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 Ved en kendelse af 26/2 2015 tilkendegav Vestre Landsret, at retten ikke fandt det 

godtgjort, at der var en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse, 

som ikke afviger mere end 15 pct. fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, skal 

lægges til grund ved den skatte- og afgiftsmæssige behandling af boet. Landsretten 

fandt i den forbindelse, at en eventuel fast praksis på gaveområdet ikke kunne føre til et 

andet resultat. Landsretten fandt herefter ikke grundlag for at afvise en anmodning fra 

SKAT om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, jf. dødsboskiftelo-

vens § 93. Landsrettens kendelse bryder på afgørende vis med mere end 30 års praksis 

for værdiansættelse af aktiver ved udlæg fra dødsboer.  

 

Efter ændringen af principperne for vurdering af fast ejendom fra 17. almindelige vur-

dering pr. 1. april 1981 og fremefter anså Skattedepartementet det for nødvendigt at 

udarbejde - som det anføres i indledningen til cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om vær-

diansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning - 

”…nye retningslinjer for værdiansættelsen af faste ejendomme.”  

 

Af cirkulærets pkt. 4 fremgår bl.a., at:  

”Er ejendommen solgt til arvinger eller disses nære pårørende, eller udlægges 

ejendommen til en arving, skal den ansættes til værdien i handel og vandel...” 

Skatte- og afgiftsmyndighederne skal påse, at værdien i boopgørelsen eller ga-

veanmeldelsen svarer til værdien i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgø-

rende for værdiansættelsen. 

http://www.v.dk/
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Til brug herfor fastsættes følgende regler om, inden for hvilke grænser skatte- 
og afgiftsmyndighederne skal {fremhævet her} acceptere værdiansættelsen.” 

 

I cirkulærets pkt. 6 er bl.a. medtaget den velkendte regel, hvorefter: 

”6. Den efter punkt 5 opgjorte kontantværdi sammenlignes med kontantejen-

domsværdien ved den senest forud for arveudlægget eller gaveoverdragelsen for 

boet eller parterne bekendtgjorte almindelige vurdering, årsomvurdering, vurde-

ring efter vurderingslovens § 4 eller § 4 A eller årsregulering i henhold til vurde-

ringslovens § 2 A. 

Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 

pct. højere eller lavere end den nævnte kontantejendomsværdi, skal {fremhævet 
her} værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen af arve- eller gaveafgif-

ten.” 

 

I cirkulærets afsn. ”B Passiver” er endvidere medtaget følgende pkt. 48, hvorefter: 

”48. Anvisningerne i dette cirkulære er vejledende ved efterprøvelsen af værdian-

sættelser i den enkelte boopgørelse eller anmeldelse. Særlige spørgsmål kan fore-

lægges for statsskattedirektoratet eller skattedepartementet, jfr. pkt. 16 i skattede-

partementets cirkulære af 17. juni 1970.” 

 

Rækkevidden af bestemmelsen i cirkulærets pkt. 6, stk. 2 blev kort tid efter udstedelsen 

fastslået med Skattedepartementets meddelelse ref. i TfS 1984, 418 DEP, hvor Depar-

tementet om cirkulærets hensigt og baggrund bl.a. oplyste, at:  

”Der er ved udfærdigelsen af det nævnte cirkulære bevidst foretaget en indskrænk-

ning i den adgang, som skatte- og afgiftsmyndighederne i henhold til kildeskattelo-

vens § 16, stk. 3 og 4, har til at lade en fast ejendom vurdere af personer udmeldt af 

skifteretten. Man har for at gøre reglerne om værdiansættelse af faste ejendomme 

lettere at praktisere både for boet eller parterne i en gaveoverdragelse og for skat-

te- og afgiftsmyndighederne valgt at anvende den relevante kontantejendomsværdi 

(jf. herom ad spørgsmål 3) direkte ved efterprøvelse af værdiansættelsen. Det be-

mærkes herved, at kontantejendomsværdien antages at være udtryk for ejendom-

mens værdi i handel og vandel ved kontant betaling på det for vurderingen afgø-

rende tidspunkt (vurderingsterminen), jf. vurderingslovens § 6, jf. § 10 og § 6 A. 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P4?src=document&versid=985-1-2014
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P2A?src=document&versid=985-1-2014
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P2A?src=document&versid=985-1-2014
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P16?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P16?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P6?src=document&versid=905-1-2013
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Da det offentlige må anses for at være nærmest til at bære risikoen for, at den af 

vurderingsmyndighederne fastsatte kontantejendomsværdi eventuelt er for lav, fin-

der skattedepartementet, at skatte- og afgiftsmyndighederne må være afskåret fra at 

lade en ejendom vurdere af personer udmeldt af skifteretten, hvis værdiansættelsen 

omregnet til kontantværdi efter reglerne i cirkulærets punkt 5 højst er 15 pct. høje-

re eller lavere end den relevante kontantejendomsværdi, jf. cirkulærets pkt. 6, 2. af-

snit.” 

