 

Ved opgørelse af helårsindkomsten skelens mellem løbende indkomst og engangsindtægter. Det er kun lø-

bende indtægter, der omregnes til helårsindkomst. Løn og pensioner er typiske løbende indkomst, hvorimod 

kapitalindtægter typisk er engangsindtægter. 

                                                           
47 Jf. kildeskattelovens (KSL) § 25 A, stk. 6 
48 Jf. DBSL § 59, stk. 5 
49 Jf. DBSL § 64, stk. 2 
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Indkomst fra erhvervsvirksomhed er som hovedregel løbende indtægt, som omregnes til helårsindkomst. 

Dette gælder dog ikke hvis virksomheden er afhændet eller ophørt i mellemperioden.  Det er desuden alene 

virksomhedens normale indkomst, der er løbende indkomst. Landsskatteretten har i kendelse50 fastslået at 

vederlag for salg af varelager, som blev foretaget i forbindelse med afhændelse af virksomheden ikke skal 

omregnes til helårsindkomst. Det må antages af øvrige aktiver, der sælges i forbindelse med afhændelsen af 

virksomheden, heller ikke skal omregnes til helårsindkomst. 

Hævninger fra tidligere års opsparede overskud og eventuel beregnet rentekorrektion anses ligeledes som 

engangsindtægter. 

Skatten af mellemperiodeindkomsten beregnes på grundlag af den beregnede helårsindkomst, som det frem-

går af ovenstående, og beskattes efter de almindelige skatteregler. Dvs. at indkomsten opdeles i personlig-, 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Personfradraget som modregnes fordeles i forhold mellem mel-

lemperioden og et fuldt kalenderår. Et eventuelt ikke udnyttet personfradrag overdrages til længstlevende 

ægtefælle. En ikke udnyttet topskattegrænse kan ikke overføres til længstlevende ægtefæller. 

Overskud af virksomhed, som beskattes efter virksomhedsskatteloven eller som kapitalafkast omregnes ikke 

til helårsindkomst, idet disse beskattes med en fast skatteprocent på 22 %. Det sammen er gældende for 

aktieindkomst der beskattes af de første 54.000 kr. med 27 % og 42 % af aktieindkomst herover.  Et ikke 

udnytte grundbeløb overføres mellem ægtefællerne under forudsætning af, at ægtefællerne var samlevende 

ved dødsfaldet. 

Den længstlevende ægtefælles skattepligtige indkomst beregnes efter de almindelige regler. 

DBSL51 finder også anvendelse, hvis der inden boet udlægning til uskiftet bo skiftedes med arvinger eller 

legatarer, der ikke var afdødes livsarvinger. Tilsvarende gælder hvis længstlevende for udleveret boet som 

eneste livsarving, og der er foretaget skifte med legatarer eller testamentearvinger. Ligeledes52 er ægtefællen 

skattepligtig af indkomst for de således udloddede aktiver fra dagen efter dødsdagen til udlægsdagen. Hvis 

udlodningen foretages med succession, foretages der ingen avanceopgørelse for mellemperioden, idet ud-

lodningsmodtageren overtager afdødes skattemæssige avance. Succession forudsætter at boet er skatteplig-

tig, dvs. overstiger 2.901.400 kr. (dette behandler vi senere i afhandlingen). Hvis udlodningen ikke foretages 

med succession, skal der opgøres en avance i boopgørelse, idet aktiverne udlægges til handelsværdi. Hvis 

udlodning foretaget som aconto udlodning ophører længstlevende ægtefælles skattepligt på udlodningsda-

gen. Udlodnings modtagerens skattemæssig stilling for indtægter og fradrag vedrørende de udlagte aktiver 

indtræder dagen efter udlægsdagen. 

Hvis længstlevende ægtefælle dør i samme indkomstår som førstafdøde, behandles boet som selvstændigt 

skattesubjekt53. Boet efter sidst afdøde succederer i sidst afdøde skattemæssige stillinger, herunder også 

sidst afdødes succession efter førstafdøde. Førstafdødes indkomst i mellemperioden medregnes i opgørelsen 

af boskatten efter sidst afdøde.  Da begge afdødes indkomster i dødsåret beskattes samlet, er det ikke 

                                                           
50 TfS 1986.35 
51 Jf. DBSL-kapitel 10 
52 Jf. DBSL § 66, stk. 1 
53 Jf. DBSL-kapitel II 
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nødvendigt af foretage opdeling af indkomsten. Hvis der er foretaget skifte af først afdødes særbo, medreg-

nes indkomst som er beskattet i særboet ikke i sidst afdødes dødsbo. 

 

3.4.9 Beskatning af førstafdødes særbo  
 

Afdødes særbo bliver først interessant, hvis længstlevende ægtefælles vælger at anvende reglerne om uskif-

tet bo, da uskiftet bo kun kan omfatte fællesboet.  Særboet behandles54 som selvstændigt skattesubjekt. Hvis 

længstlevende ægtefæller får udleveret boet55 til forenklet privat skifte eller som udlæg56 til længstlevende 

ægtefælle som eneste legale arving, bliver særboet og fællesejet betragtet som et bo og beskattes som ved 

uskiftet bo. 

Hvis fællesboet beskattes57 og særboet som selvstændigt bo, beskattes særboet58. Hvis boet er skattefrit59, 

og særboet aktiver og nettoformue ikke overstiger kr. 2.901.40060, medfører det at særboet61 bliver et skat-

tefrie bo62 og beskatning af mellemperioden63. Indtægter og fradrag der hidrører fra afdødes særbo bliver 

sammen med de skatter, der kan opgøres som at vedrører særboet bliver endelige. Dette medfører at for-

skudsskat der er indbetalt af afdøde inden dødsdagen skal fordeles mellem særboet og fællesboet mellem-

perioden. De indtægter og fradrag som ikke vedrører afdødes fuldstændige særeje beskattes efter de almin-

delige regler om opgørelse af mellemperiodeindkomsten (dette behandlede vi ovenfor). 

 

3.5 Skattefritagne boer eller skattepligtige boer 
  

I boer der er selvstændige skattesubjekter beskattes afdøde, boet og arvinger64. 

Følge boer anses som selvstændigt skattesubjekt65:  

”Reglerne i dette afsnit finder anvendelse i forbindelse med: 

1) dødsboer, som skiftes i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, bortset fra dødsboer, der overtages af en 

længstlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, 1. pkt., 

                                                           
54 Jf. DBSL-afsnit II 
55 Jf. DSL § 34 
56 Jf. DSL § 22 
57 Jf. DBSL § 58 
58 Jf. DBSL § 67, stk. 1-2 
59 Jf. DBSL § 6 
60 Jf. DBSL § 67, stk. 3 
61 Jf. DBSL § 67, stk.3 
62 Jf. DBSL § 7 
63 Jf. DBSL § 8 
64 Jf. DBSL-afsnit 2 
65 Jf. DBSL § 2, stk. 1 
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2) dødsboer, der delvis udleveres til en længstlevende ægtefælle til uskiftet bo, efter at der er skiftet med en 

eller flere livsarvinger efter førstafdøde, jf. § 58, stk. 2, 2. pkt., 

3) uskiftede boer, hvor den længstlevende ægtefælle i levende live skifter med alle arvinger og legatarer ef-

ter førstafdøde (fuldstændigt skifte), i det i § 71, stk. 3, angivne omfang, 

4) dødsboer, der udleveres til en længstlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 4, når den længstlevende 

ægtefælle har valgt beskatning efter dette afsnit, jf. § 58, stk. 5, 

5) dødsboer, der behandles i udlandet, og som er skattepligtige efter § 1, stk. 3 eller 4, og 

6) genoptagelsesboer, der ikke afsluttes ved boudlæg eller ved, at boet overtages af en længstlevende ægte-

fælle efter § 58, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt., i det i §§ 81-83 angivne omfang…” 

 

Særboer66 er omfattet af reglerne om selvstændigt skattesubjekt, medmindre de udleveres til længstlevende 

ægtefælle enten til uskiftet bo, ægtefælleudlæg eller til længstlevende ægtefælle som eneste legale arving. 

For at et bo bliver beskattet som selvstændigt skattesubjekt67 skal der foretages et skifte. Det vil sig, at der 

foretages udlodning til arvingerne. Når boet udleveres til uskiftet bo, er der jævnfør ordlyden ikke tale om et 

skifte. Som beskrevet ovenfor kan længstlevende ægtefælle begære boet udlever som uskiftet bo, hvis af-

døde og længstlevende alene havde fælles børn. Dog kan et eventuelt særbarn give længstlevende tilladelse 

til at hensidde i uskiftet bo. Længstlevende kan derfor ikke sidde i uskiftet bo, hvis der ikke er andre livsar-

vinger. Hvis længstlevende ægtefæller er eneste livsarving, og således ikke kan hensidde i uskiftet bo, blive 

boet alligevel ikke et selvstændigt skattesubjekt, når boet udleveres som ægtefællens udlæg eller som eneste 

legale arving. Disse udlægsformer har vi behandlet ovenfor68. 

Skiftede boer69, er boer, der skiftes modsat de før omtalte uskiftede boer, hvor der ikke fortages et skifte. 

Ved skifte forstå her boer, hvor der foretages udlæg til livsarvinger og andre arvinger. Det er dog ikke alle 

former for skiftede boer, der omfattes af reglerne om selvstændigt skattesubjekt, idet skifteformer hvor ud-

lægget alene foretages til længstlevende ægtefælle som følgende: 

• ægtefælleudlæg70, boer hvor afdødes bodel er mindre en 760.000 kr. (2019) 

• udlæg til længstlevende ægtefælle som eneste legale livsarving71  

• boer der efter at have været under skiftebehandling ænder med at blive udleveret til længstlevende 

for at hensidde i uskiftet bo 

• boer der efter at have været under skiftebehandling ænder med at blive udleveret til længstlevende 

ægtefælle som eneste legale livsarving 

                                                           
66 Jf. DBSL § 67 
67 Jf. DBSL § 2, stk. 1 
68 Jf. DBSL § 58 
69 Jf. DBSL § 2, stk. 1 
70 Jf. DSL § 22 
71 Jf. DSL § 34 
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Hvis boet udleveres til længstlevende ægtefælle som eneste legale livsarving, kan længstlevende vælge at 

lade boet beskatte72, som tidligere anført. Som det fremgår senere af afhandlingen, er et bo, hvor aktiver og 

nettoformuen er mindre end 2.901.400 kr. skattefrit. Længstlevende bør derfor i boet, hvor der dels er la-

tente skatter og aktiver og nettoformuer vurderes at kunne være mindre, eller blive minde, end de 2.901.400 

kr. indgive en anmodning om beskatning73. Hvis boet, efter endt bo behandling, er mindre en ovenstående 

grænse, vil boet være skattefrit og de tilknyttede latente skatter bortfalde. Længstlevende overtager herefter 

de skattebelagte aktiver til handelsværdien på udlægsdagen. Hvis aktiver eller nettoformuen er større end 

den ovenfor stående beløbsgrænse vil anmodningen bortfalde. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis førstafdødes særbo skiftes, mens fællesboet overtages af 

længstlevende74 som uskiftet bo, så vil beløbsgrænsen vedrørende skattefrie boer kun blive anvendt for sær-

boet.  Dette betyder at ægtefæller med skattebebyrdede aktiver bør overveje om disse skal anbringes i et 

særbo, hvilket kan medføre skattefrihed ved dødsfald, hvis særboets værdi ligger under grænsen75. Hvis ak-

tiverne med latent skattebyrde overstiger grænsen for skattefrihed, kan ægtefællerne overveje at fordele 

ejerskabet af disse aktiver i to separate særboer, med hver sin ejer, idet det alene vil være afdødes særbo 

der danne grundlag for skattefrihed. 

 

3.5.1 Uskiftede boer efter skifte med afdødes livsarvinger 
 

I følgende beskattes dødsboer76, der udlægges til længstlevende ægtefæller til at hensidde i uskiftet bo, efter 

der er fortaget skifte med en eller flere livsarvinger, som selvstændigt skattesubjekt. Denne beskatning vil 

ofte forekomme, da familiesammensætningen ofte indeholder særbørn for enten den enes eller begge æg-

tefæller. Som beskrevet ovenfor kan længstlevende ikke hensidde i uskiftet bo med førstafdødes særbørn 

med mindre, at disse giver tilladelse hertil. Hvis længstlevende derfor må skifte med førstafdødes særbørn, 

vil boet som helhed blive beskattet som selvstændigt skattesubjekt. Det er dog uvist om et bo bliver betragtet 

som selvstændigt skattesubjekt, hvis der er skiftet en besked del af boet med afdødes livsarvinger. Da skat-

teretten i almindelighed følger civilretten, må det antages at SKAT lægger skifteretten behandling til grund 

for den skattemæssige behandling af boet. Carsten Palsgaard77 påpeger at skifteretten behandling ikke er 

entydig. 

Carsten Palsgaard opstiller et eksempel, hvor der foretages et partielt skifte, idet førstafdødes livsarvinger 

får udleveret en aktieportefølje med det formål at sikre et generationsskifte i førstafdødes virksomhed. Vær-

dien af aktieporteføljen er mindre end livearvingernes arvelod. Den længstlevende har ret til at udtage boet 

til at hensidde i uskiftet bo78, men må respektere førstafdødes testamente. Herved opstår det skattemæssige 

problem om der er foretaget skifte eller ej.  

                                                           
72 Jf. DBSL § 58 
73 Jf. DBSL-afsnit II 
74 Jf. DBSL § 58 
75 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
76 Jf. DBSL § 2, stk. 1 nr. 2 
77 TfS 2005.95 
78 Jf. DSL 
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Det er entydigt, at hvis længstlevende får udleveret boet til at hensidde i skiftet bo, vil dette medføre at boet 

ikke behandles som et selvstændigt skattesubjekt79. Det er lige så entydigt at boet behandles som selvstæn-

digt skattesubjekt, hvis der foretages skifte med førstafdødes livsarvinger og det resterende bo udleveres til 

længstlevende til at hensidde i uskiftet bo80. Men hvornår er der foretaget skifte i med en eller flere livsar-

vinger i dødsboskattelovens forstand? 

Fortolkes DBSL81 som, at der skal foretages fuldstændigt skifte med førstafdødes livsarvinger, vil boet i skat-

temæssig forstand blive omfattet efter reglerne som uskiftet bo82.  

Udlægget kan herved betragtes som en forskudsarv fra længstlevendes uskiftede bo. Da længst levende suc-

cederer i førstafdødes skattemæssige stilling, vil en eventuel avance i forbindelse med udlodningen til først-

afdødes livsarvinger blive beskatte hos længstlevende. 

Ifølge DBSL83 indtræder længstlevende ægtefæller i førstafdødes skattemæssige stilling vedrørende skatte-

relaterede aktiver, der tilhørte afdøde. De aktier, der blev udleveret til livsarvingerne, vil herefter blive beta-

raget som forskud på arv fra førstafdøde. Udlodningen vil herefter blive betragtet som en udlodning fra et 

uskiftet bo, idet boet i skattemæssig henseende anses som et uskiftet bo efter førstafdøde. Udlodningen vil 

herefter blive behandlet som en helt almindelig afståelse og blive behandlet efter reglerne84: 

”Ved aconto udlodning ophører længstlevende ægtefælles indkomstskattepligt vedrørende det udloddende 

på udlodningsdagen, hvis ægtefæller giver SKAT underretning om aconto udlodning…” 

Længstlevende har derfor i skatteretlig henseende foretaget afståelse af aktierne til førstafdødes livsarvinger 

og beskattes efter de almindelige regler i aktiebeskatningsloven. 

Det fremgår af den juridiske vejledning85 at ”at skattemyndighederne ved bedømmelsen af, om dødsboskat-

telovens regler om skiftede boer skal finde anvendelse, alene skal lægge skifterettens afgørelse om boets 

behandling til grund for bedømmelsen”. 

Carsten Palsgaard påpeger, at skifteretterne ikke behandler partielt skiftede boer ensartet, hvilket medfører 

usikkerhed i den skattemæssige behandling. Dette medfører betydelig usikkerhed i den skattemæssige be-

handling. Hvis et dødsbo vil være skattefrit, hvis det skiftes og behandles som selvstændigt skattesubjekt86, 

vil det få betydelige konsekvenser hvis boet behandles som uskiftet bo87.  Vi har ovenfor konstateret at 

længstlevende ægtefælle88 indtræder i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til erhvervelsestidspunkt 

og hensigt, ægtefællen vil være skattepligtig af løbende indtægter, ligesom en eventuel avance ved salg af 

aktiverne, vil blive beregnet efter afdødes anskaffelsestidspunk og anskaffelsessum. Behandles boet som et 

selvstændigt skattesubjekt og bliver skattefrit89 vil ægtefælle alene blive beskattet af løbende indtægter fra 

                                                           
79 Jf. DBSL § 58 
80 Jf. DBSL § 2, stk. 1 
81 Jf. DBSL § 2, stk. 1 nr. 2 
82 Jf. DBSL § 58 
83 Jf. DBSL § 59 
84 Jf. DBSL § 66, stk. 2 
85 Juridiske vejledning B.B.1.1 
86 Jf. DBSL-afsnit II 
87 Jf. DBSL-afsnit III  
88 jf. DBSL § 59 
89 Jf. DBSL § 7 



28 
 

udlodningsdagen og af en eventuel avance ved efterfølgende salg i forhold til handelsværdien på udlodnings-

datoen, den avancer der ligge på forskellen mellem afdødes anskaffelsespris og værdien på udlodningsdagen 

vil være skattefri.  Såfremt boet vil være skattefrit ved skifte, vil det være mest fordelagtigt, hvis boet be-

handles som skiftet bo uanset om der kun sker partiel udlodning, hvilket også vil være i overensstemmelse 

med den skifteretlige virkelighed.  

Udlevering af boet til at længstlevende kan hensidde i uskiftet bo efter arveafkald mod vederlag sidestilles 

ikke med et skiftet bo, ligesom der heller ikke er tale om skifte, hvis der er skifte med testamentsarvinger 

eller legatarer. Længstlevende kan dog vælge at boet behandles som selvstændigt skattesubjekt, når denne 

er eneste legale arving90. 

Hvis der foretages skifte af et uskiftet bo i længstlevende live, anses boet som et selvstændigt skattesubjekt 

og behandles efter DBSL91.  

 

3.5.2 Opgørelse af boet aktiver og passiver i åbningsbalancen 
 

I forbindelse med skifterettens behandling af et dødsbo skal der indsendes en åbningsstatus over boets akti-

ver og passiver pr. dødsdagen. Værdiansættelsen foretages92 med henviser til Boafgiftslovens93 til handels-

værdien på opgørelsesdagen. SKAT modtager en kopi af åbningsstatus og anvender denne til af afgøre om 

der skal foretages afsluttende ansættelse for mellemperioden i skattefritagne boer. 

