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Dødsbobeskatning – skattefritagelse ved insolvens på grund af 
gavedispositioner – Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015, 
jr. nr. 13-3982574 ©  

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
 Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 13/4 2015, at et dødsbo som insolvent måtte 

anses for skattefritaget efter dødsboskattelovens 52, uanset at boets insolvens skulle 

henføres til afdødes betydelige gavedispositioner kort tid før dødsfaldet. En ellers skat-

tepligtig boindkomst på ca. 12,6 mio. kr., hovedsageligt i form af avance ved salg af 

landbrugsejendomme, kom herefter ikke til beskatning med en skattebesparelse på ca. 

6.2 mio. kr. til følge. Retsformanden, der dissentierede, stemte for at stadfæste SKAT´s 

afgørelse om beskatning af boet, da boets stilling som insolvent måtte anses som kon-

strueret med det formål at undgå skattepligt for boet.   

 

Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015 drejer sig om den - efter skattemyndigheder-

nes opfattelse i stigende omfang anvendte - fremgangsmåde, at en skatteyder kort tid før 

sit dødsfald gør sig insolvent med henblik på at undgå dødsbobeskatning. Modellen sy-

nes at være en af de mere morbide fremgangsmåder for at opnå en skattebesparelse. 

Men som det vil fremgå nedenfor, lykkedes det afdøde, eller måske snarere de efterle-

vende, at opnå en ganske betydelig skattebesparelse i størrelsesordenen 6,2 mio. kr.  

 

Retsgrundlaget 
Retsgrundlaget for sagen var dødsboskiftelovens § 69, hvorefter Skifteretten træffer 

afgørelse om insolvensbehandling og udpeger bobestyrer, hvis boet er insolvent. 

  

Skifterettens beslutning om insolvensbehandling efter dødsboskiftelovens § 69 indebæ-

rer efter dødsboskattelovens § 52, stk. 1, at dødsboet er fritaget for at betale indkomst-

skat uanset handelsværdien af boets aktiver. 

 

http://www.v.dk/
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Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015 
Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015 drejede sig om en skatte-

yder, der i perioden op til sit dødsfald den 21/2 2009 foretog en række gavedispositioner 

til fordel for sin ægtefælle og to døtre, alt med den virkning, at bobeholdningen blev 

negativ med ca. 9,6 mio. kr.  

 

Før de omhandlede gavedispositioner blev iværksat i slutningen af 2008, havde skatte-

yderen som fælleseje en nettoformue på godt 14 mio. kr., der i det væsentligste bestod af 

to landbrugsejendomme, der ved den offentlige vurdering var ansat til 16,7 mio. kr. Hu-

struen havde en nettoformue på knap 1 mio. kr., ligeledes som fælleseje.  

 

I december 2008 optog skatteyderen et kreditforeningslån på knap 11,8 mio. kr. Den 7/1 

2009 oprettede skatteyderen og hustruen en gave- og særejeægtepagt, hvorefter hustruen 

fik overdraget kontant 17 mio. kr. som gave. Gaven skulle berigtiges ved overførelse af 

11,5 mio. kr. til hustruen senest den 15/1 2009, medens resten skulle overføres senest 

ved udgangen af 2009. Endvidere blev skatteyderens andel af en tredje ejendom over-

draget til hustruen. Samtidig blev aftalt mellem ægtefællerne, at alt hvad ægtefællerne 

hver især ejede samt alt, hvad de fremover erhvervede, skulle være fuldstændigt særeje. 

Til opfyldelse af ægtepagten overførte skatteyderen den 12/1 2009 11,8 mio. kr. til hu-

struen. Efter denne transaktion havde skatteyderen en nettoformue på 1,4 mio. kr. og 

hustruen en nettoformue på 13,6 mio. kr. 

 

Som tredje led i dispositionsrækken optog skatteyderen den 19/2 2009 et lån i et penge-

institut på 13,1 mio. kr. mod håndpant i en bankkonto tilhørende hustruen med et inde-

stående på 11,2 mio. kr., der hidrørte fra gaven fra skatteyderen. Endvidere var udstedt 

et ejerpantebrev på 2 mio. kr. i de to landbrugsejendomme. Samme dag, dvs. den 19/2 

2009, gav skatteyderen hver af ægteparrets to døtre en gave på knap 5,7 mio. kr. Gaver-

ne blev anmeldt til SKAT den 20/2 2009, og skatteyderen indbetalte gaveafgiften på 

knap 1,7 mio. kr.  

 

Som allerede nævnt afgik skatteyderen ved døden den 21/2 2009. 
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Den 25/3 2009 blev den afdøde skatteyders særbo udlagt til privat skifte som gældsved-

gåelsesbo. Sidenhen, den 15/9 2009, indsendte boet åbningsstatus, hvorefter afdødes 

nettoformue på dødsdagen var negativ med 8,5 mio. kr., medens hustruens særejefor-

mue var opgjort til 13 mio. kr.  

