
- 1 – 
Offentliggjort d. 11. september 2012 
 

 

 
 

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) 

 

 
 
Dødsbobeskatning - grænser for skattepligt - beregnings-
grundlag  - andel af fællesboet - Landsskatterettens kendelse 
af 30/8 2012, jr. nr. 11-01258. © 
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advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 30/8 2012, at grænserne for dødsboers skat-

tepligt i dødsboskattelovens § 6 er knyttet til værdien af afdødes andel af fællesboet og 

ikke – som hidtil antaget i administrativ praksis – til værdien af hele fællesboet. Lands-

skatterettens kendelse er således udtryk for en ændring af praksis for afgrænsningen af, 

hvornår et dødsbo er skattepligtigt.  

 

Efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1 er et dødsbo fritaget for at betale indkomstskat af 

den i dødsboskattelovens §§ 4 og 5 omhandlede indkomst, hvis boets aktiver og dets 

nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, dog ikke en til-

lægsopgørelse, hver især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. (2012). Be-

stemmelsen i dødsboskattelovens § 6 afløste ved dødsboskattereformen i 1996 de tidli-

gere gældende bestemmelser i kildeskattelovens § 16 om dødsboers skattepligt.  

 

I sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 30/8 2012 forelå spørgsmålet, om 

skattepligten for en gift person i et ægteskab med fælleseje som formueordning skulle 

afgøres på grundlag af værdien af fællesboet i sin helhed eller på grundlag af afdødes 

andel af fællesboet alene. 

 

Der er tale om en grundlæggende problemstilling på dødsbobeskatningsområdet, og 

afgrænsningen er afgørende for, om boet er skattepligtigt med de heraf følgende forplig-

telser, eller skattefritaget.  

http://www.v.dk/
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Uanset spørgsmålets grundlæggende og principielle karakter foreligger der her mod-

stridende fortolkningsbidrag.  

 

I flere af de tilgrænsende bestemmelser i dødsboskatteloven, herunder dødsboskattelo-

vens § 4, der vedrører afgrænsning af dødsboets indkomst, omtales således ”afdødes 

andel af ægtefællernes hidtidige fælleseje og skilsmissesæreje” henholdsvis ”afdødes 

andel af fællesboet”, se herved dødsboskattelovens § 4, stk. 4 og § 6, stk. 3. Denne for-

ståelse korresponderer endvidere med dødsboskiftelovens afgrænsning af dødsboets 

formue.  

 

Af forarbejderne til § 6, stk. 1, jf. Lov nr. 1221 af 27/12 1996, fremgår derimod, at 

”Hvis afdøde ved dødsfaldet var gift, og der var fælleseje og/eller skilsmissesæreje i 

ægteskabet, omfatter boopgørelsen såvel afdødes som den efterlevende ægtefælles for-

mue, og beløbsgrænserne anvendes således på den samlede formue, uanset at dødsbo-

beskatningen i øvrigt som udgangspunkt kun omfatter afdødes formue, jf. § 4, stk. 1. 

Også efter de gældende regler anvendes beløbsgrænserne på hele fællesboet.” 

 

Skattemyndighederne har – i overensstemmelse med disse motivudtalelser – fortolket § 

6, stk. 1 således, at spørgsmålet om skattepligt for boet efter en gift person skal afgøres 

på grundlag af ægtefællernes samlede fællesformue.  

 

Denne konflikt blev som nævnt forelagt for Landsskatteretten med sagen afgjort ved 

rettens kendelse af 30/8 2012. 

 

I korte træk vedrørte sagen de beskatningsmæssige forhold for et dødsbo, hvor hustruen 

var afgået ved døden i juni 2009, og hvor boet blev skiftet i forbindelse med dødsfaldet. 

Ægtefællerne havde fælleseje.  

 

Vurderingen af spørgsmålet om boets skattepligt blev foretaget på grundlag af ægtefæl-

lernes samlede fællesbo, og da det samlede fællesbos aktiver og nettoformue oversteg de 

dagældende beløbsgrænser for boets skattepligt, blev boet behandlet som et skatteplig-

tigt bo, og der blev indgivet selvangivelse i overensstemmelse hermed.  
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I januar 2011 anmodede boets daværende repræsentant om omvalg af de selvangivne 

oplysninger med henvisning til, at vurderingen af boets skattepligt skulle foretages på 

baggrund af afdødes boslod alene. Da værdien af afdødes boslod ikke oversteg beløbs-

grænsen, ville boet i så fald være skattefritaget. Denne anmodning blev afslået af skat-

temyndighederne, da dødsboskattelovens § 6 efter skattemyndighedernes opfattelse som 

allerede nævnt skulle forstås således, at spørgsmålet om skattepligt skulle afgøres på 

grundlag af ægtefællernes samlede fællesbo.  

 

Sagen blev herefter indbragt for Landsskatteretten, der fandt, at spørgsmålet om skatte-

pligt skulle afgøres på grundlag af alene afdødes andel af fællesboet. 

 

Som begrundelse henviste Landsskatteretten indledningsvist til, at dødsboskattelovens § 

6, stk. 1 havde rod i den tidligere gældende kildeskattelovs § 16, stk. 1, der sammen-

holdt med lovens § 18 indeholdte hjemmel til at medregne ægtefællernes samlede fæl-

lesbo, og at § 16 blev ophævet med dødsboskatteloven i 1996.  

 

Landsskatteretten henviste dernæst til, at ordlyden af dødsboskattelovens § 6, stk. 1 

sammenholdt med formuleringen af dødsboskattelovens øvrige bestemmelser, herunder 

særligt dødsboskattelovens § 4, stk. 4 og § 6, stk. 3 om dobbeltberigtigelse, ikke levnede 

mulighed for at foretage en udvidende fortolkning af § 6, stk. 1 til også at omfatte den 

situation, der ellers klart er forudsat i lovens bemærkninger, nemlig at den efterlevende 

ægtefælles boslod skal medregnes ved opgørelsen af, om bundgrænsen i dødsboskatte-

lovens § 6, stk. 1 er overskredet eller ej.  

 

Landsskatteretten bemærkede herefter, at uanset den mangeårige administrative praksis 

var der således hverken i dødsboskattelovens § 6, stk. 1 eller på andet grundlag den for-

nødne hjemmel til at medregne den efterlevendes boslod under beregningen af, om boets 

aktiver og nettoformue hver især ikke oversteg beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, 

stk. 1, og dermed var skattefritaget.  

 

Da afdødes aktiver henholdsvis nettoformue var under beløbsgrænsen i dødsboskattelo-

vens § 6, måtte dødsboet herefter anses for skattefrit.  
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Landsskatterettens kendelse må utvivlsomt anses for korrekt. En ordlydsfortolkning 

fører frem til dette resultat. Men resultatet støttes også af sammenhængen mellem døds-

boskatteloven og arveloven samt. af det åbenbare faktum, at et andet resultat ville føre 

til en skattemæssig forskelsbehandling af ugifte henholdsvis gifte personer, idet der ville 

blive tale om beskatning af en gift persons dødsbo, selv om den gifte persons boslod og 

dermed formue kun var halvt så stor som en ugift persons formue.  

 

Men det er selvsagt beklageligt, at denne problemstilling først afklares 16 år efter lovens 

vedtagelse og efter en omfattende ændring af netop disse regler så sent som i 2008, jf. 

lov nr. 521 af 17/6 2008. 

 

Sagen må forventes at give anledning til genoptagelse af en række dødsboer, der er an-

set for skattepligtige efter den hidtil anvendte praksis.  

 
_______ o _______ 

 

 


