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Spørgsmål 1661  

Kære Tommy V. Christiansen 

 

Jeg er gift med en australsk statsborger, der har boet og arbejdet i Danmark i 13 år og har 

permanent opholdstilladelse.  

 

Min mand arver nogle penge fra sine forældre, det er gået bort, og vi er ikke klar over, 

hvordan vi skal forholde os skattemæssigt i forbindelse med en overførsel af arven til en 

konto i Danmark.  

 

I Australien betales der ingen arveafgift.  

 

Vores to børn arver i øvrigt særskilt et beløb af denne arv fra deres bedsteforældre.  

 

På forhånd tak.  

Med venlig hilsen 

T.H. 

 

Svar  

I Danmark betales der som udgangspunkt ikke skatter, men boafgift (arveafgift), af arv.  

 

Arv, der modtages efter en person, der har været bosat i udlandet, er imidlertid efter en 

særlig bestemmelse i boafgiftsloven som udgangspunkt fritaget for boafgift.  

Af loven fremgår nemlig således, at hvis afdøde ikke havde hjemting (bopæl) her i lan-

det, skal der kun betales boafgift til Danmark, hvis der er tale om arv i form af faste ejen-
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domme henholdsvis formue tilknyttet faste driftssteder her i landet, eller hvis der er tale 

om, at afdødes formue er omfattet af et skifte her i landet.  

 

Fritagelsen for at betale boafgift af arv efter en person med bopæl i udlandet gælder som 

udgangspunkt, uanset om der i afdødes bopælsland skal betales skatter eller afgifter af 

arven.  

 

Deres mand skal derfor som udgangspunkt hverken betale skatter eller afgifter til Dan-

mark af den arv, som han modtager efter sine forældre bosat i Australien.   

 

Jeg vil anbefale Deres mand for en god ordens skyld at oplyse SKAT om arven og samti-

dig anmode om en bekræftelse på, at arven er skatte- og afgiftsfri. Det vil herunder være 

en god ide at forespørge SKAT om, hvilken dokumenter SKAT ønsker fremlagt som do-

kumentation for, at midlerne er arv fra udlandet. Det samme gælder vedrørende den arv, 

som Deres børn modtager efter børnenes bedsteforældre.  

 

Denne anbefaling skal ses i lyset af, at SKAT gennem de senere år har foretaget nærmere 

undersøgelser vedrørende en lang række danskere med penge placeret i udlandet, og at der 

i praksis foreligger eksempler på, at skatteydere er blevet beskattet af beløb placeret i 

udenlandske pengeinstitutter, hvis danskerne ikke har kunnet bevise eller sandsynliggøre, 

at pengene ikke er indkomst, der skal beskattes i Danmark. Og det kan være vanskeligt at 

bevise noget om pengenes oprindelse mange år efter, at de er erhvervet. Eksempelvis blev 

en dansker personbeskattet af penge, som han oplyste - men ikke kunne dokumentere - at 

have fået som bryllupsgave af sine amerikanske svigerforældre. Som et andet og meget 

omdiskuteret eksempel kan nævnes, at skattevæsenet har indledt nærmere undersøgelser 

vedrørende en udlandsdansker bosat i Australien, da udlandsdanskeren flere gange havde 

overført større beløb til en konto i et dansk pengeinstitut. Udlandsdanskeren emigrerede 

fra Danmark i 1997, men skattevæsenet er nu meget interesseret i at få afklaret, om ud-

landsdanskeren kunne tænkes at være skattepligtig til Danmark af disse penge.  
 

_______ o _______ 