 

Om adgangen til at indhente en sagkyndig vurdering blev i meddelelsen tilkendegivet, 

at:  

”Når værdiansættelsen omregnet til kontantværdi er mere end 15 pct. over eller 

under den relevante kontantejendomsværdi, jf. pkt. 6, 3. afsnit, eller hvor der i øv-

rigt er sket ændringer i ejendommens faktiske eller retlige status, som endnu ikke 

har givet sig udslag i kontantejendomsværdien, jf. pkt. 8, kan skatte- og afgiftsmyn-

dighederne lade en ejendom vurdere af personer udmeldt af skifteretten.” 

 

Fra skattemyndighedernes side har i den nedenfor omtalte sag været fremført et syns-

punkt, der formentlig må forstås således, at 1982-cirkulærets pkt. 12 om indhentelse af 

en sagkyndig vurdering i ”tvivlstilfælde” finder anvendelse sideløbende med cirkulæ-

rets pkt. 6, stk. 2, således at forstå, at SKAT også i tilfælde, hvor en værdiansættelse 

ligger inden for intervallet +/- 15 pct. af den senest bekendtgjorte offentlige vurdering, 

kan indhente en sagkyndig vurdering i ”tvivlstilfælde”.  

 

Den bindende fortolkning af 1982-cirkulæret, som Departementet som cirkulæreudste-

dende myndighed gav udtryk for i meddelelsen ref. i TfS 1984, 418 DEP, ses ikke at 

levne plads for en sådan modifikation til +/- 15 pct.-reglen, jf. 1982-cirkulærets pkt. 6, 

stk. 2.  

 

Departementets meddelelse var affødt af en konkret henvendelse fra de daværende skat-

temyndigheder i Aarhus Kommune vedrørende en konkret sag, hvor undertegnede re-

præsenterede skatteyderen, og hvor fortolkningen af cirkulæret fik endog betydelige 

fiskale konsekvenser.  
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Der er således al mulig grund til at antage, at Departementet havde overvejet udform-

ningen og beslutningen om at offentliggøre meddelelsen ganske nøje. Men intetsteds er 

der i TfS 1984, 418 DEP åbnet en generel mulighed for i disse tilfælde for SKAT at 

indhente en sagkyndig vurdering. Dette ses også af Departementets besvarelse af Aar-

hus Kommunes 4. spørgsmål. Det anføres således i Departementets besvarelse af dette 

spørgsmål, at:  

”Som anført ad spørgsmål 1), finder skattedepartementet ikke, at skatte- og af-

giftsmyndigheden kan lade en ejendom vurdere af personer udmeldt af skifteretten, 

når værdiansættelsen omregnet til kontantværdi højst er 15 pct. højere eller lavere 

end den relevante kontantejendomsværdi. Dette må gælde, uanset om udlægsmod-

tageren/gavemodtageren kort tid efter udlægget/gaveoverdragelsen sælger ejen-

dommen til en kontantpris, der er væsentlig højere end værdiansættelsen. Det be-

mærkes i den forbindelse, at da udlægsmodtageren/gavemodtageren skal anvende 

udlægsværdien som anskaffelsessum ved det senere salg, jf. § 14, stk. 2, i lov om 

beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, vil fortjenesten som følge af 

den ”lave” anskaffelsessum typisk blive beskattet ved udlægsmodtage-

rens/gavemodtagerens salg af ejendommen kort tid efter udlæg-

get/gaveoverdragelsen. 

 

Spørgsmål 4 må derfor besvares benægtende. 

 

Har udlægsmodtageren derimod videresolgt ejendommen inden indgivelsen af bo-

opgørelsen, vil oplysningerne om den opnåede kontantpris kunne indgå ved overve-

jelserne af, om værdiansættelsen eventuelt bør ændres.” 