Ved privat skifte skal boet arvinger94 indgive boets åbningsstatus inden 6 måneder efter at boet er udleveret 

fra skifteretten. Ved forenklet privat skifte indgives åbningsstatus i forbindelse med boets udlevering95. Ved 

bobestyrer boer skal bobestyreren indgive åbningsstatus snarest efter proklamafristens udløb. 

 

3.5.3 Skattefritagne boer 
 

SKAT anvender åbningsstatus til at afgøre om boet er skattefrit. Ved forenklet privat skifte skal der ikke ind-

gives en boopgørelse96, da dødsdagen altid anset som skæringsdag, herved blive åbningsstatus også endelig 

boopgørelse.  

Efter DBSL 97 er et bo fritaget for at betale indkomstskat, hvis: 

”Et dødsbo er fritaget for at betale skat af den i §§ 4 og 5 omhandlede indkomst, herunder skat af aktieind-

komst som omhandlet i personskattelovens § 4 a og skat af CFC-indkomst som omhandlet i personskattelo-

vens § 4 b, hvis boets aktiver og den nettoformue efter handelsværdier på skæringsdagen i boopgørelsen, dog 

                                                           
90 Jf. DBSL § 58, stk. 5 
91 Jf. DBSL-afsnit II 
92 Jf. DBSL § 84 
93 Jf. Boafgiftslovens (BAL)93 § 12 
94 Jf. DBSL § 25, stk. 5 
95 Jf. DBSL § 33, stk. 3 
96 Jf. DBSL § 35 
97 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
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ikke tillægsopgørelse, her og især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. (2.901.400 kr. 2019) Inde-

holdt udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 tilbagebetales dog ikke.” 

Ved opgørelsen af boets aktiver til handelsværdi i boopgørelsen, indgår værdien af ejerbolig ikke98: 

” Ved anvendelse af reglerne i stk. 1, 2 og 3 indgår følgende beløb ikke ved opgørelse af boets aktiver: 

1) Værdien af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsbeskatningslovens § 8. 

2) For blandede benyttede fast ejendom en andel der svarer til værdien af stuehus med tilhørende 

grund og have eller værdien af ejerbolig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 1” 

Ejendomsavancebeskatningslovens99 omhandler skattefrihed ved afståelse af: 

”Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller 

lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne 

har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nær-

værende stykke. Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt 

1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m² eller 

2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig 

bebyggelse eller 

3) udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre værdiforringelse på mere end 20 

pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse. 

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har 

benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejen-

dommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. 

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 gælder også ved afståelse af en anpart af en fast ejendom med flere beboelseslejlig-

heder, såfremt anparten er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen, og lejligheden 

har tjent til bolig for ejeren af anparten eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne 

har ejet anparten, og hvor betingelserne for at kunne afstå anparten skattefrit efter nærværende stykke har 

været opfyldt...”. 

EBL100 omhandler også stuehuse i landbrugs- eller skovejendomme. 

Skattefritagelsen forudsætter at begge værdimæssige grænser er opfyldt ved den endelige boopgørelse. 

Skattefritagelsen er obligatorisk og kan alene bortfalde, hvis boet i bobehandlingsperioden anskaffer aktiver, 

der medfører at boets aktiver overstiger grundbeløbet101.  Man bør derfor være opmærksom på forhold, der 

kan medføre at boets aktiver i bobehandlingsperioden reduceres. Hvis boet indeholder gældsbehæftede 

                                                           
98 Jf. DBSL § 6, stk. 5 
99 Jf. Ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 8 
100 Jf. EBL § 9, stk. 1 
101 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
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aktiver, som arvinger alligevel ønsker afhændet, og som medfører at boet samlede aktiver overstiger beløbs-

grænsen102 kan det vær fordelagtigt at afhænde disse for at nedbringe boet aktivmasse. Det kan ligeledes 

være hensigtsmæssigt at afhænde aktiver til en lavere salgsværdi, hvis dette medfører at boet bliver skatte-

frit og latente skatter ikke udløses. 

Boopgørelsen indeholder såvel afdødes formue som længstlevendes fællesejemidler. Hvilket tidligere har 

fået SKAT til at antage at de ovenstående beløbsgrænser skulle anvendes på den samlede formue i boopgø-

relsen.  Dette blev dog ændret ved landsskatterets kendelse i 2012103. 

Sagen omhandlede et dødsbo, hvor afdøde og dennes ægtefælle alene havde fælleseje og der ikke var ud-

stedt testamenter. Ved indgivelse af boopgørelsen oversteg boets aktiver grundbeløbet104 hvorefter skatte-

myndighederne afgjorde at boet var skattepligtig.  SKAT begrundede sin afgørelse med ordlyden i DBSL105, 

hvorefter der ved bedømmelse af skattefritagelse for afdødes bo skal indgå ægtefællernes samlede formue. 

SKAT byggede deres fortoldning på bemærkningerne til dødsbobeskatningslovens106: 

“Hvis afdøde ved dødsfaldet var gift, og der var fælleseje og/eller skilsmissesæreje i ægteskabet, omfatter 

boopgørelsen såvel afdødes som den efterlevende ægtefælles formue, og beløbsgrænserne anvendes således 

på den samlede formue, jf. § 4, stk. 1. Også efter de gældende regler anvendes beløbsgrænserne på hele 

fællesboet”. 

Desuden har SKAT henvist til besvarelse af kritik fra Rasmus Kristian Feldthusen (Københavns Universitet) og 

præciserer, at begge ægtefællers formue skal lægges til grund i nævnte forhold, som følge af et principvalg, 

der blev truffet i forbindelse med dødsboskattelovens indførelse. 

Repræsentanten for dødsboet nedlagde påstand om at boet var skattefrit. Idet han påpegede at ordlyden i 

DBSL 107, med henvisning til følgende ordlyd i paragraffen.  

”Stk. 2. Et dødsbo, der er fritaget for beskatning…  

… hvis summen af boets aktiver og dets nettoformue…”  

Efter repræsentantens opfattelse henvises der i paragraffen alene til dødsboet, og at der i den traditionelle 

fortolkning af et dødsbo ikke indgår længstlevendes bodel. Repræsentanten henviser desuden til ophævelse 

af den tidligere regel i kildeskattelovs (KSL)108, hvor der var hjemmel til at medregne ægtefællernes samlede 

fællesbo med henvisning til dagældende kildeskattelovs109 vedrørende forståelsen af begrebet “hele boet”. 

Bestemmelsen blev ophævet med indførelsen af dødsboskatteloven i 1996. 

                                                           
102 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
103 TfS 2012.660 
104 Jf. DBSL § 6, stk. 1  
105 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
106 Jf. DBSL § 6 bemærkninger 
107 Jf. DBSL § 6 
108 Jf. KSL § 16, stk. 1, 2. pkt. 
109 Jf. KSL § 18 
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Landsskatteretten fandt i sin afgørelse, at ordlyden af dødsboskattelovens110, sammenholdt med formulerin-

gen af dødsboskattelovens øvrige bestemmelser, herunder særligt dødsboskattelovens111, ikke levner mulig-

hed for at foretage en udvidende fortolkning112 til, også at omfatte den længstlevende ægtefælles boslod. 

SKAT har herefter fastslået i juridisk vejledning113, at der ved afgørelse af, hvorvidt et dødsbo er skattefrit, 

alene skal tage hensyn til følgende forhold: 

• Aktiver, opgjort som de aktiver, der indgår i afdødes bodel med tillæg af aktiverne i afdødes særeje. 

• Nettoformuen, opgjort som afdødes bodel med tillæg af eventuelt særeje 

Selvom man i dansk ret opererer med fælleseje, har hver ægtefæller rådighed over egne aktiver (særråden) 

og hæfter alene for sin egen gæld (særhæften). Ved opløsning af formuefællesskabet har ægtefællerne ret 

til at udtage halvdelen af fællesformuen, det er dog alene den positive formue der fordeles, som følge af 

princippet om særhæften. Dette medfører, at hvis den ene ægtefælle har positiv formue og den anden har 

negativ formue, så er det alene den første ægtefælles formue der fordeles, således af denne udtager halvde-

len af sin formue, mens den anden ægtefælle udtager halvdelen af første ægtefælles positive formue med 

fradrag af egen gæld. Det fremgår af juridisk vejledning114, at afdødes bodel i denne sammenhæng opgøres 

som halvdelen af de positive nettobodele. 

For at opgøre værdien af aktiver og nettoformuen må der jf. ovenstående, tages udgangspunkt i begge æg-

tefællers bodele med minder den ene ægtefælle har negativ bodel. De positive bodele reduceres herefter 

med værdien af fast ejendom, som er skattefri jf. parcelhusreglen115 m.v. Det er halvdelen af den herefter 

opgjorte værdi der lægges til grund for afgørelse af, hvorvidt boets aktiver og nettoformue medfører skatte-

fritagelse116. 

Ved opgørelse af boets aktiver ligger over eller under beløbsgrænsen117 skal der foretages tillæg for aconto 

udlagte værdier, da disse ikke indgår i den endelige boopgørelse.  

Som tidligere beskrevet kan boets aktiver reduceres ved frasalg af aktiver med tilknytte gæld, idet alene 

nettoformuen fra salget indgår i boopgørelsen. Tidligere har SKAT fortolket reglerne som, at salg til tredje-

mand skulle opgøre som dels salgssum og dels gæld, hvorved det ikke reducerede boets aktiver. Dette blev 

dog ændret ved landsskatteretskendelse118. 

                                                           
110 Jf. DBSL § 6, stk. 1, 
111 Jf. DBSL § 4, stk. 4, samt § 6, stk. 3 
112 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
113 Juridisk vejledning afsnit C.E.3.1.5.1.4 
114 Juridisk vejledning afsnit C.E.3.1.5.1.4 
115 Jf. EBL § 8 
116 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
117 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
118 TfS 2002.168 
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Sagen vedrørte salg af en ejendom, hvor nettoprovenuet udgjorde 734.212 kr. Da boets øvrige aktiver 

236.972 kr. var boet aktiver klar under beløbsgrænsen119. 

I en sag ført af Torben Buur120 var boets nettoformue utvivlsom under beløbsgrænsen121. Boet nettoformue 

bestod af en ejendom og en likvid beholdning fremkommet ved salg af driftsmidler i afdødes tidligere er-

hvervsvirksomhed. Vederlaget for de solgte aktiver var dels anvendt til at indfri gæld vedrørende de solgte 

driftsmidler, dog dels til indfrielse af anden gæld. SKAT lagde i sin påstand vægt på at, der ved opgørelse af 

boet nettoformue alene skulle tages hensyn til den gæld, der vedrørte de afhændede driftsmidler, hvorefter 

de andre gældsposter der blev indfriet i forbindelse med salget skulle tillægges boets aktiver. Boets repræ-

sentant gjorde gælden, at det alene var de aktiver boet havde på skæringsdagen, der skulle indgå i opgørelse 

af hvorvidt boet var skattefrit, uanset om den betalte gæld havde tilknytning til de solgte driftsmidler eller 

ej. Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs afgørelse, hvorefter boet indbragte afgørelsen for byretten. I 

byretten tog Skatteministeriet boets påstand til bekræftende genmæle. 

Den samlede værdi af et bos aktiver, kan jf. ovenstående dom reduceres ved realisation af aktiver til tredje-

mand, hvor vederlaget anvendes til nedbringelse af boet gæld. Hvis de behæftede aktiver afstås til længstle-

vende ægtefæller eller arvinger, er sagen en ganske anden. Ved opgørelse af boet aktiver og nettoformue vil 

behæftede aktiver der afstås eller udloddes til længstlevende eller arvinger medregnes med bruttoværdien 

uden fradrag af gæld. Det sammen gør sig gældende ved boet aktiver i interessentskaber eller kommandit-

selskaber. 

Sammenfattende må det anføres, at der ved afgørelse af om boet nettoformue ligger under beløbsgræn-

sen122, tages udgangspunkt i værdien af de ved skæringsdagen i behold værende aktiver med tillæg af aconto 

udloddede aktiver og med fradrag af den gæld der ikke er betalt på skæringsdagen, herunder begravelses-

omkostning og omkostninger til boets behandling. Det skal præciseres at værdien af ejerbolig indgår i netto-

formuen uanset om ejendomme ikke medregnes i boets aktiver, som følge af parcelhusreglen123. 

 

3.5.4 Særbo og fælles bo 
 

Nå dødsboet består af både fælleseje og særbo, og skiftes disse hver for sig, så sammenlægges aktiver og 

nettoformue for begge boer ved afgørelse af hvorvidt dødsboet er skattefri. Dette forudsætter dog at begge 

boer skiftes i samme indkomst år. Hvis boerne derimod afsluttes i hvert sit indkomstår, anvendes beløbs-

grænsen på det først afsluttede bo. Såfremt et dødsbo består af såvel fælleejer som særbo, bør arvingerne 

overveje om det vil være muligt at opnå skattefrihed, hvis det et bo afsluttes i første indkomstår og fællesejet 

i efterfølgende indkomstår. Ægtefællerne bør i levende live, overveje mulighed for at oprette fuldstændigt 

særeje for de aktiver det er skattebebyrdede, hvis det vurderes at særboet vil være under grænsen for 

                                                           
119 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
120 SKM2008.513.BR 
121 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
122 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
123 Jf. EBL § 8 
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skattefrihed124. Ægtefællerne kan såfremt de ønsker at opretholde ”formuefællesskabet” oprette to ensly-

dende særboer, idet der i den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold er åbnet for, at særeje kan opret-

tes som en andel af et aktiv eller som en bestemt beløbsmæssig størrelse af aktivet. 

Foretages der skifte af særbo, mens længstlevende for udleveret fællesejet til at hensidde i uskiftet bo, an-

vendes beløbsgrænsen på særboet. Skiftes det uskiftede bo efterfølgende i længstlevendes live, sammen-

lægges særboet aktiver og nettoformue med aktiverne og nettoformuen i det uskiftede bo for at afgøre om 

det uskiftede bo vil være skattefrit. Dette er ikke gældende hvis det uskiftede bo skiftes efter længstlevendes 

død. 

 

3.6 Omfanget af et skattefrit bo 
 

Når et bo125 er skattefritaget, gælder skattefritagelsen boets løbende indtægter og fradrag samt de avancer 

og tab, der måtte blive realiseret i boperioden. Skattefritagelse gælder for løbende indtægter og fradrag samt 

avancer og tab der vedrører perioden fra dagen efter dødsdagen til skæringsdagen for boet afslutning. Mel-

lemperiode opgørelsen, som omfatter perioden fra afdødes sidst indkomstår til dødsdagen, beskattes hos 

afdøde. Til afgørelse af hvilke indtægter, fradrag, avancer og tab der vedrører boet anvendes den til skifte-

retten indsendte boopgørelse, samt opgørelse af længstlevendes aktiver og passiver. SKAT kan derfor ikke 

selvstændigt foretage en vurdering af bodelingen, men må rette henvendelse til skifteretten, hvis de er uenig 

i fordelingen.  

Det fremgår126 at længstlevende ikke beskattes af gevinst eller tab på udlodning af aktiver fra længstlevendes 

bodel, idet beskatningen heraf foretages af boet. Dette medfører at længstlevende kan anvende egne skat-

tebebyrdede aktiver til udlodning i den materielle bodeling. Hvis afdødes bo er et skattefritaget, betyder 

dette, at den latente skat på de fra længstlevendes bodel bortfalder. Længstlevende bør derfor nøje vurdere, 

hvilke aktiver der skal udloddes ved den materielle bodeling, idet latente skatter på længstlevendes aktiver 

bliver skattefrie, hvis de udloddes ved den materielle bodeling for et skattefritaget bo. 

 

3.6.1 Fordeling af indtægter og fradrag på fællesbo og særbo 
 

Efterlader afdøde sig både et fællesbo og særbo, behandles disse som hvert sit bo. Dette betyder at indtæg-

ter, fradrag, avancer og tab skal fordeles på henholdsvis fællesboet og særboet. Ved afgørelsen af hvilket bo 

indtægter m.v. tilhører, anvendes de til skifteretten indsendt boopgørelser. Den skattemæssige fordeling 

foretaget herved efter de almindelige familieretlige retningslinjer127, hvis begge boer undergives en samlet 

                                                           
124 jf. DBSL § 6, stk. 1 
125 Jf. DBLS § 6, stk. 1 
126 Jf. DBSL § 42, stk. 2  
127 Jf. DBSL § 4, stk. 4 
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skifteretsbehandling, betragtes de dog som et bo128 og henregnes indtægter m.v. fra afdødes bo hos længst-

levende, hvis disse inddraget i længstlevendes vedlagskrav.  Hvis begge ægtefæller dør samtidigt og det ikke 

kan afgøres, hvilken ægtefælle der var førstafdøde, bortfalder ægtefællernes indbyrdes arveret. Ved begge 

ægtefællers samtidige død foreligger der to boer, som hver består af hver ægtefælles andel af fællesejet og 

dennes særeje, og indtægter m.v. i boet behandles i overensstemmelse hermed. 

Ved aconto udlodning som er anmeldt til SKAT, bortfalder boets skattepligt på udlodningsdagen. 

 

4. Indkomstopgørelse for skattepligtige boer 

 

4.1 Boopgørelsesperioden 
 

Boopgørelsesperioden omfatter129 perioden fra afdødes sidste indkomstår før dødsfaldet til dødsdagen (mel-

lemperioden) samt boperioden fra dagen efter dødsdagen til skæringsdagen for boet afslutning. Dette bety-

der, at der kun skal udarbejdes en indkomstopgørelse uanset om boet strækker sig ud over et indkomstår. 

Hvis dødsdagen anvendes som skæringsdag vil der ikke være nogen boperioden, idet mellemperioden om-

fatter perioden fra seneste indkomstår til dødsdagen. Desuden omfatter dødsboets skattepligtige ind-

komst130 gevinster og tab ved boets afståelse og udlodninger uden succession.   

Hvis der er foretaget aconto udlodning og disse er anmeldt til SKAT, ophører boets skattepligt på udlodnings-

dagen. Den værdiansættelse, der anvendes på de udloddede aktiver i boopgørelsen, er bindende for boet og 

modtageren. SKAT kan modsat denne foretagne vurdering af værdiansættelsen i henhold til bogafgiftslo-

vens131. 

Hvis skifteretten har givet tilladelse til af opgørelse dele af boet fortages efter boet afslutning (tillægsopgø-

relse) medregnes indtægter og udgifter af disse aktiver frem til den i tillægsopgørelsen valgte skæringsdag.   

 

4.2 Boets indkomst 
 

Som det fremgår af ovenstående, består boets skattepligtige indkomst både af afdødes mellemperiodeind-

komsten og indkomst i boperioden, og opfatter indkomsten132 såvel løbende indtægter og udgifter, som ge-

vinster og tab ved udlodning eller afståelse af de aktiver og passiver som tilhører boet. 

Som tidlige beskrevet kan længstlevende vælge at udlodde aktiver fra egen bodel til arvinger eller legatarer. 

