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Ændret berigtigelsesform for dødsbo - overgang fra forenklet 
privat skifte til bobestyrerbehandling - dødsbobeskatning - 
mulighed for etablering af et skattefrit dødsbo med skattefri 
opskrivning af skatterelevante aktiver - SKM2015.283.LSR ©  

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
 Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 4/3 2015, ref. i SKM2015.283.LSR, at Skif-

terettens ændring af berigtigelsen af et dødsbo fra forenklet privat skifte til bobestyrer-

behandling måtte lægges til grund skattemæssigt, således at den skattemæssige behand-

ling måtte følge den ændrede berigtigelsesform, nemlig bobestyrerbehandling.     

 

Ved Landsskatterettens kendelse af 30/8 2012, ref. i TfS 2012, 660 LSR, som senere 

erstattet af Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2012.524.LSR, fandt Landsskatteret-

ten, at spørgsmålet om, hvorvidt aktivmassen og nettoformuen i et dødsbo efter en først-

afdød ægtefælle oversteg grænsen for skattefritagelse efter dødsboskattelovens § 6, skul-

le afgøres på grundlag af boets egen formue efter fællesboskiftet – og dermed altså uden 

hensyntagen til længstlevendes formue efter fællesboskiftet. Landsskatteretten under-

kendte dermed skattemyndighedernes mangeårige praksis om medregning af ægtefæl-

lernes samlede fællesformue ved vurderingen efter dødsboskattelovens § 6.  

 

Landsskatterettens kendelse indebar, at flere dødsboer efter en førstafdød ægtefælle med 

fordel kan skiftes med henblik på en skattefri afståelse af aktiver i fællesboet.  

 

SKAT udsendte efterfølgende styresignalet ref. i SKM2012.724.SKAT om fremgangs-

måden for afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle skal frita-

ges for beskatning samt om betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for 

dødsboer, der opfyldte betingelserne for skattefritagelse efter den ændrede praksis.  

 

http://www.v.dk/
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Landsskatterettens kendelse indebar som allerede nævnt, at flere dødsboer efter en først-

afdød ægtefælle med fordel kan skiftes med henblik på en skattefri afståelse af aktiver i 

fællesboet.  

 

I JUS 2015/10 er omtalt en sag, hvor parterne ikke havde fulgt formalia for at opnå be-

skatning af dødsboet efter dødsboskattelovens kap. II, herunder et skattefrit salg af 

goodwill knyttet til førstafdøde ægtefælles lægeklinik. I den konkrete sag, ref. i 

SKM2015.128.LSR, var boet efter en førstafdød ægtefælle meget hurtigt efter dødsfal-

det blevet udleveret til privat skifte med hustruen og ægtefællernes tre døtre. Efterføl-

gende blev oplyst, at ægtefællernes tre døtre havde meddelt afkald på arv til fordel for 

længstlevende ægtefælle, og boet blev herefter påny udlagt til privat skifte med længst-

levende ægtefælle som eneste legale arving. Boet havde imidlertid ikke indgivet den i 

dødsboskattelovens § 58, stk. 5, 2. pkt. udkrævede erklæring for dødsboer med en 

længstlevende ægtefælle som eneste legale arving om, at boet ønskede beskatning efter 

dødsboskattelovens kap. II fremfor beskatning efter lovens afsn. III om beskatning ved 

uskiftet bo m.v. Indkomsten blev herefter beskattet hos længstlevende ægtefælle.  

 

Denne afgørelse blev fastholdt af Landsskatteretten. Vedrørende mulighederne for di-

spensation 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 Landsskatterettens opfattelse måtte SKAT dog 

anses for at være rette myndighed til at varetage bestemmelserne i skattelovgivningen, 

herunder dødsboskattelovens § 58, stk. 5, og videre, at der ikke var hjemmel til at di-

spensere for tidsfristen i dødsboskattelovens § 58, stk. 5.  

 

 

SKM2015.283.LSR 
I sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.283.LSR var et dødsbo 

efter en førstafdød ægtefælle på grundlag af et arveafkald fra et fællesbarn i maj 2012 

udleveret til længstlevende ægtefælle til forenklet privat skifte efter dødsboskiftelovens 

§ 34. Et forenklet privat skifte forudsætter som berigtigelsesform bl.a., at længstlevende 
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ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling. Skatteretligt anvendes samme reg-

ler som for boer overtaget til uskiftet bo.  

 

I maj 2013 anmodede længstlevende ægtefælle om at få boet behandlet som bobestyrer-

bo med henvisning til SKATs ændrede praksis fra august 2012, jf. den ovenfor omtalte 

kendelse fra Landsskatteretten af 30/8 2012, ref. i TfS 2012, 660 LSR, jf. 

SKM2012.524.LSR. Skifteretten genoptog herefter boet og besluttede at udlevere boet 

til bobestyrerbehandling. 

