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Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.128.LSR ansås en erklæring om selv-

stændig dødsbobeskatning af et dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle var eneste legale 

arving, som for sent indgivet. Der fandtes endvidere ikke at foreligge hjemmel til at dis-

pensere fra fristen. Avance ved afståelse af en lægeklinik, der ville have været skattefri-

taget i et selvstændigt beskattet dødsbo, skulle herefter beskattes hos længstlevende. 

 

I en række tilfælde etableres der ved en førstafdød ægtefælles dødsfald ikke et selvstæn-

digt beskattet dødsbo i dødsboskattelovens forstand. Det drejer sig efter dødsboskattelo-

vens § 58, stk. 1, nr. 1 i første række om tilfælde, hvor længstlevende overtager boet 

efter førstafdøde til uskiftet bo, men gælder tillige tilfælde, hvor boet sluttes ved ægte-

fælleudlæg efter reglerne om suppleringsarv, jf. dødsboskiftelovens § 22, jf. dødsboskat-

telovens § 58, stk. 1, nr. 2, hvor boet udlægges til forenklet privat skifte til længstleven-

de som eneste arving, jf. dødsboskiftelovens § 34, jf. dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 

3, samt hvor længstlevende i øvrigt er eneste legale arving, jf. § 58, stk. 1, nr. 4.  Hertil 

kommer visse yderligere tilfælde som angivet i § 58, stk. 2. 

 

I disse tilfælde indtræder længstlevende ægtefælle i afdødes skattemæssige stilling, jf. 

dødsboskattelovens § 59, ligesom længstlevende beskattes af afdødes indkomst i mel-

lemperioden, jf. § 62.  
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Tilfælde, hvor længstlevende er eneste legale arving, jf. § 58, stk. 1, nr. 4, omfatter bl.a. 

den situation, hvor førstafdøde ved testamente har oprettet et legat, som skal udredes 

ved førstafdødes død, og tilfælde, som i den nedenfor omtalte sag, hvor afdødes øvrige 

arvinger, typisk børn, giver afkald på arv til fordel for længstlevende. 

 

Som en undtagelse til reglerne om skattemæssig universalsuccession for længstle-

vende ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 4 fik længstlevende ved lov nr. 521 af 17/6 2008 

qua en ny bestemmelse i dødsboskattelovens § 58, stk. 5, 1. pkt. mulighed for at vælge 

dødsbobeskatning af boet, således at boet efter førstafdøde ikke alene i skiftemæssig, 

men også i skattemæssig henseende skal behandles som et almindeligt skiftet dødsbo.  

 

Baggrunden for denne lovændring var nærmere, at der såvel fra rådgiverside som af 

SKAT havde været rejst kritik af, at en længstlevende ægtefælle, der er enearving, ikke 

havde mulighed for at undgå universalsuccession og dermed vælge, at f.eks. førstafdø-

des personligt drevne erhvervsvirksomhed eller aktiebesiddelse skulle ophørsbeskattes i 

dødsboet. En sådan ophørsbeskatning kan efter omstændighederne være til økonomisk 

fordel for længstlevende på sigt og ville i så fald, hvis der havde været livsarvinger efter 

førstafdøde, have medført, at længstlevende havde fravalgt uskiftet bo til fordel for et 

generationsskifte i forbindelse med skifte af dødsboet. 

 

Af § 58, stk. 5, 2. pkt. fremgår videre, at en erklæring om, at den efterlevende ægtefæl-

le ønsker beskatning efter dødsboskattelovens afsnit II, skal afgives samtidig med 

indgivelsen af en opgørelse over afdødes aktiver og passiver på dødsdagen. Valg af 

dødsbobeskatning skal med andre ord træffes under ét for hele boet, og skal træffes i 

forbindelse med, at der indleveres åbningsstatus for boet. 

 

Forhøjelsen af beløbsgrænserne for skattefritagelse af skiftede dødsboer, jf. dødsboskat-

telovens § 6, jf. ligeledes lov nr. 521 af 17/6 2008, samt den senere ændring af praksis 

for vurdering af, hvornår beløbsgrænsen er opfyldt for ægtefæller, jf. herom nærmere 

TfA 2013.728, har givet bestemmelsen fornyet aktualitet, derved at der derved åbnes 

mulighed for i videre omfang at realisere skatterelevante gevinster i dødsboet uden be-

skatning. 
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SKM2015.128.LSR – formalia efter § 58, stk. 5.  
Dette gjaldt også i sagen ref. i SKM2015.128.LSR, hvor parterne imidlertid øjensynligt 

ikke var helt fortrolige med formalia omkring valg af skifte af dødsboet. Meget tydede 

på, at et forhastet hændelsesforløb på et tidligt tidspunkt i skifteprocessen bragte sagen 

på et vildspor.  

 

Sagen drejede sig om skifte af boet efter en læge, der var afgået ved døden den 30. janu-

ar 2012. Lægen efterlod sig en ægtefælle samt tre voksne døtre. Umiddelbart efter døds-

faldet, nemlig den 6. februar 2012, anmodede den berigtigende advokat om udlevering 

af boet til uskiftet bo. En uge senere, nemlig den 13. februar 2012, blev denne anmod-

ning imidlertid ændret til en anmodning om privat skifte efter de almindelige regler for 

privat skifte i dødsboskiftelovens § 25. Baggrunden for denne ændring var, at den bobe-

rigtigende advokat var blevet opmærksom på, at boet med fordel kunne skiftes, da græn-

sen for skattefrihed på 2.595.100 kr. ved boets afslutning var tilstrækkelig høj til at kun-

ne rumme også goodwill ved salg af lægens klinik, som følgelig kunne sælges skattefrit 

ud af dødsboet, mens der skulle ske beskatning af den længstlevende ægtefælle, hvis 

denne solgte nævnte goodwill ud af det uskiftede bo. Anmodningen om skifte var un-

derskrevet af længstlevende og livsarvingerne, og der var ingen ledsagende oplysninger 

om arveafkald. Boet blev herefter udleveret til privat skifte.  