Hvis længstlevende vælger at udlodde egne aktiver som del af boslodsudvekslingen, skal gevinst og tab 

                                                           
128 Jf. DBSL § 4, stk. 5 
129 Jf. DBSL § 5, stk. 1 
130 Jf. DBSL § 5, stk. 5 
131 Jf. BAL § 12, stk. 2 
132 Jf. DBSL § 4, stk. 1 
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medregne i boet skattepligtige indkomst. Det gælder uanset om aktiver efterfølgende udloddes med succes-

sion. Det gælder dog ikke hvis aktiver efterfølgende udloddes til længstlevende ægtefælle. 

Hvis afdøde efterlader sig såvel fælleseje som særeje, skal boets skattepligtige indkomst som tidligere be-

skrevet fordeles på de to boer, medmindre at begge boer behandles ved en samlet skifteretsbehandling. 

Ligesom afdødes bodel, der udloddes til længstlevende ægtefælle, som vederlagskrav ikke indgår i boet skat-

tepligtige indkomst.  

Hvis begge ægtefæller død samtidigt, skal indkomst fordeles efter hver ægtefælles andel af fællesejet samt 

denne særbo. 

 

4.3 Opgørelse af boets skattepligtige indkomst 
 

Alle afdødes almindelige indkomster, som løn, pensionsindbetalinger og ligningsmæssige fradrag behandles 

efter skattelovens almindelige regler133, idet dog kun pensionsindbetalinger, som afdøde har foretaget i mel-

lemperiode kan fratrækkes i boet skattepligtige indkomst. Det fremgår dog af paragraffen at DBSL134 kan 

indeholde regler hvor opgørelse af et dødsbos skattepligtige indkomst afviger fra de almindelige skatteregler.  

 

4.3.1 Virksomheds- og kapitalafkastordningen 
 

Afdødes erhvervsindkomst behandles ligeledes efter skattelovgivningen almindelige regler, dog med den be-

grænsning135, at hverken virksomheds- eller kapitalafkastordningen kan anvendes af boet. Det følger desu-

den136 at der skal gennemføres en ophørsbeskatning, hvori afdødes opsparede overskud indgår med tillæg 

af den hertil svarende virksomhedsskat med et fradrag på 170.200 kr. (2019). Den betalte virksomhedsskat 

modregnes i boskatten. Hvis virksomheden indgå i såvel afdødes bodel og i særejet fortages der en forholds-

mæssig fordeling af indkomsten, idet der skal opgøres en særskilt indkomstopgørelse for hvert bo. 

Ifølge virksomhedsskatteloven (VSL) beskatte virksomheden overskud hos den der i væsentligt omfang driver 

virksomheden uanset, hvem der ejede virksomheden. Det betyder at opsparet overskud og den tilhørende 

virksomhedsskat beskattes hos den af ægtefællerne der drev virksomheden. Derpå skal der gennemføres 

ophørsbeskatning137 for de virksomhed- eller kapitalafkastordninger der indgår i afdødes bo. Regler medfører 

at det opsparede overskud og den tilhørende virksomhedsskat i året før dødsåret, skal beskattes i boet med 

fradrag af de ovenfor nævnte 170.200 kr., ligesom virksomhedsordningen ikke kan anvendes i dødsåret. 

Længstlevende kan dog vælge at succedere i afdødes virksomheds- eller kapitalafkastordning, og derved for-

sættes som hidtidig. 

                                                           
133 Jf. DBSL § 1, stk. 1 
134 Jf. DBSL-kapitel 5 
135 Jf. DBSL § 22, stk. 1 
136 Jf. DBSL § 24 
137 Jf. DBSL § 24 
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Det betydelige fradrag på 170.200 kr. må medføre at længstlevende skal vurdere om det ikke vil være fordel-

agtigt at vælge ophørsbeskatning i boet. Ægtefællen kan efter udlodning oprette en ny virksomhedsordning 

med den udlagte virksomhed.  

Anvender længstlevende virksomheds- eller kapitalafkastordning på virksomhed som indgår i denne bodel, 

kan ægtefællen forsætte virksomhedsordningen.  Vælger længstlevende at udlodde sin virksomheds- eller 

kapitalafkastordning i den materielle boslodsudveksling, bliver opsparet overskud eller konjunkturudlignings-

kontoen beskatte hos boet som beskrevet ovenfor. Der sker dog ikke ophørsbeskatning vil modtager af ud-

lodningen vælge at succedere. 

Hvis længstlevende har deltaget i afdødes virksomhed, eller har forestået driften efter førstafdødes bortgang, 

skal der beregnes et vederlagt til længstlevende på et niveau, der svarer til den lønomkostning som virksom-

heden skulle betale tredjemand for lignende arbejde. Det sammen er omvendt gældende, hvis afdøde i mel-

lemperioden har arbejdet for længstlevendes virksomhed. Selvom ægtefællerne har anvende reglerne om 

medarbejdende ægtefælle, kan dette ikke anvendes i dødsåret138. Hvis ægtefæller i stedet for at anvende 

reglerne om medarbejdende ægtefælle og har oprettet en ansættelsesaftale vil denne kunne fortsættes i 

dødsåret. 

 

4.3.2 Dødsboers anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse. 
 

Det vil være naturligt at overveje, at omdanne den personligt drevne virksomhed til et selskab ved brug af 

virksomhedsomdannelsesloven (VOL). Der er i forbindelse med dødsboskatteloven og lov om skattefri virk-

somhedsomdannelse en konflikt. Ifølge loven om skattefri virksomhedsomdannelse139 kan dødsboer an-

vende muligheden for at omdanne en personligt ejet virksomhed, mens DBSL forskriver at dødsboer140 ikke 

kan anvende virksomhedsskattelove, og at et eventuel opsparet overskud skal beskattes i dødsboet ind-

komstopgørelse på grundlag af afdødes sidste indkomstår. 

I bindende svar141 kommer skatterådet frem til den konklusion, at et dødsbo ikke kan modregne opsparet 

overskud i anskaffelsessummen for det stiftede selskabers aktie/anpartskapital.  Skatterådets afgørelse ba-

seres udelukkende på reglerne i DBSL142. Og af DBSL143 fremgår det, at dødsboer ikke kan anvende virksom-

hedsordningen, hvorved der skal foretages en ophørsbeskatning.  

Af DBSL144 fremgår det, at der ved bobeskatningsindkomsten skal medregnes afdødes opsparede overskud i 

indkomståret før afdødes bortgang. Skatterådet udstrækker reglen om ophørsbeskatningen til at medføre at 

opsparet overskud ikke kan modregnes i anskaffelsessummen for den nystiftede virksomhed ved anvendelse 

af Virksomhedsomdannelsesloven (VOL).  DBSL indeholder i øvrigt ingen regler om anvendelse af lov om 

                                                           
138 Jf. DBSL § 22 
139 Jf. VOL § 16, stk. 1 
140 Jf. DBSL § 22 
141 SKM2012.256SR 
142 Jf. DBSL §§ 22. stk. 1 og § 24  
143 Jf. DBSL § 22, stk. 1 
144 Jf. DBSL § 24 
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skattefri virksomhedsomdannelse. Derimod indeholde DBSL145 en regel om at bobeskatningsindkomsten skal 

opgøres efter samme regler som for personer, med mindre at andre regler fremgå af DBSL146.  DBSL147 inde-

holder igen paragraffer om skattefri virksomhedsomdannelse. Derimod indeholder DBSL148  regler om at 

længstlevende kan succedere i afdødes virksomhedsordning, og derved overtage det opsparede overskud. 

Den længstlevende ægtefælle kan således succeder i virksomhedsordningen og efterfølgende foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse uden problemer.   Efter vores opfattelse kan det drøftes om skatterådets 

afgørelse er ”korrekt”. 

Som beskrevet ovenfor er det et fakta at VOL149 tillader, at dødsboer kan omdanne en personligt ejet virk-

somhed til et selskab skattefrit. Loven indeholder ingen regler om dødsboers anvendelse af reglerne. I DBSL150 

fremgår det, at bobeskatningsindkomsten skal opgøres efter skattelovens almindelige regler, hvis andet ikke 

fremgår at DBSL151. Det er vores opfattelse at læseren her skal være opmærksom på ordene ”efter skatte-

lovgivningens regler for personer”. Meningen med dette må føre frem til, at et dødsbos skattepligtige ind-

komst skal opgøres efter sammen regler, som hvis afdøde stadigt levede, hvilket må føre til den konklusion, 

at dødsboet burde kunne anvende VOL i sammen omfang som i levende live, og derved modregne opsparet 

overskud i selskabskapitalens anskaffelsessum.  Det fremgår desuden af DBSL152 ”med mindre andet følger 

af reglerne i dette kapitel”153. Ved en gennemgang af lovens kapitel154 vil man konstatere, at dødsboers an-

vendelse af loven om skattefri virksomhedsomdannelse ikke omtales. 

Med udgangspunkt i bestemmelsen om at boet skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovens alminde-

lige regler, samt det faktum at lovens kapitel155 ikke nævner skattefri virksomhedsomdannelse, finder vi at 

der ikke er grundlag for en udvidet fortolkning af ophørsbeskatningen156, og at det burde være muligt at 

modregne et opsparet overskud i aktiernes anskaffelsessum for dødsboer. Man kan kun beklage, at dødsboet 

ikke har valgt at prøve skatterådets afgørelse ved domstolene, idet dette medføre at skatterådets afgørelse 

danner praksis for SKATs holdning til anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse for dødsboer.  

I de tilfælde, hvor arvingerne ønsker at anvende reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, og af-

dødes opsparede overskud er af betydelig størrelse, bør arvingen overveje om SKATs praksis bør prøves ved 

domstolene, i det ophørsbeskatningen kan være væsentlig.     

Det fremgår ikke af DBSL, hvordan ophørsbeskatning foretages, hvis afdøde har gennemført en skattefri virk-

somhedsomdannelse i mellemperioden. Problemstillingen er, at der i dette tilfælde er foretaget en skattefri 

omdannelse omfattende det opsparede overskud i indkomståret før dødsåret, selvom DBSL foreskriver, at 

der skal foretages ophørsbeskatning i boet. Det må antages at problemstillingen løses ved at SKAT anerken-

der omdannelsen, da den er gennemført i henhold til lovgivningen. 

                                                           
145 Jf. DBSL § 21, stk. 1 
146 Jf. DBSL-kapitel 5 
147 Jf. DBSL-kapitel 5 
148 Jf. DBSL § 24, stk.   
149 Jf. VOL § 16, stk.1 
150 Jf. DBSL § 21, stk. 1 
151 Jf. DBSL-kapital 5 
152 Jf. DBSL § 21, stk. 1 
153 Jf. DBSL-Kapitel 5 
154 Jf. DBSL-Kapitel 5 
155 Jf. DBSL-Kapitel 5 
156 Jf. DBSL § 22 
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Der opstår desuden den problemstilling, at loven om skattefri virksomhedsomdannelse foreskriver, at om-

dannelsen skal gennemføres inden 6 måneder fra afslutning af sidste indkomstår.  Da arvingerne ofte beslut-

ter boets behandlingsmåde efter afdødes bortgang vil fristen for virksomhedsomdannelse ofte give proble-

mer. Virksomhedsomdannelse loven løser denne problemstilling ved at tillade at skattefri virksomhedsom-

dannelse gennemføres senest 2 måneder efter at behandlingsmåden er besluttet. 

 

4.3.3. Øvrige ændringer i forhold til skattelovens almindelige regler efter DBSL157. 
 

I efterfølgende afsnit redegøres kort for nogle af de øvrige regler der fremgår af DBSL158, og som efter vores 

vurdering er almindeligt forekommende i enhver opgørelse af dødsboets skattepligtige indkomst. 

 

4.3.3.1 Skattemæssige afskrivninger 
 

Ifølge DBSL159 kan dødsboer som udgangspunkt foretage skattemæssige afskrivninger efter skattelovens al-

mindelige regler under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt: 

• De afskrivningsberettigede aktiver skal være ejet at boet på boopgørelsesdagen, hvorfor der ikke 

kan foretages afskrivninger på aconto udlodde aktiver. 

• De afskrivningsberettigede aktiver som afskrives skal efterfølgende udloddes med succession til 

modtageren. Hvilket er sammenfaldende med at der efter afskrivningsloven normalt ikke afskrives i 

afhændelsesåret. For bygninger eller installationer kan der dog afskrives, selvom ejendommen ikke 

efterfølgende udloddes med succession, hvis den skattemæssige nedskrevne værdi ikke herved blive 

lavere end udlodningsværdien. 

Da skattemæssige afskrivninger opgøres på helårsbasis, skal der foretages regulering heraf i boet skatteplig-

tige indkomst, idet bobeskatningsperioden, som udgangspunkt vil afvige fra det almindelige indkomstår jf. 

nedenfor: 

• Hvis bobeskatningsperioden er mindre end et år foretages forholdsmæssig omregning af skatte-

mæssige afskrivninger i forhold til helårsindkomsten. 

• Hvis bobeskatningsperioden er længere end et år skal der ikke foretages forholdsmæssig omregning 

af afskrivninger på driftsmidler og skibe. 

• For andre afskrivningsberettigede aktiver foretages forholdsmæssig omregning hvis aktivet har væ-

ret ejet af afdøde i mere end 1 år fra skæringsdagen. Hvis aktivet har været ejet mindre end et år 

fra skæringsdagen kan der kun foretages et års afskrivninger. 

                                                           
157 Jf. DBSL-kapitel 5 
158 Jf. DBSL-kapitel 5 
159 Jf. DBSL § 23 
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For forskudsafskrivninger afhænger afskrivningsmuligheden af hvorvidt kontrakten er indgået af boet eller 

afdøde. Hvis kontrakten er indgået af dødsboet, kan der ikke foretages forskudsafskrivning. Dødsboet kan 

foretage forskudsafskrivning, hvis afdøde har indgået kontrakten inden sin bortgang.   

Der skal foretages genbeskatning af afdødes forskudsafskrivninger, hvis det afskrivningsberettigede aktiv ikke 

er leveret eller færdiggjort på dødsdagen. Der skal dog ikke foretages genbeskatning, hvis arving eller længst-

levende overtager kontrakten ved succession.  

For straksafskrivninger gælder det, at boet kan foretage straksafskrivning på forbedring af bygninger, der er 

i behold på skæringsdagen. Dette, selvom straksafskrivning normalt ikke kan foretages i afhændelsesåret. 

Boet kan jf. de almindelige regler ikke foretage straksafskrivninger på ejendomme som boet erhverver i bope-

rioden. 

 

4.3.3.2 Renter og udbytter 
 

I modsætning til skattelovens almindelige regler foretages der i dødsboet skattepligtige indkomst en fuld-

stændig periodisering af renteindtægter og udgifter, hvilket hænger sammen med at vedhængende renter 

indgår i den skifteretlige boopgørelse. Det sammen er ikke gældende for udbytter og tantieme, idet dette 

vedrører engangsindtægter, som ikke skal periodiseres. 

 

4.3.3.3 Fremførbare underskud og overførsel mellem ægtefæller 
 

Efter DBSL 160 kan dødsboet fradrage et eventuel skattemæssig underskud i boopgørelsen, som afdøde kunne 

have fremført i sin skattepligtige indkomst. Længstlevende vil kunne anvende afdødes underskud fra ind-

komstårene før dødsåret og underskud der er opstået i dødsåret. 

Det fremgår af ovenstående, at afdødes skattemæssige underskud vil kunne fremføres i enten boet skatte-

pligtige indkomst eller i længstlevendes skattepligtige indkomst. Der skal i denne forbindelse foretages en 

fordeling af underskuddene mellem boet og længstlevende på grundlag af en aftale mellem boet og længst-

levende. Principperne fremgår af skatterådet afgørelse i binde svar161.  

Sagen vedrørte fordeling af skattemæssige underskud i et dødsbo, der indhold både et særbo og et skilsmis-

sesæreje (fællesbo). Særboet var skattepligtigt og længstlevende var ikke arving til særboet som følge af 

arveafkald. Fællesejet blev udleveret til længstlevende til at hensidde i uskiftet bo efter arveafkald fra sær-

barn. Afdøde havde et uudnyttet underskud i skattepligtig indkomst på 10.502.178 kr. og et uudnyttet un-

derskud i personlig indkomst på 3.108.587 kr. Skatterådet kunne bekræfte: 

 

                                                           
160 Jf. DBSL § 20, stk. 3 
161 Jf. SKM2014.669SR 
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1. At afdødes uudnyttede underskud i personlig indkomst kunne fradrages i længstlevende ind-

komst162. 

2. At boet og længstlevende frit kunne fordeles mellem særboet og fællesboet. 

3. At længstlevende og boet frit kunne aftale fordelingen af de uudnyttede underskud. 

4. At aftalen vedrørende underskud kan indgås selvom kun særboet afsluttes. 

5. At såfremt der efterfølgende foretages ændring i særboet skattepligtige indkomst, så vil aftale 

kunne ændres. 

 
 

4.4. Selvangivelsesfrister og dødsboskat 
 

I forbindelse med dødsboskifte skal der indsendes en selvangivelse for boperioden. Ved privatskifte påhviler 

det arvingerne at indsende selvangivelsen, mens bobestyreren har pligt til indsendelse af selvangivelse i bo-

bestyrerskifte. Da der ikke forekommer boperioder i uskiftet bo påhviler det her længstlevende ægtefælle at 

indgive almindelig selvangivelse for såvel egen indkomst, som afdødes indkomst for dødsåret.  Selvangivelse 

indsendes samtidigt med den endelige boopgørelse. I privat skifte skal arvingerne indgive selvangivelse se-

nest 3 måneder efter den valgte skæringsdag, idet de dog altid har en frist på 9 måneder efter dødsdagen. I 

bobestyrerskifte indgives selvangivelse for boperioden senest 2 uger efter arvingernes godkendelse af boop-

gørelsen, idet bobestyreren også har minimum 9 måneders frist efter dødsdagen. Hvis skifteretten har give 

tilladelse til at dele af boet udskydes, skal boet indgive et tillæg til selvangivelsen senest samtidigt med til-

lægsboopgørelsen. 

Bobeskatningsindkomsten beskattes med en proportionalskat på 50 % efter at være reduceret med et mel-

lemperiodefradrag på 2.100 kr. (2019) og et boperiode fradrag på 5.700 kr. Bofradragene beregnes pr. påbe-

gyndt måned. Da både mellemperioden og boperioden kan passere en indkomst er det163 fastlagt, at de re-

gulerede fradrag beregnes efter dødsåret. Skat af aktieindkomst beregnes efter de almindelige regler med 

27 % af de først 27.000 kr. og 42 % af resten. 

Efter indgivelse af boets selvangivelse og de jf. ovenstående tilhørende mellemperiode- og bofradrag indgår 

følgende i dødsboskatten: 

• Den opgjorte skat for boperioden. 

• Tillæg for overførte restskatter for indkomst år forud for dødsfaldet. 

• Tillæg for overførte forfaldne skatterestancer for tidligere år. 

• Fradrag for overfør overskydende skat. 

• Fradrag for negativ skat af aktieindkomst. 

