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Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo 
til uskiftet bo – fremførsel af afdødes underskud til modreg-
ning i særboets og længstlevendes indkomst – 
SKM2014.669.SR  © 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
 
 
Skatterådets afgørelse ref. i SKM2014.669.SR tager stilling til spørgsmålet om fordeling 

af skattemæssigt underskud til modregning i indkomst fra henholdsvis et særbo, der skif-

tes, og et fællesbo, der overtages til uskiftet bo af en længstlevende ægtefælle. Spørgs-

målet er ikke lovreguleret, og er nu blevet løst på en klar og smidig måde med Skatterå-

dets afgørelse.  

 

I dødsbobeskatningsloven er fastsat et omfattende og detaljeret regelsæt for beskatning 

af dødsboer og lodtagerne i boet, herunder en længstlevende ægtefælle, og for beskat-

ning af bl.a. en længstlevende ægtefælle, der overtager boet efter førstafdøde til uskiftet 

bo.  

 

I nogle tilfælde, måske særligt hvor der er tale om større formuer, ses en gift person at 

efterlade sig såvel et særeje (fuldstændigt særeje) som et fælleseje, herunder et skilsmis-

sesæreje, der ved førstafdødes dødsfald konverteres til fælleseje. Et særeje skal i alle 

tilfælde skiftes i forbindelse med dødsfaldet, medens et fælleseje, alt afhængigt af de 

nærmere omstændigheder, kan skiftes eller bl.a. kan udlægges til den længstlevende 

ægtefælle til uskiftet bo.  

 

http://www.v.dk/
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I dødsboskattelovens kap. 11 er der fastsat nærmere regler for beskatningen, hvor 

særejet skiftes i forbindelse med dødsfaldet, medens fællesejet overtages af længstle-

vende til uskiftet bo. Udgangspunktet er herefter, at særboet beskattes efter dødsboskat-

telovens almindelige regler for henholdsvis skattefri eller skattepligtige boer, jf. lovens 

kap. 4 og kap. 5, medens længstlevende beskattes af indkomst hidrørende fra fællesboet 

efter dødsboskattelovens kap. 10. Der skal i den forbindelse foretages en afgrænsning af 

afdødes særeje overfor fællesejet med henblik på vurdering af, om en given indkomst 

hidrører fra afdødes særeje og således skal beskattes i boet, eller hidrører fra afdødes 

aktiver omfattet af fællesejet og således skal beskattes hos længstlevende. Denne af-

grænsning mellem henholdsvis særejeaktiver og fællesejeaktiver må antages at skulle 

foretages efter de almindelige ægtefælleformueretlige regler.  

 

 

Fordeling af underskud mellem særbo og fællesbo 
Skatterådets afgørelse ref. i SKM2014.669.SR drejede sig om fordelingen - ikke af en 

indkomst - men af afdødes skattemæssige underskud fra indkomstårene forud for 

dødsåret til modregning i indkomst fra afdødes særeje henholdsvis længstlevendes ind-

komst.  

 

Netop dette spørgsmål er imidlertid ikke nærmere reguleret i dødsboskatteloven.  

 

Af loven fremgår således om skattemæssige underskud blot, at underskud, som afdøde 

kunne have fremført til fradrag i sin skattepligtige indkomst i dødsåret, efter dødsbo-

skattelovens § 20, stk. 3 kan fradrages i bobeskatningsindkomsten, og videre, at under-

skud i førstafdødes indkomst i årene forud for indkomståret og for dødsåret efter § 59, 

stk. 5 kan overføres til fradrag i længstlevende ægtefælles indkomst efter de regler, der 

ville have været gældende for førstafdøde. Der er med ord ikke taget stilling til fordelin-

gen af underskud til fradrag i henholdsvis særboets og længstlevendes indkomst.  

 

Problemstillingen er heller ikke nærmere berørt i motiverne til dødsboskatteloven.  

 

For tiden forud for dødsboskatteloven antog Skatteministeriet i TfS 1991, 494 DEP, at 

afdødes underskud efter frit valg kan fordeles mellem særboet og det uskiftede bo efter 
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afdøde. Meddelelsen var - som det anføres i meddelelsen - udtryk for en ændring af den 

daværende praksis efter cirkulære nr. 22 af 09/12 1986 om personskatteloven og andre 

skattelove (skattereformen), pkt. 107 og cirkulære nr. 21 af 09/12 1986 om virksom-

hedsskatteloven, pkt. 179. 

 

Med sagen ref. i SKM2014.669.SR kom spørgsmålet op på ny, men nu i forhold til 

dødsboskatteloven. Sagen drejede sig nærmere om skatteyder, der var afgået ved døden 

i 2013. Skatteyderen efterlod sig dels et særeje og dels et fælleseje, som hustruen over-

tog til uskiftet bo. Hustruen havde meddelt afkald på arv af særejet.  

 

For 2012 havde afdøde et uudnyttet underskud i skattepligtig indkomst på 10,5 mio. kr. 

og et uudnyttet underskud i personlig indkomst på 3,1 mio. kr.  

 

Parterne i bobehandlingen ønskede nu for det første Skatterådets bekræftelse på, at af-

dødes underskud i personlig indkomst for 2012 kunne fremføres til fradrag i hustruens 

indkomst.  