 

Denne sidstnævnte, særlige situation – videresalg inden indgivelse af boopgørelse - dre-

jer sig om hele baggrunden for udstedelsen af skematiske hjælperegler til værdiansæt-

telsen. Netop i denne situation har boet qua den opnåede videresalgssum på tidspunktet 

for udfærdigelsen af boopgørelsen en sikker viden om ejendommens handelsværdi, og 

hele begrundelsen for at anvende skematiske hjælperegler ved værdiansættelsen falder 

dermed bort. Men selv i denne situation formuleres myndighedernes reaktionsmulighe-

der ganske forsigtigt - der tales således om, at ”den opnåede kontantpris kunne indgå 

ved overvejelserne af, om værdiansættelsen eventuelt bør ændres”. Og netop i denne 
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situation vil indhentelse af en sagkyndig vurdering i sagens natur som udgangspunkt 

være ganske overflødig. Se herved også Departementets efterfølgende meddelelse ref. i 

TfS 1984, 546 DEP om boets indhentelse af en sagkyndig vurdering under bobehand-

lingen.  

 

Den vidtrækkende betydning af Departementets meddelelse ref. i TfS 1984, 418 DEP 

fundamenteres yderligere af Departementets udtalelse om, at ”…det offentlige må anses 

for at være nærmest til at bære risikoen for, at den af vurderingsmyndighederne fastsat-

te kontantejendomsværdi eventuelt er for lav.” Hvad der ikke fremgår af meddelelsen er 

nærmere, at vurderingsgrundlaget i den pågældende sag var behæftet med en ikke uvæ-

sentlig fejl, hvilket førte frem til en for lav vurdering i skatteyderens favør. Uanset dette 

blev værdiansættelsen efter 1982-cirkulærets pkt. 6 fastholdt.  

 

1982-cirkulæret som bindende afgrænset ved Departementets meddelelse ref. i TfS 

1984, 418 DEP fik siden vidtrækkende konsekvenser for værdiansættelsespraksis, ikke 

alene indenfor cirkulærets eget anvendelsesområde, dvs. ved gaveoverdragelser inden-

for den afgiftspligtige personkreds og ved værdiansættelsen af aktiver og passiver i 

dødsboer, se herunder tillige TfS 1984, 546 DEP om boets indhentelse af en sagkyndig 

vurdering under bobehandlingen, men også udenfor cirkulærets direkte anvendelsesom-

råde, herunder bl.a. ved overdragelser mellem selskab og aktionær.  

 

Retssikkerhedsudvalget, hvor jeg havde sæde, tog et årti senere i udvalgets Redegørelse 

fra juni 1994, s. 154 ff. om værdiansættelse af aktiver og passiver afsæt i, at 1982-

cirkulæret samt Departementets meddelelse var fuldt dækkende for retstilstanden, og 

med den bemærkning - på linie med Departementets meddelelse ref. i TfS 1984, 546 

DEP - at:  

”Skattemyndighederne er ikke bundet af 15 pct.´s reglen, hvis der er indtruffet fak-

tiske eller retlige ændringer ved ejendommen, såsom bygningsforandringer, ud-

stykninger eller ændret zonestatus, som ikke har givet sig udslag i kontantejen-

domsværdien, jf. cirkulærets pkt. 8. Er der på boets eller parternes foranledning fo-

retaget en vurdering af ejendommen, er det endvidere denne vurdering, der skal 

lægges til grund. Boet eller parterne kan således ikke efterfølgende vælge at an-

vende 15 pct.-reglen.” 
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Efter en gennemgang af retsstillingen ved ejendomsoverdragelse mellem selskab og 

aktionær bemærkede udvalget i tilknytning til udvalgets overvejelser om en øget forud-

beregnelighed ved værdiansættelse, at en videreudvikling af 15 pct.-reglen ikke synes at 

være velegnet hertil. Som begrundelse henviste udvalget bl.a. til, at: 

”Det må holdes for øje, at der er forskel på dødsbo-/gaveafgiftssituationen og situ-

ationen, hvor aktiver overdrages mellem interesseforbundne parter. I den første si-

tuation er der ikke den samme mulighed for at spekulere i reglerne, som der er, når 

der er tale om interesseforbundne parter. I sidstnævnte situation kan der eksempel-

vis handles frem og tilbage, mens man kun dør en gang og givetvis ikke med speku-

lation i 15 pct.-reglen for øje. 