Arvingerne skal i denne forbindelse være opmærksom på afdødes årsopgørelse for året før dødsfaldet, idet 

SKATs systemer i årsopgørelse anvender begrebet pålignet B-skatter og ikke indbetalte B-skatter. Dette kan 

medføre, at afdøde har fået udbetalt overskydende skat, selvom afdøde ikke har betalt alle i de året påløbne 

B-skatter. De ikke betalte B-skatter vil fremstå som en skatterestance. Det er i denne forbindelse en væsentlig 

                                                           
162 Jf. DBSL § 20, stk. 3 at bemærkning kun giver adgang til at fradrage uudnyttede underskud i dødsboet skattepligtige 
indkomst 
163 Jf. DBSL § 21, stk. 3 
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ulempe at arvingerne ikke kan udskrive en skattekonto for afdøde. Hvis arvingerne vil sikre sig at der ikke 

påhviler afdøde skatterestancer som hverken fremgår af årsopgørelse eller skatteoplysninger på personen 

bør de rette henvendelse til SKAT og anmode om en retskravskendelse. 

I den beregnede dødsboskat modregnes de i dødsåret indbetalte A- og B-skatter, eventuelt frivillig skat ind-

betalt af afdøde, udbytteskatter og den i henhold til virksomskatteloven foreløbig skat på opsparet overskud.  

Hvis boets beregnede dødsboskat afviger fra de ovenfornævnte forskudsskatter afregnes restskat eller over-

skydende skat efter samme regler som for personskatter. 

   

5. Skattepligtige boer samt udlodninger 
 

Hvor beskatningen opstår ved udlodning og salg, der beskattes.  

5.1.1 Succession i boet 
 

Når parret er gift, vil ægteskabets aktiver som hovedregel være fælleseje. Derpå skal man udregne den først 

afdødes boslod samt hvis der er et særeje. Denne opgørelse anvendes til få et overblik over aktiver og netto-

formue. I denne opgørelse medregnes ikke længstlevendes særeje. Bosloddet for den afdøde er som hoved-

regel halvdelen af formuefællesskabet. 

Derpå kan den længstlevende ægtefælle vælge, om det uskiftede bo skal skiftes. Vælger længstlevende æg-

tefælle at skifte, skal begge ægtefællers bodele (delingsformue) opgøres. Herefter overføres halvdelen af 

hver bodel til den anden ægtefælle. Det overførte bliver lagt sammen med den halvdel, ægtefællen har be-

holdt, der til sammen kaldes ægtefællens boslod. Der er den undtagelse, at hvis den ene ægtefælles bodel 

er negativ, skal der ikke overføres nogen del af denne gæld til den anden ægtefælle. 

For at konkretiser denne opgørelse, har vi konstrueret et eksempel: 

Eksemplet viser, hvordan bodele opgøres for afdødes og længstlevende ægtefælles, når de lægges sammen. 

Vi har i eksemplet placeret et aktiv, i form af en ejendom. Denne udlodning af en fast ejendom, forudsætter 

vi i eksemplet kan sælges skattefri164.  

 Afdødes bodel Længstlevendes bodel Formuefællesskabet 

Andre aktiver f.eks. 
bank 

1.200.000 1.800.000 3.000.000 

Ejendom, der holdes 
udenfor 

3.200.000 5.200.000 8.400.000 

Aktiver i alt 4.400.000 7.000.000 11.400.000 

Gæld i ejendom         -1. 900.000 -3.500.000  -5.400.000 

Nettoformue i alt 2.500.000 3.500.000   6.000.000 

                                                           
164 Jf. EBL § 8. 
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Ud fra denne simplificerede opgørelse er ægtefællernes delingsformue i et formuefællesskab i alt 6.000.000 

kr. Førstafdødes boslod er derfor halvdelen af formuefællesskabet, det vil sige 3.000.000 kr. Ud fra eksemplet 

er førstafdødes delingsformue er på i alt 2.500.000 kr., derfor skal der overføres 500.000 kr. fra længstle-

vende til afdøde. Denne overførsel er boslodsudveksling. 

 

Boslod Afdøde 

I formuefællesskabet udgør halvdelen af aktiverne  5.700.000 

Halvdelen af ejendomme, der holdes udenfor -4.200.000 

Aktiver, der afgør dødsboets skattefrihed 1.500.000 

Nettoformue, der afgør dødsboets skattefrihed  3.000.000 
 

Som tidligere beskrevet vil boet indtræde i den afdødes intention ud fra den skattemæssige stilling165. Dette 

vil sige af de aktiver og passiver, der tilhørte den afdøde, og som ved skiftet bliver inddraget, bliver undtaget 

for beskatning. Dette sker ved at aktiver og passiver overgår til boet samt at disse opgøres i bobeskatnings-

indkomsten til den skattemæssige slutværdi der en ved den seneste indkomstopgørelse. 

Efter denne korte beskrivelse af boslodsudveksling, kan boet vælge at udlægge boet ved succession. Dette 

medfører, at den længstlevende indtræder i de skattelevevante aktivers skattemæssige stilling. Ved succes-

sion udskydes den latente avanceskat der er på de skattelevevante aktiver, hvorved skatten først udløses, 

når den længstlevende senere afstår aktiverne. Dette betyder også, at hvis der ved en senere afståelse ikke 

opnås avance, vil dette ikke udløse skat.  

I forarbejderne til loven166 ved KSL167 tilblivelse, er retsvirkningen af succession redegjort kortfattet som føl-

gende:  

”Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed medfører succession, at overdrageren ikke beskattes af 

sin fortjeneste ved overdragelsen...”        

 

Hvis boet succession, indtræder det afdødes: 

- Hensigt 

- Anskaffelsestidspunkt  

- Anskaffelsespris  

- I den skattemæssige af- og nedskrivning 

- Beskatning af gevinst og latent skat  

- Fradrag for eventuelle tab ved afståelse 

                                                           
165 Jf. DBSL § 20 stk. 1 
166 lov166 nr. 763 af 14. december 1988 
167 Jf. KSL § 33 C 
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Boet indtræder i den afdødes intension i forhold til skattemæssige aktiver og passiver, i afdødes henseende 

med hensyn til anskaffelses tidspunkt, afskrivnings profil samt hvis afdøde havde spekulationshensigt eller 

næringsstatus.    

Hvis der er fælleds skattemæssige aktiver og passiver i boet, kan den længstlevende ægtefælle i boslodsud-

vekslingen, vælge at lade egne aktiver og passiver overgå til den afdødes boslod. Dette vil resultere i, at ge-

vinst og tab derpå indgår i boets indkomst168 . Hvorimod der ikke sker en beskatning, hvis længstlevende 

ægtefælles aktiver først overføres til den afdødes boslod, og derpå som led i boslodsudvekslingen tilbagefø-

res til den længstlevende ægtefælle. Ved denne model ændres den skattemæssige stilling ikke, da aktivernes 

er uændret både før, under samt efter skiftet169 . 

Ved udlodning forstås alle afståelser, som udtages fra dødsboet til længstlevende ægtefælle eller arvinger170. 

Udlodninger omfatter også skattemæssige aktiver, som længstlevende ægtefælle modtager ud over dennes 

andel i boet. Dette kan indebære, at den længstlevende ægtefælle kan overtage aktivet mod betaling til boet. 

Udlodning omfatter ikke afståelse, som er foretaget i mellemperioden. Et grænseområde til udlodning kan 

være afståelse af skattemæssige aktiver, hvor dispositionen foretages af et selskab der ejes af boet. Dette vil 

som udgangspunkt ikke være udlodning, men kan ændre status til udlodning, hvis overdragelsen sker ude-

lukkende i boets interesse. Ændringen opstår da en sådan disposition, i skattemæssig henseende må anses 

for maskeret udbytte171 172. Sådanne grænsetilfælde kan være problematiske, om det er maskeret udbytte 

eller ej, i disse tvivl spørgsmål kan det anbefales at boet får et bindende svar fra SKAT173.   

Sker udlodningen med succession beskattes boet ikke af gevinst på skattemæssige aktiver og passiver174. 

Hvorimod sker udlodningen ikke med succession, medregnes gevinsten i bobeskatningsindkomsten175. Om 

udlodningen beskattes, kommer an på om man i dødsboet vælges beskatning176 eller om succession ikke er 

mulig.       

Ligeledes gælder det med konstateret skattemæssigt tab ved udlodning. Et sådan tab177 vil kunne fradrages 

i bobeskatningsindkomsten efter samme principper, som hvis tabet var opstået ved salg, eller på en anden 

måde.                                                                                                            

                                                           
168 Jf. DBSL § 4 stk. 2 
169 Jf. DBSL § 20 stk. 2, jf. DBSL § 4 stk. 2 modsætningsvist  
170 Jf. DBSL § 96 stk. 1 
171 Jf. SKM2014.291.SR, i dette bindende svar kommer SKAT frem til der ikke er tale om maskeret udbytte. Svaret om-
handler en gaveoverdragelse af en aktiepost. Aktieposten er ejet af dødsboet og overdrages til en fond.  
172 Jf. SKM 2013.31.SR. Samme konklusion om SKM2014.291.SR 
173 Jf. Skatteforvaltningsloven § 21. Af forarbejderne Skatteforvaltningsloven, lov nr. 427 af 6. juni 2005, L110 2004/05 
til § 21 fremgår, at ”efter stk. 1 kan boet indhentes bindende svar fra SKAT om de skattemæssige virkninger for spørge-
ren af en foretagen eller påtænkt disposition. Efter stk. 2 kan der indhentes bindende svar fra SKAT, respektive Skatte-
rådet, om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en påtænkt disposition”. 
174 Jf. DBSL § 28 stk.1 
175 Gevinsten er den værdi aktiver og passiver har i boopgørelsen, dog fratrukket eventuelle udgifter til sagkyndig vur-
dering eller lign. Jf. BAL § 12, dette anses for boets afståelsessum Jf. DBSK § 27 stk.3  
176 Jf. DBSL § 28 stk.3 
177 Jf. DBSL § 28 stk. 2 
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Hvis udlodningsmodtageren vælger succession, vil den længst levende indtræde i boet skattemæssige stil-

ling178. Simplificeret betyder dette at udlodningsmodtageren bliver skattepligtig af aktiver og passiver ved 

indtrædelse179 , der er fra dagen efter boets skæringsdag i henhold til boopgørelsen.  

Hvis det er muligt at udlodning med succession, vil det være boet der træffes denne afgørelse180, men be-

stemmelsen er udformet sådan, så hvis betingelser for udlodning med succession er opfyldt, anses udlodnin-

gen som sket med succession. Det er kun i de tilfælde hvor boet tilkendegiver, at boet ikke udlodder med 

succession det ikke bliver relevant.     

Udlodning med succession er kun i skattemæssige aktiver181, men der er visse undtagelser. Hvis længstle-

vende udlodder for eksempel en fast ejendom ved succession, hvor længstlevende kommer til at hæfte for 

prioritetsgæld anses dette skattemæssigt for at den længstlevende tillige succederer i gælden.  

De typer skattemæssige aktiver der kan succederes i er følgende182:  

- En erhvervsvirksomhed183  

- Varelager 

- Maskiner, inventar samt lignende driftsmidler 

- Afskrivningsberettigede fast ejendom 

- Immaterielle aktiver herunder goodwill   

På grundlag af de skattemæssige aktiver er det derfor vigtigt, at boet foretager en konkret vurdering, om der 

skal ske succession eller beskatning i boet. Boet kan vælge184, om en del af boet beskattes og om en anden 

del af boet succederes, her er det ikke relevant om hele det skattemæssige aktiv udloddes til den samme 

udlodningsmodtager. Denne fordelings mulighed giver boet en fleksibilitet i tilrettelæggelse af den mest hen-

sigtsmæssige skattemæssige overdragelse. Da denne tilrettelæggelse for eksempel giver udlodningsmodta-

geren mulighed for at udnytte fremførte underskud185. Vælger udlodningsmodtageren en delvis succession, 

skal boet foretage en opgørelse af eventuelle skattemæssige avancer. Den skattemæssige beregning foreta-

ges på den del der udloddes uden succession, samt en opgørelse af en passivpost på den del der udloddes 

ved succession. Fordelingen gælder tilsvarende afståelses- og anskaffelsessum, der er det samlede skatte-

mæssige aktiv værdi, der er optaget i boopgørelsen.              

Personkredsen der kan succedere ved udlodning, er fysiske personer186.  

Er der aktiver i boet der udloddet, men som overstiger modtagerens andel, kan modtager helt eller delvist 

købe aktivet af boet. I sådanne tilfælde kan reglerne om udlodning med succession, kun finde anvendelse, 

                                                           
178 Jf. DBSL §§ 36-38, jf. § 29. 
179 Jf. DBSL § 35 stk. 1, 1 pkt.   
180 Jf. DBSL § 28 stk. 3  
181 Jf. DBSL § 36 stk.1 
182 Juridisk vejledning C.C.6.7.2 
183 Jf. KSL § 33 C.  
184 Jf. DBSL § 28 stk. 3 
185 Jf. DBSL § 20 stk. 3 
186 Jf. DBSL § 36 stk.1 
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hvis modtageren er187: længstlevende ægtefælle, samlever188, barn, barnebarn, bror eller søster, bror eller 

søsters børn, bror eller søsters barnebarn. Når det skal afgøres, om udlodningsmodtageren erhverver en del 

fra boet der er større end dennes andel, skal der tages højde for en eventuel passivpost189.  

Succession er ikke mulig i skattefritagne boer, i boer hvor der er valgt beskatning, samt ved skattefritagne 

aktiver. De skattefritagne aktiver omfatter fast ejendom190: en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder, andel- og 

aktieboliger samt sommerhuse som afdøde eller dennes husstand har benyttet privat i løbet af afdødes ejer-

tid, som tidligere behandlet.        

Der skal derfor være en konstateret gevinst191, for at der kan udloddes med succession.    

 

5.1.2. Aktiver med successionsmulighed   
 

En erhvervsvirksomhed, flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder kan 

udloddes med succession192. Det drejer sig om skattemæssige aktiver, hvor der er en gevinst der beskattes 

ved afståelse: 

- Bygninger og installationer der er afskrivningsberettigede 

- Næring med fast ejendom193  

- Næring med værdipapirer, aktier, obligationer samt lignende papirer.  

- Varebeholdninger 

- Immaterielle aktiver samt goodwill 

 

Efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven kan der kun succederes i fortjeneste på fast ejendom, der 

anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.  

Udgør den erhvervsmæssige del mere end halvdelen af ejendommen, kan der succederes i hele ejendoms-

avancen. Ved foretagelse af opgørelsen lægges der vægt på om den erhvervsmæssige del af ejendomsvær-

dimæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund194. 

Er der genvundne afskrivninger195 på den faste ejendom, kan der succederes i gevinsten, hvis udlodnings-

modtageren samtidig indtræder i den afdødes skattemæssige stilling med hensyn til den opnåede gevinst 

efter EBL på samme ejendom196. Ved succession i de genvundne afskrivninger, beskattes disse ikke og 

                                                           
187 Jf. DBSL § 37 stk. 1 
188 Jf. DBSL § 37 stk.1 Jf. DBSL § 96 stk. 5, hvis denne arver efter afdøde efter et udvidet samlevertestamente Jf. AL § 
87-89, hvor der er krav om mindst 2 års samliv eller venter eller har et fællesbarn.   
189 Jf. BAL § 13 a 
190 Jf. EBL § 8 
191 Jf. DBSL § 36 stk.1 
192 Jf. DBSL § 29 stk. 1, 2 pkt.  
193 TfS 2003.522 
194 Jf. KSL § 33 C, stk. 1 
195 Jf. ASL kap. 3 
196 Jf. KSL § 33 C stk. 1  
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afskrivningerne trækkes derfor fra i ejendommens anskaffelsessum. Når ejendommen senere sælges, uden 

succession, skal der udarbejdes en samlet opgørelse af alle afskrivninger, herunder de afskrivninger hvori der 

blev succederet. Dette resulterer i, at afskrivninger foretaget inden successionsoverdragelsen er undergivet 

dobbeltbeskatning, enten i form af nedsættelse af både overdragerens og erhververens anskaffelsessummer, 

eller fordi de både afstedkommer en nedsættelse af anskaffelsessummen og en beskatning som genvundne 

afskrivninger hos erhververen197.  

Det er kun muligt at succedere i genvundne afskrivninger for en bygning, hvis der også er en fortjeneste i 

ejendomsavancen for hele den faste ejendom, som bygningen er omfattet af. Det er derfor muligt at succe-

dere i ejendomsavancen, uden at der succederes i afskrivninger eller kun i en del af disse. Teknisk set ned-

sættes anskaffelsessummen i en senere ejendomsavance med et beløb svarende til, det beløb afdøde skulle 

have nedsat anskaffelsessummen med, hvis den faste ejendom var solgt198.    

Ved næring med fastejendom kan de succedere i hele næringsejendomsvirksomheden. Så hvis næringsejen-

domsvirksomheden har fire næringsejendomme, udgør de samlet et omsætningsaktiv, der kan overdrages 

med succession. Enten som i en ideel andel eller i hele erhvervsvirksomheden199. Men for at der kan succe-

deres skal delen anses for en selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Ligeledes kan aktiver udloddes med succession, hvis betingelserne er opfyldt200. Hvis den enkelte modtager 

minimum modtager 1 pct.  af aktiekapitalen i det pågældende selskab201, samt at aktierne ikke er omfattet 

af ”pengetanksreglen”202. Desuden udelukkes muligheden for succession på værdipapirer, fra akkumule-

rende investeringsforeninger der udsteder investeringsbeviser samt aktier i specifikke investeringsselska-

ber203.  

     

5.1.3. Passivposten - den latente skat 

 

Hvis udlodningsmodtageren udtager et skattemæssigt aktiv med succession og indtræder i boets skattemæs-

sige stilling204, skal der beregnes den latente skat205. Den latente skatteforpligtelse afdækker den udskudte 

skat, længstlevende overtager i forbindelse med overtagelse af virksomheden med skattemæssig succession. 

                                                           
197 SKM2014.414.SR 
198 Jf. KSL § 33 C stk.2 
199 Jf. KSL § 33 C, stk. 1, og SKM2014.70.SR  
200 Jf. DBSL § 29 stk.3 
201 Jf. DBSL § 29, stk. 3, 4. pkt. 
202 Et selskab falder ind under reglerne om pengetank, når aktiviteten i selskabet i overvejende grad består af passiv 
kapitalanbringelse, for eksempel i fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., medmindre de pågældende aktiver 
indgår i virksomhedens aktive del. Aktiver, der må sidestilles med de udtrykkeligt nævnte aktiver: fast ejendom, kon-
tanter og værdipapirer, medregnes således ved vurderingen af, om virksomheden i overvejende grad består i passiv 
kapitalanbringelse. 
203 Jf. ABL § 19 
204 Jf. DBSL § 36 
205 Jf. BAL §13 a. stk.1  
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Som kompensering af denne udskudte skat kan længstlevende vælge mellem at beregne en passivpost206 

eller nedslag i værdiansættelsen med kursværdien af den udskudt skatteforpligtelse207. I begge tilfælde er 

det en del af berigtigelse af overdragelsessummen. Udgangspunktet for beregning af passivpost er, at over-

dragelsessummen skal berigtiges med en gave og betingelserne herfor skal være opfyldte208. Dette er ligele-

des forudsætningen for prisnedslaget.  