 

Om den skattemæssige håndtering af det herefter etablerede bo meddelte SKAT, at et 

valg af skiftelovens § 34 som berigtigelsesform som udgangspunkt var bindende, og at 

valget af denne skiftebehandling ikke kunne kombineres med dødsboskattelovens § 58, 

stk. 5, hvorefter længstlevende - uanset at længstlevende er eneste legale arving og der-

for som udgangspunkt er underlagt reglerne for beskatning af et uskiftet bo - kan vælge 

en beskatning af boet som selvstændigt skattepligtigt dødsbo.  

 

Videre anførte SKAT, at praksisændringen baseret på Landsskatterettens kendelse, ref. i 

SKM2012.524.LSR (TfS 2012, 660 LSR) ikke havde betydning for vurderingen af be-

skatningen af et dødsbo, der var berigtiget ved udlevering til et forenklet privat skifte 

efter dødsboskiftelovens § 34, idet dødsboskattelovens § 6 ikke fandt anvendelse i disse 

tilfælde.  

 

Dødsboet anførte heroverfor, at Skifterettens beslutning om boets berigtigelse, herunder 

en senere ændring af berigtigelsesformen, var afgørende for den skattemæssige behand-

ling af boet, og videre, at en ændring af berigtigelsesformen havde virkning ex tunc så-

vel i skifteretlig som i skatteretlig henseende. Boet henviste i den forbindelse til Den 

Juridiske Vejledning, afsn. C.E.6.1.2. om de skattemæssige konsekvenser ved overgang 

fra et uskiftet bo til et skiftet bo.  

 

Dernæst henviste boet til, at omgørelse og omvalg i skatteretlig henseende er mulighe-

der, som kan bringes i anvendelse, når en privatretlig disposition eller et valg i en selv-

angivelse har fået en utilsigtet virkning, og videre, at advokaten aldrig ville have rådgi-
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vet den længstlevende ægtefælle til at vælge forenklet privat skifte, hvis alternativet var 

et skattefritaget skiftet dødsbo. Boet henviste herved uddybende til, at havde Landsskat-

terettens kendelse om beregningsgrundlaget for vurderingen af spørgsmålet om skatte-

pligt for et skiftet dødsbo foreligget i maj måned 2012, ville rådgivningen uden tvivl 

have gået ud på at få boet udleveret til privat skifte fra starten, ligesom der ville kunne 

have være rådgivet om en anden beslutning, end at fællesbarnet skulle give arveafkald 

til fordel for sin mor. 

 

Landsskatteretten konstaterede, at boet var behandlet som et skattemæssigt uskiftet bo 

i medfør af dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, idet boet dog efter anmodning til Skif-

teretten var genoptaget og ved Skifterettens afgørelse ændret til bobestyrerbehandling i 

maj 2013.  

 

Landsskatteretten fandt som følge af Skifterettens genoptagelse af boets behandlings-

form herefter, at den skattemæssige behandling måtte følge den ændring til bobestyrer-

behandling, som var fastsat ved skifterettens afgørelse. Boet skulle herefter behandles i 

henhold til dødsboskattelovens afsnit II, dvs. som et selvstændigt beskattet dødsbo.  

 

Landsskatterettens kendelse harmonerer med det grundlæggende princip om, at beskat-

ning baseres på de underliggende civilretlige forhold; in casu på en anden skifteretlig 

berigtigelse af boet.  

 

Vedrørende herunder spørgsmålet om, hvorvidt en ændring af berigtigelsesform har 

virkning ex tunc eller ex nunc, synes dødsboskifteloven at have det klare udgangspunkt, 

at ændring af berigtigelsesform sker med tilbagevirkende kraft, jf. herved nærmere de i 

dødsboskiftelovens § 104 angivne konsekvenser ved ændret skifteform, der inden for 

visse grænser tager sigte på genetablering af boets oprindelige status. Også i denne hen-

seende må de skatteretlige konsekvenser følge de civilretlige konsekvenser.  

 

Landsskatterettens kendelse giver fornyet anledning til at overveje berigtigelsesformen i 

de tilfælde, hvor en førstafdød ægtefælles andel af formuefællesskabet med tillæg af et 

eventuelt særeje tilhørende førstafdøde, er mindre end grænsen for skattefritagelse efter 



- 5 – 
Offentliggjort d. 12. maj 2015 
 

 
 

 
  

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) 

dødsboskattelovens § 6. Tilbage i tid gælder dette ikke blot for skiftede boer, men med 

Landsskatterettens kendelse også for boer, der er udlagt til længstlevende efter dødsbo-

skiftelovens § 34, og hvor længstlevende som udgangspunkt er indtrådt i afdødes skat-

temæssige stilling.  

 
_______ o _______ 

 
 

  

 

 