… 

En meget firkantet regel, som den 15 pct.-regel, der fremgår af pkt. 6 i cirkulære 

nr. 185 af 17. november 1982, kan således være administrerbar i de af cirkulæret 

omfattede situationer, mens den i andre situationer vil åbne for spekulationsmulig-

heder.” 

 

Dette udsagn peger i retning af, at 1982-cirkulæret er stærkest fundamenteret for døds-

boers værdiansættelse, jf. formuleringen ”…, mens man kun dør en gang og givetvis 

ikke med spekulation i 15 pct.-reglen for øje.” 

 

Boafgiftsloven 
Vedtagelsen af boafgiftsloven et år senere, jf. lov nr. 426 af 14. juni 1995, synes ikke at 

føre til en ændring af retsstillingen. Tværtimod fremgik af de særlige bemærkninger til 

henholdsvis § 12 og §§ 26 - 28, jf. FT 1994/95, tillæg A, s. 3852, 1. sp. og s. 3856, 1. 

sp., at: 

”Ved efterprøvelse af de afgiftspligtige værdier vil kildeskattelovens regler her-

om, jf. kildeskattelovens § 16, stk. 3-5, også fortsat være gældende. Boet skal såle-

des selv foretage værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og denne værdiansættelse 

er bindende for boet og arvingerne. Den kommunale skattemyndighed er derimod 

ikke bundet af værdiansættelsen, men kan ændre den eller forlange vurdering. 

Selv om boet har baseret sin værdiansættelse på en sagkyndig vurdering, der er 

udmeldt efter kildeskattelovens § 16, stk. 3, er den kommunale skattemyndighed ik-

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P16?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P16?src=document&versid=905-1-2013
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ke bundet af resultatet, jf. stk. 2. Skattemyndigheden er heller ikke bundet af en 

vurdering udmeldt af skifteretten efter skiftelovens § 48. I praksis godkender skat-

temyndigheden imidlertid disse vurderingsresultater. Kun hvis der er begået fejl 

ved vurderingen eller lignende, ændres en værdiansættelse, eller omvurdering fin-

der sted. 

Principperne i Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsbe-

regning og den praksis, der er etableret på området, vil fortsat være gældende ef-

ter vedtagelsen af lovforslaget. (udhævet her) 

… 

Værdiansættelsesreglerne i § 27 ved beregning af gaveafgift er de samme som ved 

beregning af boafgiften og tillægsboafgiften. Der henvises derfor til bemærknin-

gerne til § 12.” 

 

Man kan i denne sammenhæng notere sig, at skattemyndighederne såvel før som efter 

vedtagelsen af boafgiftsloven i 1995 efter de dagældende regler i kildeskattelovens § 

16, stk. 3–5 kunne ændre boets værdiansættelse eller rekvirere en sagkyndig vurdering, 

uanset om boet selv havde baseret boets vurdering på en sagkyndig vurdering udmeldt 

efter kildeskattelovens § 16, stk. 3, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 2.  

 

Dødsboskiftereformen 

I forbindelse med dødsboskiftereformen, og herunder overgang til et enstrenget værdi-

ansættelsessystem for dødsboer, blev boafgiftslovens § 12, stk. 2 ændret det følgende år, 

jf. lov nr. 1222 af 27/12 1996, således at skattemyndighederne fremover var afskåret fra 

at ændre en værdiansættelse, hvis boet havde baseret boets værdiansættelse på en sag-

kyndig vurdering. Uden for disse tilfælde kunne skattemyndighederne – helt som hidtil 

– ændre værdiansættelsen, enten på grundlag af myndighedernes eget skøn eller på 

grundlag af en vurdering indhentet efter dødsboskiftelovens § 93. Af motiverne til den 

nyaffattede § 12, stk. 2. fremgik i den forbindelse bl.a., at:      

”Kildeskattelovens § 16, stk. 3-5 finder efter de gældende regler anvendelse på be-

regningen af boafgifter, på gaveafgiftsberegningen og på spørgsmålet vedrørende 

boets skattepligt. 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG1986725_P48?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/CIRK1982185?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P16?src=document&versid=905-1-2013
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Boet foretager selv værdiansættelsen at et aktiv eller passiv, og denne værdian-

sættelse i boopgørelsen er bindende for boet og arvingerne. Den kommunale skat-

temyndighed er derimod ikke bundet af værdiansættelsen, men kan ændre den eller 

forlange vurdering. Selv om boet har baseret sin værdiansættelse på en sagkyndig 

vurdering, der er udmeldt efter de gældende regler i kildeskattelovens § 16, stk. 3, 

er den kommunale skattemyndighed ikke bundet af resultatet. Skattemyndigheden er 

heller ikke bundet af en vurdering efter skiftelovens § 48. I praksis godkender skat-

temyndigheden imidlertid disse vurderingsresultater. Kun hvis der er begået fejl 

ved vurderingen eller lignende, ændres en værdiansættelse eller omvurdering fin-

der sted. 