Denne latente skat udgør en passivpost209, hvor passivposten beregnes ud fra anskaffelses tidspunkt og an-

skaffelseshensigt210. Passivposten beregnes særskilt for hver enkel udlodningsdel, hvor med modtageren an-

ses for at have modtaget nettoværdien af den pågældende del, da skatteaktivet fratrækkes passivposten.    

I forarbejderne til loven211, hvor KSL212 blev indført, er passivposter defineret som følgende:  

”Passivposter er et nedslag i gaveværdien, som gives på aktiver, der overdrages med succession, d.v.s. uden 

beskatning, men således at modtageren ved et eventuelt videresalg skal anvende overdragerens anskaffel-

sessum.” 

For at konkretisere denne eventualforpligtelse har vi opstillet et simplificeret regneeksempel213, hvor vi ikke 

succedere i de genvundne afskrivninger. Vi ser også bort fra vedligeholdelsesfradrag mv. 

 

 Bygning 1 Bygning 2 Samlet ejendom 

Afdødes anskaffelsessum 1.200 900 2.100 

Afdødes afskrivninger 400 500  

Værdien af afgift opgørelse 1.300 400 1.700 

Genvundne afskrivninger, der ikke 
beskattes, men bruges til bereg-
ning af passivposten  

400 0  

Ikke genvundne afskrivninger 0 500  

Passivpost, ejendomsavance (30 % 
af 1.700-(2.100-500) )  

  30 

Længstlevende afskrivnings grund-
lag 

1.300 400  

Længstlevende afskrivninger 600 200  

Længstlevende afståelsessum  1.500 500 2.000 

Nedsættelse af ejendommens an-
skaffelsessum    

0 0+500  

Ejendoms avance (2.000-(2.100-
500)) 

  400 

                                                           
206 Jf. KSL § 33 D 
207 Jf. KSL § 33 C 
208 Jf. KSL § 33 C 
209 Jf. KSL § 33 D 
210 Jf. KSL § 33 C stk. 2 
211 lov nr. 1119 af 21. december 1994 
212 Jf. KSL § 33 D 
213 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948129&chk=215961 
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Passivposten beregnes ud fra den lavest mulige fortjeneste214. Er gevinsten på aktieindkomst, udgør passiv-

posten 22 %215. For alle andre gevinster udgør passivposten 30 %216. Hvis den afdøde har drevet erhvervsvirk-

somhed i virksomhedsskatteordningen, kan overdrageren overtage konto for opsparet overskud217. Også i 

dette tilfælde beregnes en passivpost for indestående på konto for opsparet overskud, tillagt den svarende 

virksomhedsskat218.  

Som tidligere anført har beregningen af passivposten hjemmel219. Dette er en objektiv regel, som er det ube-

tinget retskrav. Dette retskrav kan220 erstattes med et nedslag for den udskudte skat, hvor dette er et praksis 

udviklet nedslag. Vi kan fra Inge Langhave Jeppesen udlede, at dette implicit ligger i KSL 221, at vi i denne 

beregning kan kompensere for den udskudte skat222.  

Passivposten er derfor et begreb, der afdækker den skattebyrde, der er pålagt skatterelevante aktiver, når 

længstlevende overtager med succession og derved indtræden i overdragerens skattemæssige stilling. For at 

længstlevende påtager sig denne latente skat, bliver længstlevende kompenseret, hvor længstlevende an-

vender overdragerens anskaffelsessum ved opgørelse af sin fortjeneste ved afståelse af aktiverne, og på 

denne baggrund kan beregne en passivpost. Derpå fradrages beløbet i afgiftsgrundlaget.   

Beregningen af denne passivpost samt latente skat, har igennem flere år været et diskussionsemne. Da det i 

praksis har været tvivl om muligheden for at tage hensyn til den latente skat, når skatteaktiverne skulle værdi 

ansættes. En vigtig dom på området, er den såkaldte ”Vognmandskendelse”223 der både omhandler værdi-

ansættelse samt passivpostberegning i forbindelse med skattemæssig succession. Med denne kendelse gives 

der mulighed for at der kan opnås et prisnedslag som kompensation for den udskudte skat, når en virksom-

hed overdrages med succession. Landsskatteretten godkendte, at der blev beregnet udskudt skat på akti-

verne i vognmandsforretningen, samt at der blev beregnet udskudt skat på konto for opsparet overskud. 

Desuden fastslår kendelsen, at det er handelsværdien på de overordnede aktiver, der skal ligge til grund for 

skatteforpligtelsen som den længstlevende overtager. Den skatteforpligtelse den længstlevende overtager, 

er ikke en faktisk betalingsforpligtelse, men en eventualforpligtelse. Denne eventualforpligtelse, er efter 

Landsskatterettens en forpligtelse, der må antages at ligge under kurs 100. På den baggrund skal der foreta-

ges en konkret vurdering af, til en hvilken kursværdi eventualforpligtelsen skal fragå ved opgørelsen af han-

delsværdien for aktiverne. Vognmandskendelsen lavede en ny administrativ praksis for værdiansættelse af 

virksomhedsoverdragelse i levendelive224. Men kendelse efterlod dog en del ubesvarede spørgsmål, herun-

der om der både var mulighed for at få nedslag i aktivets handelsværdi samtidigt en reducering af gaveaf-

giftsgrundlaget med en passivpost, samt hvordan fastsættelse af kursværdien af udskudt skat ske.  

                                                           
214 Jf. BAL § 13 a, stk. 2 
215 Jf. BAL § 13 a, stk. 3, 2 pkt.  
216 Jf. BAL § 13 a, stk. 3, 1 pkt. 
217 Jf. DBSL § 39 stk. 2  
218 Jf. BAL § 13 a, stk. 4 (overgangsreglerne er ikke relevante, hvormed vi ikke kommer yderligere ind op disse). 
219 Jf. KSL § 33 C 
220 Jf. KSL § 33 D 
221 Jf. KSL § 33 C 
222 SR.2017.235 af Inge Langhave Jeppesen. 
223 SKM2008.876.LSR 
224 Jf. KSL § 33 C 



49 
 

På baggrund af domme samt kendelser, udsendte SKAT i 2011 et styresignal SKM2011.406.SKAT 225.  I styre-

signalet præciserede SKAT reglerne for nedslag i aktivets værdi og beregning af passivpost, hvor der blev 

taget stilling til gabet mellem lovgivningen og passivposten. Styresignalet fastslog, at der ved værdiansættel-

sen et aktiv, der overdrages hel eller delvis gave med succession, ikke kunne gives et dobbeltnedslag i form 

af både nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat226 samt for den objektive beregnede passiv-

post227. I styresignalet præsideredes det, at dette tillige omfatter dødsboet228, samt at der ved succession 

ikke kan gives dobbeltnedslag. Efter vores opfattelse, er dette styresignal ikke udførligt nok, da det kun tager 

højde for værdiansættelsen af et aktiv, men ikke tager højde for opsparet overskud. På denne baggrund anser 

vi at styresignalet er SKATs indskrænkede fortolkning.  

På grundlag af vognmandskendelsen og styresignalet, er der derfor dannet en ny administrativ praksis. Denne 

praksisændring tillader, at handelsværdierne for aktiverne ved værdiansættelsen kan fastsættes under hen-

syn til den overtagne skatteforpligtelse ved overdragelse med succession. Kursen kan ikke fastsættes til pari, 

men må antages at ligge under. Desuden præciserer styresignalet, at der ikke kan gives dobbeltnedslag ved 

at anvende begge metoder for fradrag. 

En anden kendelse vi vil fremhæve SKM2014.871.LSR jf. UfR2010.1542, hvor landsskatteretten anførte, at 

der ikke blev succederet i den bagvedliggende virksomhed, da det var en udlejningsvirksomhed, hvor der ikke 

kan succederes i. Da konto for opsparet virksomhed ikke ud fra dens karakter kunne løsrives virksomheden, 

var det derfor ikke muligt at succedere i konto for opsparet overskud.  Kendelse der fik dissens 3:2, sagen 

omhandlede, at den der får et aktiv udlagt, har krav på at der ved arvefordelingen skal medregnes en passiv-

post svarende til aktivets størrelse, som grundlag for beregning af boafgift.           

I 2015 kom der en højesterets kendelse SKM2015.573.HK, der omhandlede behandling af passivposten for 

udlæg til ægtefælle i forhold til beregningen af boafgift for afgiftspligtige arvinger.  

”Højesteret udtalte, at der efter boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, skal beregnes en passivpost til udligning af et 

eventuelt fremtidigt skattetilsvar, hvis den længstlevende ægtefælle indtræder i dødsboets skattemæssige 

stilling i forhold til et aktiv, hvortil der er knyttet et sådant skattetilsvar. Det gælder, uanset om aktivet tilhørte 

den afdøde (1. punktum) eller den længstlevende ægtefælle (3. punktum). Efter § 13 a, stk. 1, 2. punktum, 

skal passivposten fratrækkes "ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning"229. 

På baggrund af styresignalet samt ovenfor anførte domme, kan vi konkludere uden at tage stilling til værdi-

ansættelsen af skatteaktiverne, at der kun er taget stilling til aktiverne, men ikke er taget stilling til konto for 

opsparet overskud.  

Dette er der nu kommet en konkret afgørelse LSR2019.16-0707564. Overtagelse omhandler en landbrugs-

ejendom, hvor der ønskes succederes i konto for opsparet overskud, mens der ikke succederes i de øvrige 

aktiver.     

Afgørelsen konkretiserer at overdragelsen af aktiver og passiver mellem interesseforbundne partner, skal 

værdiansættes til værdien i handel og vandel. Skatteankestyrelsen ligger til grund for overdragelsen, at dette 

                                                           
225 SKM2011.406.SKAT 
226 Jf. KSL § 33 C 
227 Jf. KSL § 33 D 
228 Jf. DSL § 36, jf. BAL § 13 a.    
229 SKM2015.573.HK 
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sker så hensigtsmæssigt og lempeligt som muligt. Desuden henstilles der til skatteankestyrelsen, at der kan 

beregnes udskudt skat ved succession i opsparet overskud i virksomhedsordningen230, Skattestyrelsen udta-

ler:231  

”Det følger af kildeskatteloven § 33 C stk. 5 at hvis overdragen anvender virksomhedsordningen efter reglerne 

i virksomhedsskattelovens afsnit I, kan modtageren overtage indestående på konto for opsparet overskud…”            

Landsskatteretten kommer derfor efter en konkret og samlet vurdering frem til, at kursværdien skønsmæs-

sigt kan fastsættes til kurs 90, hvormed passivposten, udskudt skat beregnes til kurs 90. Med denne afgørelse 

er der sat punktum, eller måske er det kun et komma, da afgørelsen ikke offentliggøres. Derved kan SKAT 

vælge at følge den gamle praksis.     

Vi mener derfor på denne baggrund, at de tidligere afgørelser og domme, vedrørende værdiansættelse af 

skattemæssige aktiver og passiver, herunder konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen burde 

blive genoptaget eller at SKAT burde udsende et nyt styresignal.       

 

5.1.4 Afståelse af boet aktiver 
 

  
Efter DBSL232 behandles afståelse og salg, som ikke er udlodning af boet aktiver efter skattelovens almindelige 

regler, idet boet succederer i afdødes skattemæssige stilling. 

 

Fast ejendom, som ikke er udlodning 

 
For fast ejendom følger beskatningen Ejendomsbeskatningsloven, hvorefter gevinst medregnes til den almin-

delige indkomst, hvorimod tab alene kan fratrækkes i avance på andre ejendomme233,234. Dette medfører at 

tab ikke godtgøres i boets skattepligtige indkomst, og dermed bortfalder, hvis de ikke kan modregnes i andre 

gevinster. Dette skyldes at boet skattemæssigt afsluttes på skæringsdagen og alle skattemæssige tab derved 

bortfalder. 

 

Hvis afdøde havde fremførbare tab for salg af ejendomme vil tabet kunne modregnes i boets skattepligtige 

indkomst. Gevinsten opgøres som forskellen mellem den kontantomregnede anskaffelsespris og afståelses-

summen, med følgende undtagelser. 

 

For ejendomme der en anskaffet før den 19. maj 1993235, kan boet vælge at anvende den offentlige ejen-

domsvurdering pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10 %. Hvis ejendomsvurderingen er forøget pr. 1. januar 1996, 

kan med til ovenstående værdi tillægge 50 % af værdistigningen. Boet bør derfor sammenholde ovenstående 

                                                           
230 SKM2008.871.LSR 
231 Skattestyrelsen udtalelse af 30. oktober 2018 
232 Jf. DBSL § 17, stk. 1 
233 Jf. EBL § 1 fortjeneste på salg af ejendom 
234 Jf. EBL § 6, stk. 4 tab ved salg af ejendom 
235 Jf. EBL § 4, stk. 3 
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opgørelser med den faktiske anskaffelsessum, og vælge det største beløb for derved at reducere ejendoms-

avancen.  

 

Til anskaffelsessummen tillægges et fast tillæg på 10 % for anskaffelsesåret til året før afståelsesåret, med-

mindre ejendommen anskaffes og sælges i samme indkomstår236. Tillægget gives kun fra om med kalender-

året 1993. Har afdøde afholdt vedligeholdelsesomkostninger, der ikke er fratrukket i den almindelige ind-

komst, ligesom forbedringer der er straksafskrevet ikke kan tillægges. Det herved fremkomne beløb reduce-

res med ikke genvundne afskrivninger, forlods afskrivninger der er foretaget ved anvendelse af etablerings-

konti eller investeringsfond. Afskrivninger mv. omfatter afskrivninger foretages af afdøde og boet. 

 

I dag handles ejendomme kontant, hvilket gør at beregnings af afståelsessummen er nemmere, idet der ikke 

skal reguleres for kursværdien af overtagen gæld.  I afståelsessummen kan boet fratrække alle handelsom-

kostninger i forbindelse med salget, herunder ejendomsmægler, advokat og eventuel revisorregning vedrø-

rende opgørelse af momsreguleringsforpligtelse.   

 

For en- og tofamilieshuse, som har tjent til afdødes bolig, foretages ingen beskatning af en eventuel 

avance237.  Vi henviser til tidligere beskrevet afgørelse, hvorefter længstlevende ikke blev beskattet af gevinst 

på parcelhus, selvom hun ikke selv havde beboet ejendommen. 

 

For blandet benyttede ejendomme, herunder landbrugsejendomme238 givet en forholdsmæssigt nedslag for 

den del af ejendomsavancen der kan henføres til stuehuset.239  Nedslaget gives i forhold til seneste offentlige 

ejendomsvurdering. I den opgjorte avance gives herudover et nedslag på 293.900 kr. (2019)240 under forud-

sætning af at ejendommen har været ejet af afdøde i mindst 5 sammenhængende år. 

 

De ovenstående regler gælder ikke for næringsejendomme, der beskattes efter de almindelige regler i Stats-

skatteloven (SL).241  

 

 

Fast ejendom udlodning 

 
Udloddes ejendommen til længstlevende eller arvinger bliver der ikke opgjort en afståelsessum. Ejendom-

men afståelsessum opgøres på grundlag af handelsværdien, der kan opgøres som +/- 15 % af den seneste 

offentlige ejendomsvurdering242. 

  

 

 

 

                                                           
236 Jf. EBL § 5, stk. 1 
237 Jf. EBL § 8, stk. 1 
238 Jf. Ejendomme vurderet efter VURL § 33, stk. 1 og 7, landbrug, skovbrug, gartnerier, planteskoler og frugtplantager 
239 Jf. EBL § 9 
240 Jf. EBL § 6, stk. 2 
241 Jf. SL § 4 og 5 a 
242 Værdiansættelsescirkulæret cirkulære 185 af 17/11 1982 
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Af cirkulærets pkt. 6. 2  

 

“Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 pct. højere eller lavere end 

den nævnte kontantejendomsværdi skal værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen af arve- eller 

gaveafgiften…” 

 

“Som udgangspunkt er ejendomsvurderingen først bekendtgjort, når den er blevet meddelt direkte til parten 

af SKAT, fx pr. post, på selvangivelsen eller i årsopgørelsen. SKAT accepterer dog, at skatteyderen ved disse 

familieoverdragelser kan anvende den nye ejendomsvurdering, så snart vurderingen er lagt i Skattemappen. 

Skatteyderen kan dog anvende den gamle ejendomsvurdering, hvis skatteyderen ønsker det, indtil skatteyde-

ren modtager den nye vurdering fx på selvangivelsen/årsopgørelsen eller som særskilt udsendt...” 

 

Skattedepartementet har i januar 1984 truffet en afgørelse243, hvor af det fremgår at SKAT ikke kan lade en 

ejendom vurdere, hvis udlodningsværdien ligge inden for +/- 15 % af seneste offentlige ejendomsvurdering. 

Ifølge afgørelsen er det departementets opfattelse at værdiansættelsescirkulæret har indskrænkende virk-

ning for SKAT anvendelse af Kildeskattelovens244 regler om at lade fast ejendom vurdere. Departementet 

fremfører, at cirkulæret har til formål, at lette værdiansættelse af fast ejendom både for boets parter men 

også for skatte- og afgiftsmyndighederne.  Man skulle på denne baggrund antage, at dødsboet i alle tilfælde 

kan anvende værdiansættelse cirkulæret ukritisk. Dette er dog ikke tilfældet, idet højesteret har stadfæstet 

at der kan foreligge særlige omstændigheder, som medfører at SKAT kan foretage en vurdering af ejendom-

mens værdi. 

 

Tilsvarende har Landsskatteretten i afgørelse fra 2007245 udtalt, at en fader kunne overdragen en ejendom 

til sin datter til ejendomsvurderingen – 15 %, uanset at han havde erhvervet ejendommen til en højere pris. 

 

Faderen erhvervede ved skøde den 2. marts 2005 til 2.650.000 kr. Den 22. december sælger faderen ejen-

dommen til datteren for 1.870.000 kr. svarende til seneste offentlige ejendomsvurdering – 15 %. Salget blev 

berigtiget ved: 

 

Kontant  1.750.000 kr. 

Gældsbrev 60.000 kr. 

Gave 60.000 kr. 

I alt 1.870.000 kr. 

