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Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om 
værdiansættelse af afdødes parcelhus. I visse tilfælde kan det være fordel-
agtigt – indenfor lovens rammer -  at sætte værdien højt, eventuelt ved en 
konkret vurdering. Andre gange lavt. Ikke sjældent ses det, at arvingerne 
vurderer de skattemæssige konsekvenser forkert, og sætter værdien for højt 
for at udgå at betale avanceskat ved senere salg. Spørgsmålet er herefter, 
om det er muligt at ændre værdiansættelsen i boopgørelsen. I artiklen bely-
ses de overvejelser, arvinger bør gøre sig vedrørende værdiansættelsen samt 
mulighederne for med skattemæssig virkning at ændre værdiansættelsen. 
 

I de seneste år har en del arvinger stået i en situation, hvor det ikke har været muligt at 

sælge afdødes ejerbolig, før dødsboet skal afsluttes. Det har betydet, at boligen skal 

overdrages til arvingerne, der herefter må forsøge at sælge ejendommen bedst muligt.  

 

På denne baggrund kommer der ofte spørgsmål om, hvordan en ejerbolig tilhørende 

afdøde bør værdiansættes ved overdragelse til arvingerne, hvis boligen ikke er blevet 

solgt i løbet af boperioden. Værdiansættelsen har nemlig betydning, dels for opgørelsen 

af eventuelle skatter ved overdragelsen til arvingerne, hvis boligen ikke kunne sælges 

skattefrit efter parcelhusreglen, og for skatterne ved arvingernes senere videresalg, og 

dels for beregningen af boafgiften af afdødes formue. Spørgsmålene er i den forbindelse, 

om det ved overdragelsen fra dødsboet er skattemæssigt mest fordelagtigt at anvende 

den højest mulige værdi eller den lavest mulige værdi, og hvad der er de efterfølgende 

skattemæssige konsekvenser. 

http://www.v.dk/
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I den senere tid er endvidere fremkommet flere henvendelser til undertegnede med en 

lidt anden tilgangsvinkel til denne problemstilling. Spørgsmålene drejer sig om, hvor-

vidt det efter boets afslutning er muligt for arvingerne at få ændret værdiansættelsen af 

boligen ved arveudlægget og dermed få reduceret den betalte boafgift, når det viser sig, 

at arvingerne ikke kunne videresælge ejendommen til værdien ved arveudlægget, men 

kun til et lavere beløb.  

 

Det første problem har tidligere været omtalt nogle gange, men der synes som følge af 

de seneste modtagne spørgsmål at være et behov for en samlet fremstilling af oven-

nævnte 2 problemstillinger. 

 

 

Beslutning om værdiansættelse af ejendommen under skiftet 
Det første spørgsmål drejer sig om, hvorvidt det skatte- og afgiftsmæssigt er fordelagtigt 

at anvende en høj eller lav værdiansættelse ved arveudlæg af en ejerbolig, som afdøde 

har efterladt sig. 

 

Meget ofte er der tale om en bolig, som afdøde selv kunne have solgt skattefrit efter den 

såkaldte ”parcelhusregel” - denne situation omtales nedenfor. Dette indebærer, at også 

dødsboet kan sælge ejendommen skattefrit. Arvingerne skal derimod betale boafgift 

(arveafgift) af friværdien af ejendommen. For børn er boafgiften på 15 pct. af den del af 

boets formue, herunder friværdien i ejendommen, der overstiger et bundfradrag på 

264.100 kr. Videresælger arvingerne ejerboligen en kortere tid efter afslutning af døds-

boet, skal arvingerne almindeligvis beskattes af en eventuel fortjeneste ved videresalg, 

medens et tab ved videresalget kun kan fradrages i fortjenester ved salg af andre ejen-

domme.  

 

Nu er det ikke sådan, at arvinger selv frit kan bestemme, hvilken værdi, der skal anven-

des. Udgangspunktet er, at seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. kan anvendes. Er den-

ne værdi imidlertid efter arvingernes opfattelse forkert – for høj eller for lav – kan ejen-

dommen vurderes af en sagkyndig og denne vurderingspris kan så anvendes. 
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Forestiller man sig eksempelvis, at seneste ejendomsvurdering for ejendommen udgør 2 

mio. kr., men mener arvingerne, at handelsværdien er 3 mio. kr. og fører en konkret 

vurdering frem til disse 3 mio. kr. kan arveudlægsværdien altså fastsættes til 3 mio. kr.  