… 

Det foreslås, at den kommunale skattemyndighed ikke længere skal kunne ændre 

resultatet af en sagkyndig vurdering. Det er skifterettens afgørelse, om der har-

foreligget en sagkyndig vurdering. 

Hvis en værdiansættelse i en boopgørelse ikke er fastsat ved en sagkyndig vur-

dering, er skattemyndigheden ikke bundet heraf. Skattemyndigheden har to mulig-

heder for at få ændret værdiansættelsen. Skattemyndigheden kan enten anmode 

skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering el-

ler skattemyndigheden kan ændre den af boet foretagne værdiansættelse. 

…. 

De foreslåede regler er i vidt omfang en lovfæstelse af gældende praksis. At skifte-

rettens afgørelser gøres judicielle medfører imidlertid, at der ikke længere vil kun-

ne klages over værdiansættelser efter skattestyrelseslovens regler. Skattestyrelses-

lovens klageregler vil derimod fortsat være gældende for klager vedrørende æn-

drede værdiansættelser i forbindelse med gaveafgiftsberegninger.” 

 

Som det fremgår, havde overgangen til det enstrengede system i denne sammenhæng i 

det væsentligste den blotte materielle konsekvens, at skattemyndighederne ikke længere 

kunne forlange indhentet en sagkyndig vurdering, hvis boet allerede havde indhentet en 

sådan vurdering. Bortfaldet af denne beføjelse svarede ” i vidt omfang {til} en lovfæ-

stelse af gældende praksis”, da skattemyndighederne i praksis godkendte sagkyndige 

vurderinger indhentet af boet.  

 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P16?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG1986725_P48?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2004868?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2004868?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2004868?src=document&versid=905-1-2013
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Af skatteministerens svar på en henvendelse fra De danske Landboforeninger m.v. af 

12/12 1996, L 91, bilag 10, om værdiansættelsesreglerne fremgår bl.a., at hensynet til, 

at boerne ikke længere skulle tåle, at den kommunale skattemyndighed foretog en selv-

stændig værdiansættelse af et aktiv uden hensyntagen til en sagkyndig vurdering af ak-

tivet, havde foranlediget et mindretal i Retsudvalget til at præcisere i tillægsbetænknin-

gen til L 120 {forslaget til dødsboskifteloven}, at ”mindretallet lægger til grund for sin 

stemmegivning, at Skatteministeriet, når lovforslaget er vedtaget, vil tage initiativ til at 

ændre de skattemæssige regler vedrørende værdiansættelse, således at det i lovforslaget 

enstrengede vurderingssystem indføres…”  

 

I andre tilfælde, dvs. hvor boet ikke havde baseret en værdiansættelse på en sagkyndig 

vurdering, havde skattemyndighederne derimod fortsat samme adgang til med samme 

midler at ændre boets skatteansættelse. Og netop dette område er så at sige uberørt af 

dødsboskiftereformen.  

 

Spørgsmålet om forholdet til 1982-cirkulæret er uomtalt i forarbejderne til den oven-

omtalte ændring af boafgiftsloven, når bortses fra almindeligt holdte bemærkninger i 

lovforslaget om, at de foreslåede værdiansættelsesregler i vidt omfang var en lovfæstel-

se af praksis. 1982-cirkulæret og den hertil knyttede praksis blev heller ikke efterføl-

gende ophævet administrativ, jf. nærmere nedenfor. For så vidt det fra lovgivningsmag-

tens side var intentionen at ændre den hidtil gældende værdiansættelsespraksis udenfor 

de tilfælde, hvor boet indhenter en vurdering, herunder i første række de i 1982-

cirkulæret angivne værdiansættelsesprincipper og den i tilknytning hertil udviklede 

praksis, blev et sådant ønske i hvert fald ikke formuleret med nogen stor klarhed, hver-

ken i ordlyden af eller motiver til lov nr. 1222 af 27/12 1996. 