 
 
Skat havde i afgørelse forhøjet gave med 780.000 kr. til i alt 840.000 kr. idet ejendomsværdien ifølge SKAT 

mindst skulle udgøre den kendte handelsværdi. Landskatterette afgjorde at SKAT skal acceptere en værdian-

sættelse, som ligger inden for cirkulærets retningslinjer  

 

                                                           
243 TfS 1984.418 
244 Jf. KSL § 16, stk. 3 og 4 
245 TfS 2007.980 



53 
 

Værdiansættelse af ejendommen efter værdiansættelses cirkulæret har efter SKAT opfattelse ikke været bin-

dende for SKAT, hvis handelsværdien har været kendt på overdragelsesdagen. Højesteret har i 2016 afgjort, 

at der skal foreligge særlige omstændigheder for at SKAT kan kræve vurdering af ejendommen. SKAT kan 

således ikke frit vælge om de vil anerkende anvendelse af værdiansættelsescirkulæret jf. nedenfor. 

 

Højesteret har i en afgørelse fra HR2016.279246 taget stilling til anvendes af værdiansættelsescirkulæret247. 

Sagen vedrørte udlæg af to ejendomme til den en af to arvinger, som utvivlsomt var værdiansat til seneste 

offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %.  I modsætning til Vester Landsret fandt højesteret ikke at SKAT 

kunne tilsidesætte 15%-reglen, medmindre der forelå særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder 

foreligger hvis ejendomme kort tid efter sælges til tredjemand eller hvis arvingerne anvendt anden værdi i 

boopgørelsen. Landsskatteretten har på baggrund af højesteretsdommen ændret holdning248, hvorefter der 

fremover skal foreligge særlige omstændigheder for en omvurdering. 

 

Det skal desuden bemærkes at forslag til den nye ejendomsvurderingslov249 bibeholder 15 % reglen: 

 

“Der kan i visse situationer være beskatningsmæssigt behov for at ansætte ejendomsværdier af ejendomme, 

selvom der ikke længere systematisk ansættes ejendomsværdier for sådanne ejendomme. Dette kan være 

tilfældet ved familieoverdragelser, skifte af dødsboer og lignende tilfælde, hvor der skal betales boafgift ef-

terboafgiftsloven. Aktiverne skal i sådanne tilfælde ansættes til en handelsværdi. For fast ejendom er der 

dog praksis for, at den offentlige vurdering plus/minus 15 pct. som hovedregel accepteres som udtryk for en 

handelsværdi, jf. det såkaldte værdiansættelsescirkulære (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982).” 

 

I landsskatterets afgørelse250 

 

Det fremgår af værdiansættelsescirkulæret, at dødsboet ved fastlæggelse af ejendomsværdien skal anvende 

den seneste offentlige ejendomsvurdering. Problemstillingen belyses af ikke offentliggjort Øster Landsrets 

dom af 28. september 1995: 

 

Sagen vedrørte et dødsbo, hvor den oprindelige bobestyrer havde opgjort ejendomsværdien på grundlag af 

den offentlige ejendomsvurdering 1991, da det forudsattes at boets skæringsdag var sammenfaldende med 

dødsdagen den 15. januar 1992. Efterfølgende skiftede boet bobestyrer, og der blev ikke indgivet boopgø-

relse inden oktober 1992. De efterfølgende bobestyrer meddelte aconto udlæg på grundlag af ejendomsvær-

dien pr. 1. januar 1991. De kommunale skattemyndigheder forhøjede værdiansættelse til vurderingen pr. 1. 

januar 1992, hvilket medførte en forhøjelse af arveafgiften. Arvingerne anlagde erstatningssag mod 1. bobe-

styrer, men fik ikke medhold i rette, idet de ikke havde indsendt boopgørelse inden 9 måneder efter dødsfal-

det. Retten lagde til grund, at SKAT havde acceptere værdiansættelsen på grundlag af ejendomsvurderingen 

pr. 1. januar 1991, hvis boopgørelsen havde været indsendt senest 9 måneder efter dødsdage.   

 

                                                           
246 SKM2016.2479HR 
247 Værdiansættelsescirkulæret pkt. 6. 2. 
248 LSR 29-09-2017, j.nr. 16-1397728 
249 L211, 2016-17 
250 TfS 2007.980 
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Da udlodning af ejendomme fra et dødsbo kan gennemføres med overtagelse af gæld, skal der foretages en 

kontantomregning af gælden ved vurdering af, hvorvidt værdien af ejendomme ligger indenfor +/- 15 % af 

seneste offentlige vurdering. 

 

Landsskatteretten har i ikke offentliggjort afgørelse LSR 4-80-986/2-17, at salg på offentlig auktion ikke kan 

sidestilles med værdi i handle og vandel og derfor ikke anvendes til værdiansættelse af ejendommen. 

 

Af cirkulæret fremgår det desuden, at boet vil kunne regulere den seneste offentlige ejendomsvurdering, 

hvis der er foretaget forbedringer som endnu ikke indgår i den offentlige vurdering.  

 

Skattedepartementet har i føromtalte afgørelse TfS 1984.418 desuden udtalt at værdiansætte af efter sene-

ste offentlige ejendomsvurdering skal reguleres, hvis forbedringen af ejendommen udgør mere end 5% af 

hidtidige ejendomsvurdering og mindst 25.000 kr.251,252. 

 

Landsskatteretten har i afgørelse fra 1996 fastslået, at SKAT kunne foretage vurdering af ejendommen253. 

Sagen vedrører en udlejningsejendom, der af boet var værdiansat til ejendomsvurderingen – 15% (468.000). 

Boet havde i boperioden afhold vedligeholdelse/forbedringsudgifter for 285.803 kr. vedrørende etablering 

af eget bad i to udlejningslejligheder samt ændring af to klubværelser med fælles bad og køkken. Landsskat-

teretten stadfæstede SKAT ansættelse af ejendomsværdien til 910.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsavance modelfamilie. 

 

 

 

I vores gennemgående case har ægtefælle 2 en erhvervsejerlejlighed, som blev anskaffet i 2006 for 100.000 

kr. Ejendommens værdi er ved seneste offentlige vurdering opgjort til 1.400.000 Kr. Der er ikke foretaget 

afskrivning på ejendommen. Herudover har ægtefællerne et parcelhus der er vurderet til 8.500.000 kr. Der 

er ingen beskatning på parcelhuset jf. parcelhusreglen.254 

 

 

 

Avanceopgørelse ved slag af erhvervslejlighed i Kr.: 

 

                                                           
251 jf. vurderingslovens § 2 
252 TfS 1996.918 
253 Jf. KSL § 16, stk. 3 
254 Jf. EBL § 8 
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Ejendom afstås af boet     

     

Kontant afståelsessum  
(offentlig vurdering)   1.400.000 

    
Kontant anskaffelsessum  100.000  
Tillæg efter EBL § 5, stk. 1  190.000  
Tillæg efter EBL § 5, stk. 2 udover 10.000  86.000 376.000 

    
Ejendomsavance til beskatning   1.024.000 

    
Skat heraf    512.000 

    
Ejendom udloddes til arving    

    
Kontant afståelsessum  
(offentlig vurdering - 15%)   1.190.000 

    
Kontant anskaffelsessum  100.000  
Tillæg efter EBL § 5, stk. 1  190.000  
Tillæg efter EBL § 5, stk. 2 udover 10.000  86.000 376.000 

    
Ejendomsavance til beskatning   814.000 

    
Skat heraf    407.000 

    

    
 

 
     

 

Aktier 
 

Dødsboets beskatningen af gevinster og tab på aktier foretages efter aktieavancebeskatningslovens (ABL) 

almindelige regler255, hvorefter der skal tages stilling til, hvorvidt aktierne handles på et reguleret marked 

eller om de er unoterede. Noterede aktier defineres efter MiFID -direktivets artikel 4, stk. 1, nr. 14. I Danmark 

er Nasdaq OMX Copenhagen A/S (tidligere fondsbørsen) og GXG Markets A/S (Tidligere AMP) optaget på 

listen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255 Jf. ABL § 1 
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Aktier handlet på et reguleret marked (børsnoterede aktier) 

 

Gevinster på et dødsbo afståelse af aktier256, og tab reguleres257. For tab på børsnoterede aktier kan der kun 

foretages fradrag i gevinster på ligeledes noterede aktier. Eventuelle tab som afdøde har kunnet fremføre til 

modregning i avancer før dødsdagen, er fradragsberettiget dødsboets gevinster på børsnoterede aktier. 

 

Gevinster og tab på aktier opgøres efter gennemsnitsmetoden258. Hvis dødsboet afhænder en del af de no-

terede aktier, beregnes en forholdsmæssig andel af anskaffelsessummen for samtlige aktier i selskabet. 

 

Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i summen af årets udbytter, gevinster på afståelse af børsnote-

rede aktier. Hvis tab overstiger dødsboet, udbytter og gevinster vil dette for personer kunne fremføres til 

efterfølgende indkomstår, med da dødsboer ikke har efterfølgende indkomst, vil et eventuel overskydende 

underskud fortabes.  Et uudnyttet underskud vil for personer kunne overføres til modregning i ægtefællens 

udbytte og gevinster på børsnoterede aktier259. Dette forudsætter dog af ægtefællerne skal være samlevende 

ved udgangen af indkomståret. Underskud kan derfor ikke overføres til modregning i længstlevende ægte-

fæller udbytter og gevinster.  

 

Da uudnyttede underskud fortabes i bobeskatningen gives der ikke 30 % godtgørelse260.  

 

Da den nuværende aktieavancebeskatningslov er fra 1. januar 2006, er der en række overgangsregler boet 

skal være opmærksom på ved afståelse af noterede aktie. Efter reglerne indtil 2005, kunne aktier der have 

været ejet over 3 år kunnet sælges skattefrit, hvis værdien af samtlige noterede aktier med en ejertid på over 

3 år ikke oversteg en bundgrænse på 83.300 kr. (enlige) og 166.600 kr. (ægtefæller). Der er derfor i ABL § 44 

indsat en overgangsordning, som sikre at disse aktier stadig kan afhændes skattefrit, hvis følgende betingel-

ser er opfyldt: 

 

• Aktierne skal være anskaffet før 1. januar 20016 

• Værdien af beholdningen af noterede aktier var den 31. december 2015 under 136.600 kr.(enlige) og 

273.100 kr. (ægtefæller). 

• Aktierne sælges efter 3 års ejertid. 

 

Boet skal desuden være opmærksom på, at der ved ændring af den daværende aktieavancelov - 1993 blev 

indført en regel, hvorefter dødsboet ved efterfølgende afståelse af aktier kunne vælge at anvende den fakti-

ske anskaffelsessum eller handelsværdien pr. 18. maj 1993 (for noterede aktier den noterede købskurs). 

 

 

Unoterede aktier 

 

                                                           
256 Jf. ABL § 12 
257 Jf. ABL § 13 
258 Jf. ABL § 24 
259 Jf. ABL § 13, stk. 3 
260 Jf. DBSL § 31 
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Unoterede aktier beskattes som noterede261, ligesom anskaffelsesprisen beregnes efter gennemsnitsmeto-

den. Men i modsætning til tab på børsnoterede, der alene kan fradrages i udbytte og gevinster på ligeledes 

børsnoterede aktier, bliver tab på unoterede aktier modregnet i den skattepligtige indkomst.  

 

Tab på unoterede aktier der var anskaffet før 1. januar 2006 med en ejertid på under 3 år, kunne efter den 

daværende lov kun fratrækkes i gevinst på noterede og børsnoterede aktier med en ejertid på under 3 år.  

Har afdøde sådanne tab som ikke er udnytte, vil disse kunne modregnes i gevinst og udbytte på børsnoterede 

aktier. 

 

For de tidligere regler om hovedaktionærers aktier, som var anskaffet før 19. maj 1993, er der i ABL262 en 

overgangsregel.  Hvis afdøde før den 19. maj 1993 ejet mindst 25 % af selskabskapitalen eller 50 % af stem-

merettighederne, kan der beregnes et nedslag i den opgjorte aktieavance på 1 % pr. ejer år frem til og med 

1998, dog maksimalt 25 %. 

 

For almindelige aktier, der ikke var omfattet af hovedaktionærreglen, kan dødsboet for aktie anskaffet før 

19. maj 1993 vælge at anvende seneste skattekurs, sagkyndig vurdering eller lignende i stedet for det faktiske 

anskaffelsesskurs ved opgørelse af gevinst eller tab263. Den valgte indgangsværdi er gældende for alle aktier 

i det pågældende selskab. Dette betyder at hvis afdøde efter 18. maj 1993 har solgt unoterede aktier i sel-

skaber, der er anskaffet før 19. maj 1993, så er den ved denne lejlighed valgte skattemæssige anskaffelses-

sum bindende for dødsboet. 

 

 Næringsaktier 

 

Gevinst og tab på næringsaktier indgår fuldt ud i boets skattepligtige indkomst.264  

 

Investeringsforeninger 

 

Investeringer i udloddende investeringsforeninger, hvorved der forstås investeringsforeninger der er aktie-

baseret og som udsteder omsættelige investeringsbeviser, hvor der hvert år foretages udlodning af forenin-

gens overskud, beskattes som børsnoterede aktier265 .  For lagerbeskattede investeringsforeningsbeviser be-

skattes den i boperioden ændring i værdien (gevinst eller tab) i boets skattepligtige indkomst. 

 

I vores gennemgående case er der en børsnoteret aktiebeholdning på 800.000 kr. med en anskaffelsessum 

på 200.000 kr. Aktierne er ikke omfatte af overgangsreglerne.  

 

Aktieavance ved boet afståelse eller udlodning: 

 
 

                                                           
261 Jf. ABL § 12 
262 Jf. ABL § 47 
263 Jf. ABL § 46, stk. 4 
264 Jf. ABL § 17 
265 Jf. ABL § 21. 
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Aktie avance børsnoterede aktier:    
Afståelses/udlodningsværdi   800.000 

Anskaffelsessum   200.000 

    
Avance   600.000 

    
Beskatning    
Af avance optil 108.000 kr. 27 %   29.160 

Af avance (600.000-108.000) 42 %   206.640 

    
Skat i alt   235.800 

 
I vores gennemgående case er der et selskab med en handelsværdi på. 2.900.000 kr. Selskabet blev stiftet i 

2006 med en selskabskapital på 125.000 kr. 

 

Aktieavance ved boet afståelse eller udlodning: 

 
Aktie avance    
    
Afståelses/udlodningsværdi   2.900.000 

Anskaffelsessum   125.000 

    
Avance   2.775.000 

    
Beskatning    

    
Af avance optil 108.000 kr. 27 %   29.160 

Af avance (2.900.000-108.000) 42 %   988.106 

    
Skat i alt   1.017.266 

 

 

Fordringer og gæld 
 

Kursgevinstlovens (KGL) regler om personers beskatning af gevinst eller tab på fordringer266 gælder tilsva-

rende for dødsboer, med de undtagelsesregler der fremgår af KSL267: 

 

 

                                                           
266 Obligationer, pantebreve, gældsbreve og lignende, smat gevinst og tab på gæld 
267 Jf. KSL § 14, stk. 2 
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• Gevinst på obligationer m.v. der er anskaffet før 27 januar 2010, beskattes ikke hvis de ikke opfyldte 

de dagælde mindste rente (blåstemplede). 

• Tab på obligationer der er anskaffet før 27 januar 2010, er ikke fradragsberettigede. 

• Gevinst eller tab på obligationer m.v. i fremmed valuta medregnes i boet skattepligtige indkomst 

 

Gevinster og tab på gæld indgår ikke i boet skattepligtige indkomst medmindre de er opstået som på grund 

af forældelse, eftergivelse m.v. Det sammen gælder for gæld der er eftergivet ved akkord, og gælden ned-

skrive til en lavere værdi end fordringen havde på eftergivelsestidspunktet. 

 

 

Afdødes personlige virksomhed, ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen 

 
 
Som tidligere beskrevet kan dødbeoer ikke anvende virksomhedsskatteordningen268, hvorfor der skal foreta-

ges en ophørsbeskatning heraf. Ophørsbeskatningen vil omfatte resultatet af virksomheden fra starten af 

afdødes indkomstår til skæringsdagen for boet afslutning, eventuelle avancer på goodwill, salg af driftsmidler 

og ejendomme samt afdødes opsparet overskud for årene forud for dødsåret. I opgørelse af afdødes opspa-

rede overskud fragår en bundfradrag som i 2019 udgør 170.200 kr. 

 

I vores gennemgående case ejer ægtefælle 2 en virksomhed, som indtil dødsåret anvendte virksomhedsskat-

teloven.  I virksomheden er der et opsparet overskud inkl. Virksomhedsskat på 244.000 kr. og en handels-

værdi af goodwill og nøglepenge på 1.600.000 kr.  

Ophørsbeskatning af virksomhed      

      

Virksomhedens skattemæssigt resultat for perioden 1/1 skæringsdagen  175.000 

Avance ved salg af goodwill     1.600.000 

Skattemæssigt resultat     1.775.000 

Opsparet overskud ex. Virksomhedsskat   200.000 0 

Virksomhedsskat 22 %    44.000  

    244.000 0 

Bundfradrag DBL § 24    -170.200 73.800 

      

Beskatningsgrundlag     1.848.800 

      

Skat heraf     924.400 

Refusion af virksomhedsskat     -44.000 

Skat i alt     880.400 

 

Boet kan på dette grundlag anvende reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse, dog kan opsparet over-

skud jf. tidligere med den gældende praksis ikke anvendes til nedbringelse af aktiernes anskaffelsessum. I 

ovenstående eksempel er beskatningen af det opsparede overskud på 73.800 efter bundfradraget på 170.200 

                                                           
268 Jf. DBSL § 22 
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kr. Da boskatten udgør 50 % vil skatte af det opsparede overskud udgøre 36.900 kr. hvori der modregnes 

indbetalt virksomhedsskat på 44.000 kr. 

Omdannelse vil være fordelagtigt, idet ophørsindkomsten beskattes med 50 % mens beskatningen af aktier 

marginalbeskattes med 42 % 

Vi har nedenfor beregnet anskaffelsessummen ved anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdan-

nelse: 

 

Handels-
værdi 

Anskaffelses 
sum 

Goodwill 1.600.000 0 
Deposita 11.539 11.539 

Likvider 762.700 762.700 
Kreditorer -52.605 -52.605 
Egenkapital -721.634  
Overkurs -1.248.000  
Udskudt skat -352.000  
   
 0 721.634 

   
   
Udskudt skat 22 % af 1.600.000   

 

Handelsværdien på aktierne udgør egenkapital og overkurs 1.969.634 kr. med an skattemæssig anskaffelses-

sum på 721.634 kr.  Boet skal beskattes af en gevinst på 1.248.000 kr. der beskattes med 42 %. Skatten udgør 

herefter 524.160 kr. Hvilket er væsentligt lavere en bobeskatning ved ophør, hvor ophørsbeskatning udgør 

792.900 kr. idet boet fortsat skal beskattes af den løbende indkomst.  