 

Forhøjes udlægsværdien med 1 mio. kr. fra 2 til 3 mio. kr., vil der blive tale om en for-

øget boafgift på 150.000 kr. Til gengæld kan ejendommen sælges skattefrit af arvinger-

ne til 3 mio. kr., da arvingerne har erhvervet ejendommen af dødsboet for 3 mio. kr. og 

videresolgt ejendommen for 3 mio. kr. Arvingerne opnår således ingen fortjeneste ved 

videresalget til 3 mio. kr., og man undgår så ejendomsavancebeskatning af 1 mio. kr. 

Boet bliver heller ikke beskattet af denne forhøjelse på 1 mio. kr., da boet kan sælge 

ejendommen skattefrit efter parcelhusreglen. 

 

Er arvingerne derimod af den opfattelse, at prisen kun er 1,5 mio. kr. og fører en sag-

kyndig vurdering frem til denne værdi, spares der boafgift af nedsættelsesbeløbet på 0,5 

mio. kr. Og arvingerne kan herefter videresælge ejendommen for 1,5 mio. kr. uden be-

skatning. Videresælges ejendommen derimod efter arveudlægget til 2 mio. kr., skal ar-

vingerne avancebeskattes af 0,5 mio. kr. som kapitalindkomst, og dermed med udsigt til 

blandt andet topskat m.v. 

 

Som det ses af ovennævnte tilfælde, gælder det altså om at ramme den rigtige udlægs-

værdi, således at arvingerne undgår avancebeskatning af en fortjeneste i forhold til ud-

lægsværdien, og kun skal betale boafgift med 15 pct. af den fastsatte friværdi. 

 

 

Vurdering binder arvingerne 
Er arvingerne i tvivl om, hvorvidt seneste ejendomsvurdering er korrekt, er det nærlig-

gende at få foretaget en vurdering af ejendommen. Det skal dog her bemærkes, at er der 

først indhentet en sagkyndig vurdering af ejendommen, er arvingerne forpligtet til at 

anvende denne værdi. Der er altså ikke noget bakgear i dette tilfælde. Arvingerne kan 

ikke beslutte, at værdiansætte ejendommen til en værdi svarende til seneste ejendoms-

vurdering +/- 15 pct., når der først er indhentet en sagkyndig vurdering. 
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Efterfølgende ændring af udlægsværdien 
En læser har så rejst spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt efter arveudlægget at få æn-

dret værdiansættelse ved arveudlægget, når det sidenhen konstateres, at ejendommen 

ikke kunne sælges til den værdi, som arvingerne har betalt boafgift af. 

 

 

Sagens omstændigheder 
Sagen og spørgsmålet var i korthed følgende.. 

 

I arven indgik en lille ejendom på Bornholm, som straks efter blev sat til salg, først for 

1,6 mio. kr., og året efter nedsat til 1,4 mio. kr. Det var dog lige i starten af krisen, så 

den blev ikke solgt, og efter knapt 2 år (bobestyrerbo) blev arven, herunder ejendom-

men, udlagt til arvingerne og boet gjort op. Da ejendommen skulle værdiansættes reali-

stisk, endte arvingerne med at få ejendommen værdiansat til kr. 1,2 mio. kr., af hvilket 

beløb arvingerne har betalt boafgift. Efterfølgende blev ejendommen solgt for 1,0 mio. 

kr. 

 

Læserens spørgsmål var herefter, om det er muligt at få nedsat den betalte boafgift til-

svarende. Betragtningen er nærmere, at hvis det havde været modsat - at arvingerne 

havde tjent på salget - skulle de betale skat af fortjenesten. I denne sag har arvingerne i 

realiteten betalt arveafgift af fiktive 200.000 kr., der ikke eksisterer. 

 

 

Reglerne om efterfølgende ændring af værdiansættelsen 

Som allerede nævnt skal en ejendom ved arveudlægget værdiansættes til ejendommens 

handelsværdi på skæringsdagen. Denne værdiansættelse danner grundlag for beregnin-

gen af den boafgift, der skal betales i boet. Boafgiften beregnes af Skifteretten, og der er 

derfor tale om en såkaldt ”judiciel” afgørelse, der - eventuelt efter indbringelse af be-

regningen for landsretten - som udgangspunkt er definitiv.  

 

Hvis ejendommen i forbindelse med et arveudlæg er blevet værdiansat til et højere be-

løb, end hvad ejendommen sidenhen rent faktisk viser sig at kunne sælges til, kan arvin-
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gerne derfor opleve situationen på den måde, at der er betalt boafgift af et højere beløb, 

end hvad den faktiske videresalgssum tilsagde.  