 

Efter gennemførelsen af dødsboskiftereformen med den hertil knyttede ændring af skat-

te- og afgiftslovgivningen var situationen således sammenfattende den, at skattemyn-

dighederne fortsat havde samme adgang til ændre boets værdiansættelse, herunder efter 

indhentelse af en sagkyndig vurdering, med den undtagelse, at skattemyndighederne 

ikke længere kunne indhente en sagkyndig vurdering i de tilfælde, hvor boet allerede 

havde indhentet en sagkyndig vurdering, og den undtagelse, at indsigelser vedrørende 
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en sådan vurdering skulle behandles ved domstolene. Værdiansættelsespraksis udenfor 

tilfælde, hvor der forelå en sagkyndig vurdering, henstod derimod uomtalt.  

 

Står det i forarbejderne til lov nr. 1222 anførte synspunkt – hvorefter skattemyndighe-

derne i praksis godkendte boets vurderinger – til troende, består ændringen reelt i, at 

indsigelser vedrørende en sagkyndig vurdering nu behandles af domstolene. Denne æn-

dring ses i sig selv ikke at indebære en ophævelse af 1982-cirkulæret, hverken direkte 

eller forudsætningsvist. Eller med andre ord: Den omstændighed, at de processuelle 

regler ændres for en given tilfældegruppe, kan som det klare udgangspunkt ikke i sig 

selv antages at medføre en ændring af materielle regler for andre grupper af tilfælde.  

 

Praksis efter dødsboskiftereformen.  
Som netop nævnt blev 1982-cirkulæret og den hertil knyttede praksis ikke ophævet ad-

ministrativt efterfølgende.  

 

Ændringen af boafgiftslovens § 12 synes heller ikke i øvrigt at have ført frem til en æn-

dring af praksis for værdiansættelsen af aktiver indenfor 1982-cirkulærets anvendelses-

område. Tværtimod foreligger der en lang række vidnesbyrd på, at skattemyndigheder-

ne antog, at 1982-cirkulæret fandt anvendelse i uændret omfang, og der synes i øvrigt - 

set i lyset af, hvor mange skatteydere, der berøres af regelsættet - at have været en be-

mærkelsesværdig ro omkring værdiansættelserne. 

 

I flæng kan her nævnes udstedelsen af TS-cirk. 2000-5 og TS-cirk. 2000-9 om værdian-

sættelse af henholdsvis fast ejendom og aktier ved overdragelse mellem interessefor-

bundne parter, hvor det i indledningen angives, at anvisningen finder anvendelse på 

overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af 

Cir. nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer 

m.v. og ved gaveafgiftsberegning. Ligeledes kan nævnes SKAT´s meddelelse ref. i 

SKM2010.762.SKAT om ”Boafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme”, hvor det 

i meddelelsens afsn. 2 anføres, at: 

”Grundlaget for værdiansættelsen er ejendommens handelsværdi. Af cirkulærets 

pkt. 6 fremgår, at hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontant-

værdi højst er 15 pct. højere eller lavere end seneste bekendtgjorte ejendomsvurde-
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ring foretaget efter vurderingsloven, skal denne værdiansættelse lægges til grund 

ved beregningen af arve- og gaveafgiften.” 

 

Videre anføres i meddelelsens sidste afsn., at  

”Cirkulærets bestemmelser gælder i øvrigt uændret.” 

 

I domstolspraksis hænger i luften tilsyneladende fortsat Østre Landsrets kendelse ref. i 

TfS 1998, 766 ØLK, der synes rigtig i resultatet, men tvivlsom i præmisserne. Et syns-

punkt om, at skatteydere kan støtte ret på en administrativ praksis som formuleret i et 

cirkulære, i ligningsvejledningen eller i en hertil svarende tilkendegivelse, jf. TfS 1994, 

295 ØL, Skatteministeriets kommentar hertil ref. i TfS 1994, 557 samt Retssikkerheds-

udvalgets delredegørelse ref. i TfS 1995, 660, synes ikke at være nået frem til denne 

afdeling i Østre Landsret.  

 

I efterfølgende afgørelser fra begge landsretter er imidlertid klart forudsat, at 1982-

cirkulæret fortsat står ved magt, jf. herved TfA 2000.177 ØL og TfA 2013.390 VL. 

Begge sager vedrørte tilfælde, hvor boet ikke fik adgang til at værdiansætte en ejendom 

efter 1982-cirkulæret, da boet i forbindelse med bobehandlingen havde indhentet en 

sagkyndig vurdering. Se tillige TfA 2007.540 VL om værdiansættelsen ved ægtefælle-

udlæg.  