 

Videre ønskede parterne Skatterådets bekræftelse på, at afdødes underskud i skatteplig-

tig indkomst for 2012 kunne fordeles frit til fradrag i henholdsvis særboets indkomst og 

hustruens indkomst. I samme forbindelse ønskede parterne bekræftet, dels at særboet og 

længstlevende ægtefælle kunne indgå en aftale om denne fordeling med skattemæssig 

virkning, og dels at en sådan aftale kunne indgås, når særboet blev afsluttet og selvangi-

velse for særboet skulle indgives. Endelig ønskede parterne Skatterådets bekræftelse på, 

at særboet og længstlevende kunne ændre den oprindeligt aftalte fordeling efter skatte-

forvaltningslovens § 30 (selvangivelsesomvalg), hvis særboets indkomst blev ændret 

efter indgivelse af selvangivelse.  

 

Skatterådet besvarede samtlige disse spørgsmål bekræftende.  

 

Vedrørende særligt spørgsmålet om eventuel adgang til fri fordeling af uudnyttet un-

derskud i skattepligtig indkomst mellem henholdsvis særboet og længstlevende ægte-

fælle bemærkede Skatterådet som det første, at det ikke er muligt at afgøre, om under-

skud udelukkende stammer fra særejet eller fra fællesejet, idet der for en levende person 
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ikke sker opdeling i indkomstopgørelsen af, hvilket der hidrører fra henholdsvis særeje 

og fælleseje.  

 

Endvidere konstaterede Skatterådet, at det oparbejdede underskud hidrører ikke udeluk-

kende fra året før dødsfaldet. 

 

Om retsgrundlaget konstaterede Skatterådet dernæst, at dødsboskatteloven ikke fast-

sætter regler for, hvordan et underskud fra tidligere år skal indgå i indkomstopgørelser-

ne, når der var tale om et skiftet særbo og et uskiftet fællesbo. 

 

Om den afvejning, der på denne baggrund måtte foretages, bemærkede Skatterådet her-

efter, at det på den ene side fremgik af dødsboskattelovens § 20, stk. 3, at underskud, 

som afdøde kunne have fremført til fradrag i sin skattepligtige indkomst i dødsåret, kun-

ne fradrages i bobeskatningsindkomsten, men dog kun i det omfang, det hidrørte fra 

afdødes fuldstændige særeje, jfr. § 69. På den anden side fremgik det af dødsboskattelo-

vens § 59, stk. 5, at underskud i førstafdøde ægtefælles indkomst i årene forud for døds-

året kunne overføres til fradrag i den længstlevende ægtefælles indkomst efter de regler, 

der ville have været gældende for førstafdøde. 

 

Samlet set havde bestemmelserne i dødsboskatteloven imidlertid efter Skatterådets op-

fattelse ikke taget stilling til, hvordan afdødes underskud i skattepligtig indkomst fra 

tidligere år skulle fordeles mellem særboet og fællesboet/den længstlevende ægtefælle, 

eller om overførslen alene kan ske til enten særboet eller fællesboet/den længstlevende 

ægtefælle. 

 

Skatterådet faldt herefter tilbage på Departementets udtalelse med den begrundelse, at 

Skattedepartementets udtalelse er fra 1991, hvor dødsboskatteloven ikke eksisterede, og 

hvor reglerne om beskatning ved dødsfald som udgangspunkt indgik i kildeskatteloven, 

og videre, at reglerne om underskudsfremførsel fra år forud for dødsåret heller ikke 

fremgik tydeligt af den daværende lovgivning. Departementets udtalelse er derfor en 

løsningsmodel på spørgsmålet. Da spørgsmålet heller ikke var tydeligt afklaret i døds-

boskatteloven, måtte Departementets udtalelse efter Skatterådets opfattelse kunne an-

vendes, når dødsboskattelovens bestemmelser ikke omhandlede det foreliggende tilfæl-
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de. Sammenfattende kunne det herefter konkluderes, at særboet og fællesboet/den 

længstlevende ægtefælle efter Skatterådets opfattelse frit kunne fordele afdødes under-

skud i skattepligtig indkomst for år forud for dødsåret mellem sig. 

 

Med denne fordeling er fra Skatterådets side valgt en fleksibel løsning på spørgsmålet 

om adgang til udnyttelse af afdødes skattemæssige underskud fra indkomstår forud for 

dødsåret.  

 

Ligeledes fleksibelt, men også nødvendigt, er Skatterådets konstatering af, at fordelin-

gen af det skattemæssige underskud til modregning i særboets og længstlevendes ind-

komst kunne aftales mellem disse parter, og at denne aftale kunne afvente boets afslut-

ning med henblik på den bedst mulige anvendelse af underskuddet.  

 

 

Rådgivning 

Placeringen af underskuddet i et særbo henholdsvis hos den længstlevende ægtefælle vil 

kunne få betydning for selve arvedelingen, hvis nettoformuen i særboet skal fordeles på 

en anden måde, end nettoformuen i fællesejet til sin tid skal fordeles. Eksempelvis kan 

nævnes den situation, at der er fastsat særlige testamentariske bestemmelser om særeje-

aktiver, f.eks. at mandens virksomhed, der er særeje, skal tilfælde ét af flere børn. Kan 

afdødes skattemæssige underskud for tidligere indkomstår placeres såvel i særboet som 

hos længstlevende ægtefælle opstår følgelig spørgsmålet om, hvordan underskuddet skal 

fordeles ved uenighed mellem særboet og længstlevende ægtefælle, og hvem der i givet 

fald træffer afgørelse herom.  

 

Er særboet skattefritaget, kan særboet som bekendt realisere skattefrie gevinster på el-

lers skattepligtige gevinster på det i boet værende aktiver. Her vil det selvsagt være spild 

af fradraget at placere nogen del af det fremførte underskud i særboet, og kan givetvis 

afføde et rådgiveransvar, hvis dette skete. Det må efter det foreliggende antages, at hele 

underskuddet i dette tilfælde bør fremføres til modregning i længstlevendes indkomst.  

 

 
_______ o _______ 