  

 

 

 

6. Analyse af forskelle skiftescenariers skattemæssige konsekvenser 
 

  

I denne afsnit vil vi analyser konsekvensen af forskellige skifteretsscenarier for at kunne konkludere, hvilke 

muligheder ægtefæller har for at planlægge deres bortgang med hensyn til at minimere de skattemæssige 

konsekvenser. Vi vil endvidere beskrive hvorledes dødsboet opgør indkomsten for mellemperioden og bope-

rioden.  
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Til brug for analysen har vi konstrueret, den i afsnit 1.4 beskrevne modelfamilie, hvor manden har et særbarn 

fra tidligere ægteskab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien har en formue på 16.277.134 kr., hvoraf ægtefællernes erhvervsvirksomheder udgør 4.227.134 kr. 

og ægtefælle 1 har et parcelhus i skilsmissesæreje, der dog i forbindelse med dennes bortgang bliver fælles-

eje. 

 

 

 

 

Opgørelse af Boet    

    

 Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 I alt 

Selskab 2.900.000  2.900.000 

Virksomhed  1.326.134 1.326.134 

Aktiebeholdning  550.000 550.000 

Erhvervsejendom  1.000.000 1.000.000 

Parcelhus 8.500.000  8.500.000 

Sommerhus 750.000 750.000 1.500.000 

 12.150.000 3.626.134 15.776.134 

 

1  2 3 4 
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Da boets formue klart overskride beløbsgrænsen på 2.901.400 kr.269, vil boet være skattepligtigt og skulle 

betale avanceskat af virksomheder og aktiebeholdning. 

I vores analyse vil vi tage udgangspunkt i en situation, hvor ægtefæller ikke har oprettet testamente eller 

ægtepagter, for efterfølgende at belyse ændringen i boskatten, hvis ægtefæller havde planlagt der bortgang 

i ægtepagter og testamente. Det er her væsentligt at præcisere, at ægtepagter ikke nødvendigvis ændre på 

den ægteskabsretlige ligestilling af ægtefællerne, idet ægtefællerne i et testamente kan begunstige den 

længstlevende.  Vi har i en anden artikel270 konstateret, at man ved testamente kan begunstige længstle-

vende ægtefæller med op til 97,4% af det samlede bo.  

 

6.1 Skifte uden testamente eller ægtepagt. 
  

Hvis ægtefællerne ikke har oprette et testamente eller ægtepagt vil hele fællesformuen indgå i bobehandlin-

gen, hvor længstlevendes bodel udgør 50 % af fællesboet. Længstlevendes boslod udgør 50 % af førstafdødes 

bodel, mens resten fordeles mellem førstafdødes livsarvinger. 

Den skifteretlige behandling afhænger af to forhold, idet længstlevende som udgangspunkt kan vælge at 

hensidde i uskiftet bo271, som skatteretligt behandles efter DBSL-afsnit II272. Hvis først afdøde efterlader sig 

særbørn kan længstlevende kun hensidde i uskiftet bo med særbarnets tilladelse.  

Da der i vores modelfamilie er et særbarn, vil vi opdele analysen i: 

• Skifte, hvor afdøde efterlader sig særbarn 

• Skifte, hvor længstlevende kun efterlader sig fællesbørn 

 

6.1.2 Skifte, hvor afdøde efterlader sig særbarn 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269 Jf. DBSL § 6 
270 Kombinationseje 
271 Jf. DSL § 24 
272 Jf. DBSL § 58 

1  2 3 4 
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Hvis ægtefæller 1 dør, efterlader han sig en ægtefælle, og fire livsarvinger, hvoraf en af børnene er særbarn. 

Ifølge DSL § 24 kan længstlevende kun hensidde i uskiftet bo, hvis afdøde og længstlevende kun havde fællers 

børn. Der skal derfor foretages et skifte af boet, medmindre særbarnet giver arveafkald. 

Afdødes bodel er jf. ovenforstående 12.150.000 kr.   

 

 

 

Boet er skattepligtigt273 idet boets aktiver med fradrag af værdien af ejerboliger274 udgør kr. 3.150.000 kr.  

Boet indkomst skal derfor beskattes efter DBSL- afsnit II.  Boopgørelsesperioden omfatter perioden fra afdø-

des sidste indkomstår før dødsfaldet til dødsdagen (mellemperioden), samt boperioden fra dagen efter døds-

dagen til skæringsdagen for boets afslutning. Der skal således kun udarbejdes en indkomstopgørelse, uanset 

om boperioden strækker sig udover et indkomstår.  

 

 

 

                                                           
273 Jf. DBSL § 6, boet er skattepligtigt, hvis boet formue eller nettoformue hver især ikke overstiger 2.901.400 
274 Jf. DBSL § 6, stk. 5 Ved opgørelse af boets aktiver til handelsværdi i boopgørelse indgår værdien af ejerbolig ikke  

2.900.000

8.500.000

750.000

Ægtefælle 1

Selskab Parcelhus Sommerhus
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Da ægtefælle 1 har drevet sin virksomhed i selskabsform, vil han i mellemperioden have været lønmodtager 

og betalt A-skat. Boets skattepligtige indkomst vil derfor bestå af afdødes løn tillagt feriepenge i mellempe-

rioden og de avancer som boet realiserer i form af salg eller udlodning af boet aktiver. 

Længstlevende skal være opmærksom på retsvirkningsloven, idet efterladte hustruer har ret til tre måneder 

løn fra selskabet.     

Dødsboet selvangivelse skal indgives senest samtidigt med boopgørelsen, uanset om boopgørelse indsendes 

inden fristerne i DSL275 .  

I privat skiftede boer skal arvingerne indsende boopgørelsen i to eksemplarer inden 3 måneder efter skæ-

ringsdagen. Skifteretten videresender det ene eksemplar til SKAT. Arvingerne har efter skæringsdagen 9 må-

neder til at indgive boopgørelse og af alle arvinger eller ved fuldmagt underskrevet selvangivelse til SKAT. 

I bobestyrer boer skal bobestyreren senest 2 måneder efter den valgte skæringsdag fremlægge en boopgø-

relse til arvingernes godkendelse. Arvingerne har herefter 4 uger fra det afsluttende bomøde til at klage over 

boopgørelsen. Boopgørelse og boets selvangivelse skal fremsende ti skifteretten og SKAT senest 2 uger efter 

boopgørelsen er godkendt af arvingerne. Såfremt arvingerne ikke godkender boopgørelsen, forlægges arvin-

gernes klage for skifteretten. Fristen for indsendelse af boopgørelse og selvangivelse skal herefter indsendes 

senest 2 uger efter afgørelse er truffet af skifteretten eller højere retsindstands. 

 

 

Da parcelhuse er ejet af afdøde, indgår boligen i afdødes bodel og inddraget i boets skattepligt. Da parcelhu-

set har tjent til afdøde og dennes husstands bolig, samt at arealet af boligen ikke overstiger 1400 m2 er 

ejendommen fritaget for avancebeskatning.276  

                                                           
275 Jf. DBSL § 85, stk.2 
276 Jf. EBL § 8, stk. 1 En og tofamiliehuse der har tjent til bolig for ejer eller denne husstand 

2.900.000

8.500.000

750.000

Ægtefælle 1

Selskab Parcelhus Sommerhus
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Afdøde har indtil dødsdagen drevet virksomhed i selskabsform. Selskabet indtjening i mellemperioden og 

boperioden er uvedkommende for boet skattepligt, idet selskabet beskattes selvstændigt efter selskabsskat-

teloven.  Der skal dog udarbejdes et perioderegnskab pr. skæringsdagen opgjort til selskabets handelsværdi. 

Såfremt selskabet sælges inden skæringsdagen, vil salgsprisen i salgsaftalen danne grundlag for værdiansæt-

telse i boet skattepligtige indkomst. Hvis selskabet ikke handles inden skæringsdagen må arvingerne opgøre 

selskabets handelsværdi. Arvingerne kan anvende branchekutymer, uafhængige vurderingsmænd eller SKAT 

vejledning for goodwill beregning.   

 

I vores modelfamilie kan aktieavancebeskatningen opgøres som følger: 

Aktie avance    

    

Afståelses/udlodningsværdi   2.900.000 

Anskaffelsessum   125.000 

    

Avance   2.775.000 

    

Beskatning    

    

Af avance optil 108.000 kr. 27 %   29.160 

Af avance (2.900.000-108.000) 42 %   988.106 

    

Skat i alt   1.017.266 

 

Boets aktiver vil herefter udgøre, idet det det forudsættes at afdødes A-skatter, samt bofradraget pr 2.100 

kr. pr. måned dækker afdødes indtægter i mellemperioden: 

2.900.000

8.500.000

750.000

Ægtefælle 1

Selskab Parcelhus Sommerhus
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Afdødes boslod 8.168.067 

Skat af boet indkomst -1.017.266 

  

Boslod efter skat 7.150.801 

 

Herudover skal der efter boafgiftsloven betales en boafgift på 15 %, idet alle arvinger tilhører arveklasse 1277. 

I afdødes boslod gives et bundfradrag278 på 295.300 kr. (2019), boafgiften udgør: 

 
 
Boafgift  

  

Afdødes boslod 7.150.801 

Bundfradrag -295.300 

  

Afgiftsgrundlag 6.855.501 

  

Arveafgift 15 % heraf 1.028.325 

 

Den samlede skat udgør kr. 2.045.591 kr. og der vil være 6.122.476 kr. til fordeling mellem arvingerne, hvoraf 

boet skal udlodde 3.061.238 kr. til afdødes børn(livsarvinger).  

For at afregne boskat, arveafgift og udlodning til boets livsarvinger skal boet råde over følgende midler: 

Boskat 1.017.266 

Boafgift 1.028.325 

Udlodning til livsarvinger 3.061.238 

  

 5.106.829 

 

Boet skal således finansiere 5.106.829 kr. ved optagelse af lån, hvilket under de nuværende finansielle for-

hold kan være problematisk. Boet kan som udgangspunkt ikke regne med at få finansieringen på plads ved 

at belåne ejendomme, idet dette afhænger af kreditinstitutionernes vurdering af længstlevendes muligheder 

for at betale lånet.  

Selvom boet realiserer 2.900.000 kr. ved salg af afdødes selskab, vil boet være nødt til at optage lån i ejen-

domme for at kunne udrede boets likviditetskrav. 

Boet kan dog reducere likviditetskravet, hvis en af arvingerne ønsker har mulighed for at overtage afdødes 

selskaber med succession, hvorved avanceskatten på selskabet 1.017.266 kr. vil bortfalde. Selskabet kan ud-

loddes med succession279 til længstlevende ægtefælle uden at dette giver anledning til likviditetsmæssige 

                                                           
277 Jf. BAL § 1, stk. 2 litra a-f 
278 Jf.  BAL § 6. stk. 1 
279 Jf. DBSL § 58 det er hovedreglen ar længstlevende succedere i afdødes skattemæssige forhold 
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udfordringer, idet værdien af selskabet ligger inden for ægtefælles boslod. Hvis en af livsarvingerne ønsker 

at overtag selskabet med succession280, kan værdien af selskabet ikke indeholdes i denne boslod, idet de fire 

livsarvinger hver modtager 765.310 kr., i arv. Livsarvingen skal derfor personligt indbetale forskelsbeløbet 

mellem selskabets værdi og sit boslod, hvilket igen vil være likviditetskrævende. 

Boet efter afdøde kan undgå skifte, såfremt særbarnet giver arveafkald for sin andel af arven. Arveafkaldet 

kan enten afgives blankt, hvorefter særbarnet ikke indgår i livsarvingerne, og længstlevende kan herefter 

hensidde i uskiftet bo med fællesbørnene. Men særbarnet kan også give arveafkald mod vederlag. Vederlaget 

kan bestå i værdier som udredes direkte til særbarnet, men kan også bestå i krav på arv efter længstlevende. 

Hvis særbarnet giver arveafkald og længstlevende ønsker at hensidde i uskiftet bo, vil der ikke skulle gen-

nemføres et skifte og dødsboet vil derfor ikke være skattepligtigt, men vil blive behandlet efter DBSL-afsnit 

III om uskiftet bo. Længstlevende vil indtræde i afdødes skattemæssige stilling vedrørende afdødes aktiver 

og passiver281, og der vil således ikke blive beskatning af avance på selskabet.  Skatten fortabes dog ikke, men 

vil aktuel nå længstlevende afhænder selskabet. 

Længstlevende indkomst for dødsåret skal opgøres efter skattelovens almindelige regler, idet ægtefællen 

overtager afdødes indtægter og fradrag på dagen efter dødsdagen. Afdødes indkomst i perioden fra ind-

komståret begyndelse til dødsdagen beskattes ligeledes hos længstlevende, der også godskrives de af afdøde 

indbetalte skatter i dødsåret. Længstlevende skal være opmærksom på at der skal indgives to selvangivelser, 

en for længstlevende og en for mellemperioden. Herudover skal ægtefællen meddele nyt ejerskat i selskabet 

og overfor banken, idet afdødes depoter ikke automatisk overgår til længstlevende, ligesom de nye regler 

om reelle ejere i selskabsloven skal opfyldes, hvis selskabet skal undgå tvangsopløsning. 

 

6.1.3 Skifte, hvor afdøde efterlader sig fællesbørn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
280 Jf. KSL § 33 C, stk. 1 
281 Jf. DBSL § 59 

1  2 3 4 
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Hvis ægtefælle 2 dør, efterlader hun sig ægtefælle, og tre fælles livsarvinger. Ifølge DSL § 24 kan længstle-

vende hensidde i uskiftet bo, hvis han ønsker dette. Der skal derfor ikke foretages et skifte af boet. 

 

 

Længstlevende vil indtræde i afdødes skattemæssige stilling vedrørende afdødes aktiver og passiven og blive 

beskattet af afdødes indtægter og fradrag i mellemperioden jf. ovenfor. Med hensyn til afdødes virksom-

hedsordning vil successionen medfører, at længstlevende indtræder i afdødes ordning, med hensyn til ind-

skudskonto, kapitalafkast og opsparet overskud. Længstlevende vil selvfølgelig blive ophørs beskatte af virk-

somheden, såfremt han ikke ønsker at videreføre denne. 

I uskiftet bo består summe af skatten af afdødes indkomst i mellemperioden samt skatten af længstlevende 

ægtefælles egen indkomst i dødsåret. 

Hvis længstlevende ikke ønsker at videreføre afdødes virksomhed, og denne alligevel skal ophørsbeskattes, 

kan længstlevende vælge at lade boet skifte, hvorved boet vil blive behandlet som selvstændigt skattesub-

jekt282.  

Ønsker længstlevende at afdødes bo skiftes og derfor behandlet efter DBSL-afsnit vil boet være skattepligtigt, 

idet boet formue og nettoformue 3.876. 134 kr. overskrider grænsen for skattefrie boer på 2.901.400 kr.283 

Boskatten omfatter herefter perioden fra afdødes sidste indkomstår før dødsfaldet til dødsdagen, mellem-

perioden, samt boperioden fra dagen efter dødsdagen til skæringsdagen for boets afslutning. Der skal således 

kun udarbejdes en indkomstopgørelse, uanset om boperioden strækker sig udover et indkomstår. 

Dødsboet selvangivelse skal indgives senest samtidigt med boopgørelsen, uanset om boopgørelse indsendes 

inden fristerne i DBSL284 .  

                                                           
282 Jf. DBSL-afsnit II 
283 Jf. DBSL § 6, boet er skattepligtigt, hvis boet formue eller nettoformue hver især ikke overstiger kr. 2.901.400 
284 Jf. DBSL § 85, stk.2 

1.326.134

550.000

1.000.000

Ægetefælle II

Virksomhed Aktiebeholdning Erhvervsejendom
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I privat skiftede boer skal arvingerne indsende boopgørelsen i to eksemplarer inden 3 måneder efter skæ-

ringsdagen. Skifteretten videresender det ene eksemplar til SKAT. Arvingerne har efter skæringsdagen 9 må-

neder til at indgive boopgørelse og af alle arvinger eller ved fuldmagt underskrevet selvangivelse til SKAT. 

I bobestyrer boer skal bobestyreren senest 2 måneder efter den valgte skæringsdag fremlægge en boopgø-

relse til arvingernes godkendelse. Arvingerne har herefter 4 uger fra det afsluttende bomøde til at klage over 

boopgørelsen. Boopgørelse og boets selvangivelse skal fremsende ti skifteretten og SKAT senest 2 uger efter 

boopgørelsen er godkendt af arvingerne. Såfremt arvingerne ikke godkender boopgørelsen, forlægges arvin-

gernes klage for skifteretten. Fristen for indsendelse af boopgørelse og selvangivelse skal herefter indsendes 

senest 2 uger efter afgørelse er truffet af skifteretten eller højere retsindstands. 

Hvis længstlevende begærer boet skiftet og beskattet efter DBSL-afsnit II, vil følgende aktiver skulle beskattes 

i boet. 

Afdødes virksomhed der tidligere har anvendt virksomhedsskatteordningen 

 

 

Da et dødsbo ikke kan anvende virksomhedsskatteordningen285 skal der foretages ophørsbeskatning af 

denne. Ophørsbeskatningen omfatter virksomhedens skattemæssige resultat for perioden fra afdødes sidste 

indkomstår til skæringsdagen med tillæg af opsparet overskud, samt den goodwill der udgøres af forskellen 

mellem virksomhedens egenkapital og dens handles værdi. 

  

 

 

 

                                                           
285 Jf. DBSL § 22, stk. 1 

1.326.134

550.000

1.000.000

Ægetefælle II

Virksomhed Aktiebeholdning Erhvervsejendom
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Ophørsbeskatning af virksomhed      

      

Avance ved salg af goodwill     775.000 

Skattemæssigt resultat     775.000 

Opsparet overskud ex. Virksomhedsskat   200.000 0 

Virksomhedsskat 22 %    44.000  

    244.000 0 

Bundfradrag DBL § 24    -170.200 73.800 

      

Beskatningsgrundlag     848.800 

      

Skat heraf     424.400 

Refusion af virksomhedsskat     -44.000 

Skat i alt     380.400 

 

Boet kan dog vælge at anvende reglerne i VOL, men skal i denne forbindelse være opmærksom på, at opspa-

ret overskud ikke kan anvendes til modregning i aktiernes anskaffelsessum. Opsparet overskud vil derfor blive 

beskatte, selvom boet anvender VOL. For boet vil dette dog ikke være problematisk idet boet for en nedslag 

i beskatning af opsparet overskud på 170.200 kr.286  jf. nedenfor: 

 
Opsparet overskud  244.000 

Bundfradrag DBSL § 22, stk. 1  -170.200 

   

Beskatningsgrundlag  73.800 

   

Boskat heraf 50 %  36.900 

Indbetalt virksomhedskat  -44.000 

   

Betalbar skat  -7.100 

 

 

 

 

 

 

                                                           
286 Jf. DBSL § 22, stk. 1 
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Hvis boet ønsker at anvende mulighed for skattefri virksomhedsomdannelse, kan aktiernes anskaffelsesværdi 

opgøres som følger: 

 Handelsværdi 
Anskaffelses-
sum 

Goodwill 775.000 0 

Deposita 11.539 11.539 

Likvider 762.700 762.700 

Kreditorer -52.605 -52.605 

Egenkapital -721.634  
Overkurs -604.500  
Udskudt skat -170.500  

   

  721.634 
 

Boet vil herved skulle beskattes af 604.490 avancen på det nye selskab, hvis handelsværdi fortsat er 

1.326.124 kr., hvilket medføre nedenstående boskat, idet aktieindkomst i dødsboer beskattes efter reglerne 

i PSL § 4 a.  