 

På gaveafgiftsområdet rejste skattemyndighederne i midten af 00´erne flere sager base-

ret på det synspunkt, at et forudgående kendskab til en konkret vurdering af en given 

fast ejendom afskar parterne i gaveoverdragelsen fra at støtte ret på 1982-cirkulærets +/- 

15 pct-regel. Dette synspunkt blev imidlertid afvist af Landsskatteretten, først ved ken-

delsen ref. i SKM2007.431.LSR, og sidenhen ved en ikke-offentliggjort kendelse af 5. 

oktober 2007, jr. nr. 2-4-1941-0305. I begge tilfælde med den afsluttende salut i præ-

misserne, at 

”Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at skattemyndighederne skal accep-

tere en værdiansættelse, der ligger inden for de i cirkulæret angivne retningslinier. 

Uanset at markedsværdien for den i den foreliggende sag omhandlede ejendom må 

antages at være højere end den seneste offentlige ejendomsvurdering -15 %, har 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/SKM20070431?src=document&versid=905-1-2013
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myndighederne herefter ikke mulighed for at tilsidesætte parternes værdiansættel-

se.” 

 

Også fra politisk side var signalet, at 1982-cirkulæret fortsat stod ved magt. Bl.a. oply-

ste skatteministeren den 21. august 2007 for så vidt angår den førstnævnte kendelse, 

SKM2007.431.LSR, på et spørgsmål om reglen, at: 

“Svar: Hverken Landsskatterettens afgørelse SKM2007.431.LSR eller advokat 

Tommy V. Christiansens artikel om 15 pct. reglen synes at indeholde noget nyt. 

Som jeg i adskillige tidligere svar har redegjort for skal skattemyndighederne ved 

ejendomshandler mellem forældre og børn respektere den værdiansættelse, de to 

parter er kommet frem til, når denne ikke afviger mere end 15 pct. fra den seneste 

offentliggjorte vurdering. Dette følger af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsbereg-

ning. 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Skatteministeriet ikke har indbragt Landsskat-

terettens afgørelse i SKM2007.431.LSR for domstolene, da der efter ministeriets 

vurdering ikke er udsigt til, at ministeriet i sidste ende vil vinde sagen. 

15. pct. reglen er en regel, som har fungeret godt i mange år, og som er let at forstå 

og håndtere. Tankegangen er, at den offentlige vurdering er objektiv konstaterbar, 

og man har så valgt ikke at lade den enkelte skatteyder bære risikoen for, at vurde-

ringen er sat for lavt eller højt i forhold til den aktuelle markedsværdi. 

Fordelen ved enkle firkantede regler er, at skatteyderne ved, hvad de har at holde 

sig til. Omvendt må det accepteres, at beskatningen ikke altid svarer til det resultat, 

en mere millimeterretfærdig regel ville føre til.” 

 

Det er næppe for vidtgående at konkludere, at cirkulærets værdiansættelsesbestemmel-

ser har været fulgt i praksis, med mindre cirkulærets egne bestemmelser om fravigelse 

af +/- 15 pct.-reglen har givet grundlag for en fravigelse.  

 

SKAT har på det seneste, og herunder også i den nedenfor omtalte sag, søgt at anlægge 

en sondring mellem på den ene side værdiansættelse af gaver og på den anden side vær-

diansættelse i dødsboer, herunder ved arveudlæg. Foreløbig synes denne sondring base-

ret på et spinkelt – meget spinkelt – grundlag. SKAT´s indlæg i den nedenfor omtalte 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/SKM20070431?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/SKM20070431?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/CIRK1982185?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/SKM20070431?src=document&versid=905-1-2013
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sag, der var udarbejdet af bl.a. Leo Holm, og som udmærker sig ved en særdeles grun-

dig og læseværdig gennemgang af retsudviklingen, fører dog efter min opfattelse frem 

til en skævvridning.  

 

Vestre Landsrets kendelse af 26/2 2015 
Spørgsmålet om rækkevidden af 1982-cirkulærets pkt. 6, stk. 2, har imidlertid nu været 

genstand for en nærmere prøvelse sagen afgjort ved Vestre Landsrets kendelse af 26/2 

2015.  

