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Spørgsmål 1691 

Tommy V. Christiansen. 

 

De skriver lørdag den 28. december 2013 under overskriften ”Hvad er et uskiftet bo?” 

følgende:  

 

”Som følge af de nu ændrede regler om dødsbo-beskatning, som jeg omtalte den 14. 

december 2013, vil det ikke sjældent kunne være en fordel at skifte det uskiftede bo, og 

her ”rense skatten” af en del af aktiverne til glæde såvel for den længstlevende ægtefæl-

le som arvingerne i øvrigt.” 

 

Da jeg som ”længstlevende” nu sidder i den situation, vil jeg bede Dem om at uddybe 

dette nærmere, altså ”… rense skatten af en del af aktiverne til glæde såvel for den 

længstlevende ægtefælle som arvingerne i øvrigt.” 

 

På forhånd tak - og tak for en række ofte meget interessante artikler. 

 

Med venlig hilsen 

P.V. 

 

 

 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 31. maj 2014 
 
 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

 

Svar  

Den 14. december 2013 omtalte jeg skattevæsenets ændrede praksis om beløbsgrænser-

ne for, hvornår et dødsbo skal beskattes af dødsboets indkomst. Den ændrede praksis 

indebar, at flere dødsboer fremover vil være skattefritaget. Det betyder, at flere boer 

ikke skal svare skat af en indkomst, som boerne efter de hidtil gældende regler - eller 

afdøde forud for dødsfaldet - ellers skulle have været beskattet af efter skattelovgivnin-

gens almindelige regler.  

 

Reglerne er ganske komplicerede og uddybes i det følgende, om end summarisk: 

 

Skattepligt for et dødsbo drejer sig om beskatning af indkomst, som boet opnår i boets 

løbetid, eksempelvis renter på boets bankindestående, kapitalgevinster ved salg af en 

aktiepost eller en ubebygget grund etc. Beskatning af dødsboets indtægter må ikke for-

veksles med boafgift (arveafgift), der er en afgift på den formue, som i sidste ende over-

går til arvingerne. Er der tale om et skattepligtigt bo, skal der derfor som udgangspunkt 

betales både skat af boets indkomst og boafgift af boets nettoformue.  

 

Et dødsbo er skattepligtigt, hvis enten (1) boets aktiver eller (2) boets nettoformue 

eller eventuelt begge formuestørrelser på tidspunktet for boets afslutning overstiger et 

grundbeløb på 2.641.900 kr. (2014).  

 

Er (1) boets aktiver og (2) boets nettoformue på tidspunktet for boets afslutning hver 

især på højst på 2.641.900 kr. (2014), er boet omvendt skattefritaget.   

 

Der gælder særlige regler om, hvordan boets aktiver henholdsvis nettoformue nærmere 

opgøres.  

 

De gældende regler medfører, at mange dødsboer i praksis er skattefritaget.  

 

Med skattevæsenets ændrede praksis skete der en forhøjelse af de beløbsmæssige græn-

ser for, hvornår et dødsbo skal beskattes, i tilfælde, hvor afdøde har været gift, og hvor 

der var fælleseje i ægteskabet. Under disse omstændigheder vil nettoeffekten af skatte-
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væsenets ændrede praksis i mange, men ikke i alle, tilfælde, summarisk beskrevet være, 

at hvis (1) ægtefællernes samlede aktiver og (2) ægtefællernes samlede nettoformue på 

tidspunktet for boets afslutning hver især er på højst 5.283.800 kr. (2 * 2.641.900 kr.), er 

boet skattefritaget. Er der tale om et uskiftet bo, skal såvel boets aktiver som boets net-

toformue være på højst 5.283.800 kr. for at opnå skattefritagelse. Problemstillingen er 

nærmere beskrevet i Spørg om Penge den 14. december 2013.  

 

Den ændrede praksis medførte, at flere boer end hidtil er skattefritaget.  

 

Foretages nu et skifte af eksempelvis et uskiftet bo, der efter det foranstående er skatte-

fritaget, og omfatter det uskiftede bo f.eks. en ubebygget grund, der ønskes afhændet, 

kan denne grund sælges skattefrit under bobehandlingen. Havde den længstlevende æg-

tefælle, der oprindeligt overtog boet til uskiftet bo, derimod solgt grunden uden skifte af 

dødsboet, skulle den længstlevende ægtefælle som udgangspunkt beskattes af en even-

tuel fortjeneste ved salget.  

 

I praksis er reglerne bl.a. set anvendt til generationsskifte af mindre landbrugsejendom-

me, der under skifte af et uskiftet bo har kunnet overgå til et barn skattefrit efter de 

ovenfor beskrevne regler. Havde enken eller enkemanden, der havde overtaget land-

brugsejendommen til uskiftet bo, derimod overdraget landbrugsejendommen til barnet 

uden skifte af det uskiftede bo, ville den skattebyrde, der hvilede på landbrugsejendom-

men, være blevet udløst og skulle have været udredt af den længstlevende ægtefælle.  

 

På denne måde er det altså i nogle tilfælde muligt at reducere skatten ved skifte af et 

dødsbo.  

 

Om et skifte af boet i sidste ende er en fordel for den længstlevende ægtefælle, vil bero 

på en nærmere vurdering af samtlige sagens omstændigheder og altså ikke kun de skat-

temæssige forhold, herunder længstlevendes planer om salg eller generationsskifte af 

boets aktiver, den forventede skattebesparelse, fordelingen af arven etc. Disse forhold 

bør inddrages i overvejelserne, før et skifte påbegyndes. 

 
_______ o _______ 