 

Åbningsstatus blev underskrevet den 12. maj 2012 og modtaget hos Skifteretten den 24. 

maj 2012. Efter Skifterettens modtagelse af åbningsstatus konstaterede Skifteretten, at 

der skulle være givet arveafkald, og Skifteretten kontaktede derfor den berigtigende 

advokat for en nærmere undersøgelse heraf. Den 15. juni 2012 fremsendte advokatvirk-

somheden herefter 3 stk. originale arveafkaldserklæringer, underskrevet den 11. februar 

2012, hvorefter de tre døtre meddelte afkald på arv efter deres far uden vederlag. Samti-

dig meddelte advokatvirksomheden, at den fremsendte åbningsstatus ikke skulle tjene 

som endelig boopgørelse. Den 29. juni 2012 udleverede Skifteretten herefter (atter) boet 

til privat skifte og udstedte ny skifteretsattest på grund af de nu modtagne arveafkalds-

erklæringer.  

 

Åbningsstatus blev modtaget af SKAT den 3. juli 2012. Der blev ikke indsendt erklæ-

ring efter dødsboskattelovens § 58, stk. 5 til hverken skifteretten eller SKAT, og der 
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fremtrådte ingen positive tilkendegivelser om valg af beskatningsform i åbningsstatus 

eller følgeskrivelse eller lignende. 

 

Den 21. juni 2012 modtog SKAT underretning om á conto-udlodning af fast ejendom til 

længstlevende ægtefælle og fremsendte kvittering herfor den 28. juni 2012 med be-

mærkning om, at SKAT først ville tage stilling til værdien af boets aktiver og gæld ved 

gennemgang af boopgørelsen, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 2.  

 

Den 3. januar 2013 modtog SKAT fra boets revisionsfirma selvangivelse for mellempe-

rioden for boet med tilhørende specifikationer samt kopi af boopgørelse inkl. følgeskri-

velse, der var fremsendt til skifteretten, og boopgørelse fordelt på afdøde og længstle-

vende. Den 17. januar 2013 modtog SKAT boopgørelsen fra Skifteretten. Boet var op-

gjort med skæringsdag den 5. december 2012. Den 24. januar 2013 modtog SKAT kopi 

af de tre arveafkaldserklæringer fra Skifteretten.  

 

SKAT fandt ikke grundlag for at anerkende boet som et selvstændigt skattesubjekt med 

henvisning til, at der ikke var indsendt erklæring efter § 58, stk. 5, 2. pkt., og indkom-

sten følgelig herefter skulle beskattes hos længstlevende som eneste legale arving. På 

denne baggrund ”bortfaldt” boets selvangivne indkomst på godt 1,4 mio. kr. i form af 

gevinst ved afståelse af lægeklinik, herunder i første række gevinst ved afståelse af 

goodwill, og indkomsten skulle herefter beskattes hos længstlevende efter hovedreglen i 

§ 58.  

 

Landsskatterettens kendelse 
Længstlevende indbragte denne afgørelse for Landsskatteretten, som imidlertid stadfæ-

stede SKAT´s afgørelse.  

 

Som begrundelse anførte Landsskatteretten, at længstlevende var omfattet af dødsbo-

skattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, da boets repræsentant ikke havde indgivet en selvstændig 

erklæring efter dødsboskattelovens § 58, stk. 5, 2. pkt., og da længstlevende ægtefælle 

var eneste legale arving efter fællesbørnenes afkald på arv. 
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Vedrørende mulighederne for dispensation bemærkede Landsskatteretten, at skifteretten 

efter dødsboskiftelovens § 103 kan genoptage et bo eller omgøre en beslutning eller 

kendelse, når det findes påkrævet, og videre, at skifterettens afgørelser kan indbringes 

for Landsretten, jf. retsplejelovens § 389, jf. dødsboskiftelovens § 105. Efter Landsskat-

terettens opfattelse måtte SKAT dog anses for at være rette myndighed til at varetage 

bestemmelserne i skattelovgivningen, herunder dødsboskattelovens § 58, stk. 5, og vide-

re, at der ikke var hjemmel til at dispensere for tidsfristen i dødsboskattelovens § 58, 

stk. 5.  

 

Herefter stadfæstede Landsskatteretten, som allerede nævnt, SKAT´s afgørelse.  

 

Sagen, der har fået et meget beklageligt udfald, for de involverede parter, giver anled-

ning til en bemærkning om, at der bør udvises stor påpasselighed ved valg af og ved 

overgang fra en skifteform til en anden, herunder ved meddelelse af arveafkald. Sagen 

synes at bære præg af, at berigtigelsen af dødsboet - herunder overgangen fra uskiftet bo 

til skiftet bo, der i sig selv kan være en meget hensigtsmæssig disposition – måske ikke 

har været helt gennemtænkt fra starten, hverken i skifteretlig eller i dødsboskatteretlig 

sammenhæng, hvilket har ført til hovsa-løsninger med nye problemer til følge.  

 

 
_______ o _______ 

 

 