Aktieindkomst287   

   

Handels værdi af virksomhed 1.326.134 

Beregnet anskaffelsesværdi -721.634 

   

Avance  604.500 

   

Beskatning 42 %  253.890 

 

Da skatten på den omdannede virksomhed udgør 253.890 kr. med fradrag af overskydende virksomhedsskat 

7.100 kr. er væsentlig lavere end ophørsbeskatningen 380.400 kr. må det konkluderes, at det vil kunne betale 

sig at omdanne en virksomhedsordning ved brug af VOL.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
287 Det forudsættes af den lave beskatningsgrænse 27 % anvendes på de børsnoterede aktier. 
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Afdødes erhvervsejerlejlighed 

 

Erhvervsejendommen vil ligeledes blive beskatter i boet. Som udgangspunkt skal boet anvende handelsvær-

dien i boopgørelse, men har mulighed for at udlodde ejendommen til seneste offentlige ejendomsvurdering 

+/- 15 %.  

Ejendom afstås af boet    

    

Kontant afståelsessum (off. Vurdering)   1.400.000 

    

Kontant anskaffelsessum  100.000  
tillæg efter EBL § 5, stk. 1  190.000  
Tillæg efter EBL § 5, stk. 2 udover 10.000  86.000 376.000 

    

Ejendomsavance til beskatning   1.024.000 

    

Skat heraf    512.000 

    

Ejendom udloddes til arving    

    

Kontant afståelsessum (off. Vurd. - 15%)   1.190.000 

    

Kontant anskaffelsessum  100.000  
tillæg efter EBL § 5, stk. 1  190.000  
Tillæg efter EBL § 5, stk. 2 udover 10.000  86.000 376.000 

    

Ejendomsavance til beskatning   814.000 

    

Skat heraf    407.000 

1.326.134

550.000

1.000.000

Ægetefælle II

Virksomhed Aktiebeholdning Erhvervsejendom
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Afdødes beholdning af børsnoterede aktier 

 

 

 

Afdødes beholdning af børsnoterede aktier: 

 

Afdødes beholdning af børsnoterede aktier beskattes i henhold til PSL288, hvilket betyder at skatte opgøres 

som 27 % af de første 108.000 kr. i avance mens den resterende del af avancen beskattes med 42 %, jf. 

nedenfor: 

 
 
Aktie avance    

    
Afståelses/udlodningsværdi   550.000 
Anskaffelsessum   200.000 

    
Avance   350.000 

    
Beskatning    

    
Af avance optil 108.000 kr. 27 %   29.160 
Af avance (600.000-108.000) 42 %   206.640 

    
Skat i alt   235.800 

                                                           
288 Jf. PSL § 4, 

1.326.134

550.000

1.000.000

Ægetefælle II

Virksomhed Aktiebeholdning Erhvervsejendom
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Såfremt længstlevende ægtefælle I vælger at lade boet beskatte efter DBSL-afsnit II vil de samlede skatte, 

idet det forudsættes af afdøde, vælger at lade afdødes virksomhed omdanne efter lov om skattefri virksom-

hedsomdannelse, beløbe sig til: 

Genbeskatning af opsparet overskud 36.900 
Avancebeskatning af virksomhed i selskabs-
form 253.890 
Beskatning af ejendomsavance (udlodning) 407.000 
Beskatning af avance på børsnoterede aktier 235.800 

  
Skat i alt 933.590 
Godtgørelse af indbetalt virksomhedsskat -44000 

  
Boskat i alt 889.590 

 

 

Da længstlevende skifteretligt for udleveret boet til at hensidde i uskiftet bo, vil der ikke være nogen boafgift, 

men beskatningen vil stadig være likviditetskrævende.  Længstlevende kan dog vælge at succedere i er-

hvervsejerlejligheden og afdødes beholdning af børsnoterede aktier, hvorved boet skattepligtige indkomst 

reduceres til alen at omfatte ophørsbeskatning af afdødes virksomhed.  

 

Boskatten vil herefter udgøre: 

Genbeskatning af opsparet overskud 36.900 
Avancebeskatning af virksomhed i selskabs-
form 253.890 

  
Skat i alt 290.790 
Godtgørelse af indbetalt virksomhedsskat -44000 

  
Boskat i alt 246.790 

 

Vi kan på denne baggrund konstatere, at hvis ægtefællerne ikke har oprettet testamente eller ægtepagt, så 

vil en af ægtefællernes død have betydelig indvirkning på den længstlevendes økonomiske forhold og den 

levestandard som længstlevende vil kunne opretholde. De økonomiske konsekvenser vil være størst, hvis 

afdøde efterlader sig særbørn der ikke ønsker at give arveafkald til fordel for længstlevende. 
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6.2 Skifte med testamente eller ægtepagt 
 

 

Ægtefællerne kan ved testamente og særeje indrette deres økonomiske forhold med henblik på at optimere 

den længstlevende eller førstafdødes livsarvingers arv.289 Men også med det formål, at sikre skattefrihed ved 

førstafdødes bortgang. 

Hovedprincippet i lov om ægtefællers økonomiske forhold er fælleseje290. Denne regler kan fraviges ved at 

oprette en ægtepagt, som kan bestå af fuldstændig-, skilsmissesæreje eller en kombination heraf.291  

I ægtefællernes planlægning af deres arveforhold er fuldstændigt særeje og kombinationssæreje interessant. 

Kombinationssæreje foreligger når ægtefællerne aftaler skilsmissesæreje/ fælleseje i levende live, kombine-

ret med at lægslevendes andel af fællesejet skal være dennes fuldstændige særeje ved førstafdødes bort-

gang. Det skal hertil bemærkes at skilsmissesæreje overgår til fælleseje ved død.  

Hvis vores modelfamilien oprette ægtepagter gående ud på, at aktiver med latent skat ved død, anbringes i 

ejerens fuldstændige særeje, og længstlevendes andel af fællesejet bliver dennes fuldstændige særeje ved 

førstafdødes bortgang opnås følgende fordeling af formuen: 

 

 

 

    Fuldstændig særeje     Fælles eje 

 Ægtefælle I Ægtefælle II  
    
Selskab 2.900.000   
Virksomhed  1.326.134  
Aktiebeholdning  550.000  
Erhvervsejendom  1.000.000  
Parcelhus   8.500.000 
Sommerhus     1.500.000 

 2.900.000 2.876.134 10.000.000 

 

 

 

 

 

                                                           
289 Jf. Retsvirkningsloven (RVL) § 28. 
290 Jf. RVL § 15. 
291 Jf. RVL § 12 
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Hvis ægtefælle I herefter dør, vil han bodel bestå af hans fuldstændige særeje samt 1/4 af fælleseje, i det 1/2 

af fællesejet i levende live ved kombinationssærejet bliver længstlevendes fuldstændige særeje, og længst-

levendes andel af det resterende fælleseje vil udgøre 1/2. Ægtefælles I bodel vil herefter udgøre: 

Selskab 2.900.000 
Parcelhus 2.125.000 
Sommerhus 375.000 

 5.400.000 

 

Da et dødsbo er skattefritaget, hvis boets formue og nettoformue hver især udgør mindre end 2.901.400292, 

og i opgørelsen af formuen kan fratrække parcelhus og sommerhus293, vil førstafdøde bo herefter være skat-

tefri.  

Ægtefællerne kan ved testamente råder over 3/4294 over deres bodel og dermed begunstige ente længstle-

vende eller deres livsarvinger. Hvis vores modelfamilie har indgået et ægtefælle begunstigende testamente, 

vil arvefordelingen være som følger: 

Længstlevendes arv 4.050.000 

Livsarvingers arv 1.350.000 

  

 5.400.000 

                                                           
292 Jf. DBSL § 6, stk. 1 
293 Jf. DBSL § 6, stk. 5 
294 Jf. Arvelovens § 5, stk. 1 

1  2 3 4 
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Boafgiften vil udgøre 765.705 kr.295, hvorved boet skal udrede 2.115.705 kr.296 hvilket er betydeligt lavere 

end de 5.106.829 kr. som boet skulle udrede hvis der ikke var oprette ægtepagt og testamente. 

Da afdødes selskabet ikke bliver avancebeskattes, udlægges den til handles værdi, hvorved anskaffelsessum 

for aktier vil udgøre 2.900.000 kr.  og afdødes latente skat på kr. 1.107.266 kr. vil bortfalde. 

Hvis længstlevende yderligere vil spare avanceskat, kan længstlevende vælge at lade sin aktiebeholdning 

indgår i bos udveksling. Da afdødes bo er særbo, er skattefritaget vil avancen på disse aktier ligeledes være 

skattefrie297, idet aktierne udloddes til handelsværdi, den sparede avanceskat udgør 235.800. 

 

Vi kan herefter opgøre den samlede besparelse til: 

Samlet skat hvis der ikke er oprettet ægtepagt  

  

Boskat 1.017.266 

Boafgift 1.028.325 

  

Betalbar skat og afgift 2.045.591 

  
 
 
Samlet skat når der er oprette ægtepagt  
og længstlevendes aktier udloddes  
Boskat 0 

Boafgift 765.705 

  

Betalbar skat og afgift 765.705 

Sparet skat på udlodning af længstlevendes aktier -235.800 

  

Skat i alt 529.905 

 

 

 

 

 

 

                                                           
295 15 % af 5.400.000 fratrukket bundfradrag 295.300 
296 Livsarvinger 1.350.000 og boafgift 765.705 
297 Jf. DBSL § 4, Stk. 2, Var afdøde gift ved dødsfaldet, anses gevinst og tab vedrørende udlodning af den længstlevende 
ægtefælles formue til andre arvinger eller legatarer efter afdøde som dødsboet indkomst 
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Det fremgår af ovenstående, at ægtefællerne ved oprettelse af ægtepagt og testamente ikke alene kan be-

gunstige den længstlevende, med at der også kan spares betydeligt i boskat og boafgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis ægtefælle II dør vil længstlevende som udgangspunkt kunne hensidde i uskiftet bo, men længstlevende 

kan vælge at lade boet skifte. Hvis længstlevende vælger at lade boet skifte, vil boet skattemæssigt bliv be-

handlet som selvstændigt skattesubjekt298. 

Først afdødes bodel bestå af hendes fuldstændige særeje samt 1/4 af fælleseje, i det 1/2 af fællesejet i le-

vende live ved kombinationssærejet bliver længstlevendes fuldstændige særeje, og længstlevendes andel af 

det resterende fælleseje vil udgøre 1/2. Ægtefælles II bodel vil herefter udgøre: 

Virksomhed 1.326.134 

Aktiebeholdning 550.000 

Erhvervsejendom 1.000.000 

Parcelhus 2.125.000 

Sommerhus 375.000 

  

 5.376.134 

 

Dødsboet er i dette tilfælde også skattefritaget idet formue og nettoformue efter fradrag af parcelhus og 

sommerhus udgør 2.876.134 kr. 

                                                           
298 Jf. DBSL-afsnit II 

1  2 3 4 
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Ægtefællerne kan ved testamente råder over 3/4299 over deres bodel og dermed begunstige ente længstle-

vende eller deres livsarvinger. Hvis vores modelfamilie har indgået et ægtefælle begunstigende testamente, 

vil arvefordelingen være som følger: 

 

Længstlevendes arv 4.032.100 

Livsarvingers arv 1.344.034 

  

 5.376.134 

 

Boafgiften vil udgøre 762.125 kr., hvorved boet skal udrede 2.106.159 kr. hvilket selvfølgeligt er mere likvidi-

tetskrævende end hvis længstlevende kunne sidde i uskiftet bo, hvis der ikke var indgået ægtepagt og testa-

mente, idet særboet skat skiftes. 

Der er dog andre forhold som boet skal være opmærksom på, nemlig de latente skatter som bortfalder: 

Genbeskatning af opsparet overskud 36.900 
Avancebeskatning af virksomhed i selskabs-
form 253.890 
Beskatning af ejendomsavance (udlodning) 407.000 
Beskatning af avance på børsnoterede aktier 235.800 

  
Skat i alt 933.590 

Godtgørelse af indbetalt virksomhedsskat -44000 

  
Boskat i alt 889.590 

 

Herudover vil der ved skifte være fortaget en udlodning til længstlevende og livsarvinger, hvorved længstle-

vende har fuld råderet over sin andel af arven.  

Den længstlevende har ikke ubegrænset råderet over boet, og på grund af det uskiftede bos juridiske natur 

skal den afdødes børn have en vis indsigt i boets økonomi. Det betyder for eksempel, at der kan være be-

grænsninger på, hvor store gaver den længstlevende må give. Mener særbørnene, at den længstlevende 

ægtefælle misbruger boet, kan de tage sagen til skifteretten. Almindeligt forbrug er tilladt. 

 

 

 

 

 
  

                                                           
299 Jf. Arvelovens § 5, stk. 1 
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7. Konklusion 
 

Det fremgår af vores analyse, at ægtefæller bør rette henvendelse til sine rådgivere (advokat og revisor), for 

at tilrettelægge deres bortgang arveretligt og skattemæssigt mest hensigtsmæssigt. Hvis deres familie består 

af både fælles børn og særbørn, kan det have betydelige konsekvenser for længstlevendes efterfølgende 

økonomi, ikke at have oprettet ægtepagt og testamente, især hvis familiens formue er placeret i længstle-

vendes bolig. Et skifte med afdødes særbørn kan medføre, at længstlevende må sælge ægtefællernes bolig, 

ligesom ægtefællen ikke vil kunne opretholde sin hidtidige levestandard efter et almindeligt skifte. 

I tilfælde af ægtefællerne har oprettet særeje og ægtefællebegunstigende testamente, og hvor afdøde efter-

lader sig særbørn, vil det kunne sikre, at længstlevende vil kunne opretholde sin levestandard. Hvis afdøde 

ikke havde særbørn, vil det umiddelbart være hensigtsmæssig for længstlevende at hensidde i uskiftet bo 

under forudsætning af, at længstlevende ikke umiddelbart efter arveudlæget afhænder afdødes aktiver og 

derved udløser avanceskat.  

I tilfælde hvor længstlevende kan vælge at hensidde i uskiftet bo, muliggør DBSL § 58, stk. 4 at længstlevende 

kan begære boet behandlet som skattepligtigt bo efter DBSL-afsnit II. Hvis afdødes bo er skattefritaget efter 

DBSL § 6, stk. 1, vil afdødes latente skatter bortfalde og længstlevende vil overtage afdødes aktiver til han-

delsværdien på skæringsdagen. 

Det er derfor meget vigtigt, udover at oprette ægtepagt og testamentet, lader en bobestyrer varetage boets 

behandling, og under alle omstændigheder ikke vælger dødsdagen som skæringsdag. I et bobestyrerbo vil 

der være tid til at gennemgår afdødes skattemæssige forhold og tilrettelægge boets skattepligtige indkomst, 

samt eventuelt at beslutte at lade længstlevendes aktiver med latent skat indgå i bolodsudvekslingen, for 

derved at fjerne avanceskatten herpå. 
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 8. Perspektivering 
 

Da det eneste sikre i livet er at vi dør, er det vigtigt både at planlægge sin afgang, samt at sikre at de ønsker 

man har i denne forbindelse kan blive opfyldt. I den forbindelse med dette er det også vigtigt at være så 

detaljeret som muligt, da mange arvesager splitter mange familier. I mange familie kommer det værste op i 

folk, når der kommer penge imellem parterne. Vi kan derfor anbefale at der bliver taget stilling til så mange 

problemstillinger som muligt: 

- Testamente 

o Hvilken type 

- Hvad er der i et forventet bo 

o Virksomhed 

o Ejendom  

o Likvider 

o Pension  

o Ejendele eller bohavende med affektionsværdi osv.  

- Hvem skal arve, samt fordeling 

o Skal nogle begunstiges 

o Hvis længstlevende arver mest muligt, hvad skal der ske med denne arv, når længstlevende 

går bort 

Alle disse parametre og flere til er vigtige både for ægteparret, men også for arvinger. Det kan også være 

hensigtsmæssigt, at et særbarn giver arveafkald mod vederlag eller at arvelodden begrænset300 til en kr. 

1.000.000, for at boet smidigt kan opgøres og længstlevende måske kan sidde i uskiftet bo.   

Et andet ønske fra os er: at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, uden særbarnets accept. Dette kræver en 

ændring i lovgivningen, men vil også give en usikkerhed overfor særbarnet, da denne arv kan blive misbrugt 

af den længstlevende. Derfor kunne vi tænke os, at særbarnets arv blev indefrosset, så der ikke kan ske et 

misbrug, men sådan at arvelodden ikke påvirkede bo efter første afdøde i første omgang. Vi mener det vil 

være fornuftigt, at hvis den længstlevende afhændelse et aktiv der er lagt til grund for denne sikkerhed, 

udbetaler arven til særbarnet, på samme måde som hvis den længstlevende indgår i et nyt ægteskab301.       

Men det er desværre ikke gjort med det, for som vi har behandlet i vores afhandling er der også nogle øko-

nomiske aspekter, der skal overvejes.  

Her er det vigtigt at tænke skat, afgift med mere ind, for her kan der som beskrevet være mange penge til 

forskel. Men vigtigheden er også i forhold til fremtidige domme, kendelser, praksisændringer, lovgivning og 

regeringsmagt.  

Som vi har behandler tidligere, er der kommet en ny kendelse på spørgsmålet om konto for opsparet over-

skud302, med denne kendelse skulle der gerne ske en ændre i retspraksis der er på området. Dette er blot et 

enkelt spørgsmål, der kan have store økonomiske konsekvenser for et dødsbo.  

                                                           
300 Jf. AL § 5 
301 Jf. AL § 26 
302 LSR2019.16-0707564 
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En anden problemstilling er den politiske, for eksempel, såfremt vi om kort tid får et regeringsskift, har Soci-

aldemokratiet varslet ændringer på området:303  

…”hvis det står til Socialdemokratiet, der i et nyt udspil vil hæve det skattefrie bundfradrag fra 289.000 kroner 

til 500.000 kroner… 

…Samtidig skal de borgere, der arver over tre millioner kroner, beskattes med 30 procent ifølge partiet”...  

Der er flere ændringer i udspillet, men dette er kun for at belyse problematikken. Dette er faktorer der er 

vanskeligt at tage højde for. 

Vi anbefaler at man tager stilling til problemstillingen, gerne tidligere i ens ægteskab, da vi desværre aldrig 

ved hvornår det bliver aktuelt. Og så ændrer testamentet, hvis der ske signifikante ændringer: for eksempel 

at man opstarter en succesfuld virksomhed. I den forbindelse vil vi gerne være behjælpelig med dette, i sam-

arbejde med en advokat så alle aspekter vendes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
303 https://www.bt.dk/politik/socialdemokratiet-foreslaar-topskat-paa-arv-0 
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