 

Sagen drejede sig om arveudlæg af 2 faste ejendomme til den ene af to arvinger til en 

værdi, der ubestridt lå indenfor intervallet af den senest bekendtgjorte offentlige vurde-

ring +/- 15 pct. Skattemyndighederne anmodede imidlertid Skifteretten om iværksættel-

se af en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, jf. dødsboskiftelovens § 

93. Dette protesterede arvingerne mod, med Skifteretten traf ved en kendelse fra juli 

2014 afgørelse om foretagelse af en sagkyndig vurdering. Boet kærede denne kendelse 

til Vestre Landsret, der ved en kendelse af 26/2 2015 besluttede at stadfæste Skifteret-

tens afgørelse. Som det vil fremgå nedenfor, var det afgørende for sagens udfald, om 

boet havde et retskrav på at anvende +/- 15 pct.-reglen.  

 

I præmisserne er landsrettens afgørelse begrundet således:  

”Efter boafgiftslovens § 12, stk. 1, skal aktiver og passiver i et dødsbo ansættes til 

deres handelsværdi, og SKAT kan efter § 12, stk. 2, enten selv ændre en værdian-

sættelse i et dødsbo eller anmode skifteretten om at udmelde sagkyndige til at fore-

tage en vurdering efter dødsboskiftelovens § 93, hvis SKAT finder, at værdiansæt-

telsen ikke svarer til handelsværdien. Efter dødsboskiftelovens § 93 har den sag-

kyndige vurdering også til formål at fastsætte handelsværdien af aktiver og passi-

ver. Det fremgår af forarbejderne til § 93, at der kun er grundlag for at afvise en 

anmodning om en sagkyndig vurdering, såfremt den er åbenbart overflødig. 

 

SKATs anmodning om en sagkyndig vurdering vil være åbenbart overflødig, hvis 

boet efter S godtgør, at boet i den foreliggende sag har et retskrav på at få god-

kendt værdiansættelsen af de to ejendomme, der er arveudlagt til C. 

 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201547_P12?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/L1996383_P93?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/L1996383_P93?src=document&versid=905-1-2013
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Det er ubestridt, at værdien af de to ejendomme er fastsat til beløb, der ligger inden 

for +/15 % af de senest offentliggjorte ejendomsvurderinger, og dermed i overens-

stemmelse med punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 182 om værdiansættelsen af akti-

ver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Ifølge bemærknin-

gerne til boafgiftslovens § 12 er principperne i værdiansættelsescirkulæret og den 

praksis, der var etableret på området, fortsat gældende efter boafgiftslovens ikraft-

træden. Som anført i cirkulærets indledning i punkt 1 og gentaget i punkt 48 er dets 

regler vejledende, og landsretten lægger til grund, at dette gælder ved fastsættelsen 

af handelsværdien for både aktiver og passiver. Det følger endvidere af formule-

ringen af punkt 8 om efterfølgende ændringer og af praksis vedrørende bestemmel-

sen, at den ikke er udtømmende. Der er herefter ikke grundlag for at fastslå, at 

værdiansættelsescirkulærets bestemmelser i sig selv giver boet et retskrav på at få 

godkendt sin værdiansættelse af de to ejendomme. 

 

Efter den foreliggende administrative praksis, herunder ministersvarene på 

spørgsmål om 15 %'s reglens anvendelse, er det ikke godtgjort, at der er en fast 

administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse, som ikke afviger mere end 

15 % fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, skal lægges til grund. En even-

tuel fast administrativ praksis på gaveområdet kan ikke føre til et andet resultat. 

 

Landsretten tiltræder derfor, at der ikke er grundlag for at afvise SKATs anmod-

ning om en sagkyndig vurdering, og stadfæster herefter skifterettens kendelse.” 

 

 

Konsekvenser af landsrettens kendelse 

Landsrettens kendelse søges indbragt for Højesteret, men Procesbevillingsnævnet har 

endnu ikke truffet afgørelse i sagen.  

 

Som anført indledningsvist bryder landsrettens kendelse på afgørende vis med mere end 

30 års praksis for værdiansættelse af aktiver ved udlæg fra dødsboer, således som denne 

praksis er formuleret i generelle retningslinier og konkrete afgørelser, se herom nærme-

re Bodil Christiansen i TfS 2005, 354. 

 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201547_P12?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201547?src=document&versid=905-1-2013
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Kendelsen rokker dermed endvidere på selve afgrænsningen af, hvornår der kan anses at 

foreligge en ”fast administrativ praksis”, som en skatteyder kan påberåbe sig. En sådan 

udvikling er set fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt dybt betænkelig.  

 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