 

 

Forkerte beregnet boafgift 
I dødsboskifteloven, der indeholder lovreglerne om behandlingen af dødsboer, er der 

optaget en udtrykkelig bestemmelse om, at Skifteretten kan genoptage et dødsbo eller 

omgøre en beslutning, bl.a. i tilfælde, hvor ”boafgiften eller tillægsboafgiften er bereg-

net forkert og en arving eller legatar anmoder derom”.  

 

Efter det lovforslag, der lå til grund for den pågældende bestemmelse, er bestemmelsen 

begrundet i det - meget rimelige - synspunkt, at arvinger bør have adgang til tilbagebe-

taling af boafgift, hvis arvingerne kan dokumentere, at de har betalt for meget i boafgif-

ter.  

 

Hvad er forkert beregnet 
Om boafgiften kan siges at være ”beregnet forkert” i lovens forstand afhænger imidler-

tid af, hvad der er baggrunden for den forkerte beregning.  

 

Hvis boafgiften er beregnet på et grundlag (arvens værdi), der siden viser sig at være for 

højt, og dette skyldes, at der er medregnet et aktiv, som viser sig ikke at eksistere, er der 

i praksis givet tilladelse til genoptagelse af boet med henblik på omberegning af boafgif-

ten. Eksempelvis var forholdet det i en konkret sag fra 2003, at der ved opgørelsen af 

arven - og dermed grundlaget for beregning af boafgift - var medregnet et tilgodehaven-

de mod en tredjemand. Dette tilgodehavende viste sig siden hen ikke at eksistere. Heref-

ter blev behandlingen af dødsboet genoptaget med henblik på omberegning af boafgif-

ten.  

 

Er forholdet derimod det, at et aktiv siden falder i værdi som følge af tidernes ugunst, 

ukurans m.v., vil der som det klare udgangspunkt næppe være grundlag for genoptagel-

se af dødsboet. I en sådan situation er sagen jo den, at boafgiften oprindeligt må antages 

at være blevet beregnet på grundlag af den korrekte værdi, nemlig handelsværdien. At 

aktivets handelsværdi efterfølgende falder, har for så vidt ikke noget at gøre med den 
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rette beregning med boafgiften, men skyldes forhold, der er boet og boafgiftsberegnin-

gen uvedkommende.  

 

Omfatter arven f.eks. en post børsnoterede aktier, der arveudlægges til en arving til 

børskursen på skæringsdagen, eksempelvis kurs 200, kunne arvingen jo i princippet 

sælge aktieposten til kurs 200 på skæringsdagen (arveudlægstidspunktet). Beslutter ar-

vingen sig på dette tidspunkt for at beholde aktieposten, og stiger aktiepostens kursvær-

di nu til kurs 300, har arvingen haft en gevinst i sin ejertid. Det er så at sige arvingens 

”egen fortjeneste”, at han har tjent på aktierne. Denne gevinst skal beskattes, men der er 

ikke grundlag for at forhøje boafgiften, der jo i overensstemmelse med loven blev be-

regnet på grundlag af handelsværdien på skæringsdagen, nemlig kurs 200. Det samme 

gælder i sagens natur, hvis kursen på aktierne falder. Er kursen på aktierne f.eks. faldet 

til kurs 100, er det naturligvis ærgerligt for arvingen, men der vil ikke være grundlag for 

at nedsætte boafgiften.   

 

En sådan problemstilling var fremme i en sag behandlet af Østre Landsret i 1999. Her 

havde boet med udgangspunkt i den offentlige vurdering for boets ejendom værdiansat 

ejendommen til 280.000 kr. ved arveudlæg til en arving, og denne værdi var lagt til 

grund for opgørelsen af boafgift. Kort tid efter boets afslutning bad arvingen Skifteret-

ten om at nedsætte værdien, da skattevæsenet havde meddelt arvingen, at den offentlige 

vurdering for ejendommen ville blive nedsat fra 310.000 kr. til 180.000 kr. Østre Lands-

ret udtalte her, at da der ikke i boopgørelsen var taget forbehold om ændring af ejen-

dommens værdi og der heller ikke forelå andre omstændigheder, der kunne begrunde en 

genoptagelse af bobehandlingen, blev genoptagelse afvist.  

 

På denne baggrund er det efter min opfattelse tvivlsomt, om en arving har krav på at få 

genoptaget behandlingen af et dødsbo med henblik på tilbagebetaling af boafgift i en 

situation, hvor en ejendom er arveudlagt til en given værdi, som siden viser sig at være 

for høj i forhold til, hvad arvingerne kunne opnå ved et videresalg.  
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