 

Ægtefællernes samlede formue var således i mellemperioden blevet reduceret med 10,5 

mio. kr., hvilket primært skyldtes gaverne til de to døtre.  

 

Boet indsendte den 19/5 2010 boopgørelse med skæringsdag den 21/2 2010, hvor bobe-

holdningen var opgjort til -9.639.508 kr. og aktiverne opgjort til 2.768.377 kr. Boets to 

landbrugsejendomme var under bobehandlingen blevet solgt for 18,5 mio. kr. I boopgø-

relsen var angivet, at boet var skattefritaget som følge af insolvens.  

 

Efter anmodning fra SKAT foretog Skifteretten en revision af boet og traf ved kendelse 

af 11/10 2011 beslutning om at godkende den indgivne boopgørelse. Af denne boopgø-

relse fremgik, at boets aktiver på skæringsdagen androg 2.206.391,98 kr., og at netto-

formuen var negativ. Efter det oplyste tog skifteretten i kendelsen stilling til, om der i 

bobehandlingen burde have været inddraget gaver, som afdøde havde ydet henholdsvis 

sin ægtefælle og sine børn på i alt 23 mio. kr. Skifteretten fandt imidlertid ikke, at de 

pågældende gaver skulle anses som en del af boets aktiver. Kendelsen blev ikke kæret af 

SKAT.   

 

Det kan tilføjes, at forskellen mellem aktivmassen i den indgivne boopgørelse og den 

senere godkendte boopgørelse (2.768.377 kr. henholdsvis 2.206.391 kr.) beroede på 

afregning af en valutaterminsforretning, som afdøde havde indgået. Denne problemstil-

ling vil ikke blive omtalt nærmere.   

 

SKAT traf afgørelse om, at boet måtte anses som skattepligtigt. Dels med henvisning til, 

at boets aktivmasse oversteg grænsen for skattefritagelse på 2.595.100 kr. (2010), jf. den 

indgivne boopgørelse, hvor boets aktiver var opgjort til 2.768.377 kr. Og dels med hen-

visning til, at transaktionsrækken i form af låneoptagelse og efterfølgende gaveoverdra-

gelser umiddelbart forud for dødsfaldet var båret af det primære hensyn til at opnå skat-

tefritagelse vedrørende en forventet avance på 11,5 mio. kr. ved salg af de to landbrugs-
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ejendomme og som sådan savnede realitet. Transaktionerne kunne derfor efter SKAT´s 

opfattelse ikke indgå ved bedømmelsen af, om boet var skattepligtigt. Disse synspunkter 

blev uddybet af Kammeradvokaten i et omfattende indlæg til Landsskatteretten.  

 

Et flertal på to af de tre deltagende dommere i Landsskatteretten tilsidesatte imidlertid 

SKAT´s afgørelse i sagen, idet boet blev anset som skattefrit.  

 

Som begrundelse anførte flertallet, at Skifteretten var rette myndighed til at træffe afgø-

relse både vedrørende dødslejegavers omstødelighed, jf. arvelovens § 93, konkurslovens 

§ 67 og boafgiftslovens § 17 og vedrørende boers udlevering til insolvensbehandling, jf. 

dødsboskiftelovens § 36, nr. 2, og § 69. Da skifteretten havde truffet afgørelse vedrø-

rende begge spørgsmål, kunne Landsskatteretten ikke tilsidesætte afgørelserne rent skat-

temæssigt. Flertallet henså herved til, at skifteretten utvivlsomt havde taget boet under 

insolvensbehandling, hvilket fremgik af udskrift af retsbogen af 25/3 2014. 

 

De to retsmedlemmer fandt endvidere, at der fra lovgivers side var tilsigtet en stor frihed 

mellem ægtefæller til økonomisk at indrette sig bedst muligt, og anførte herved, at der 

således hverken svares gaveafgift eller boafgift mellem ægtefæller. Det forhold, at afdø-

de havde benyttet sig af de eksisterende regler til at sikre sin ægtefælle havde efter fler-

tallets opfattelse ikke karakter af omgåelse i en sådan grad, at der kunne ske tilsidesæt-

telse af hele konstruktionen som skatteunddragelse. Der var herved henset til, at der var 

realitet bag både gaver og lån, da gaverne havde skiftet ejere og var blevet afgiftsberig-

tiget, og da lån var optaget i en uafhængig bank på sædvanlige vilkår, og da længestle-

vende hæftede med de håndpantsatte midler. 

 

Mindretallet på én dommer i Landsskatteretten, nemlig retsformanden, fandt derimod, at 

der var tale om et sammenhængende aftalekompleks, hvor enhver risiko var elimineret. 

Videre anførte retsformanden, at dispositionerne i aftalekomplekset alene var foretaget 

af skattemæssige årsager for at undgå, at boet blev skattepligtigt. Der var således tale 

om et konstrueret resultat, der efter retsformandens opfattelse måtte tilsidesættes, jf. 

UfR 2014.2742 H. 
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Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015 ligger for så vidt på linie med den i JUS 

2015/20 omtalte kendelse fra Landsskatteretten ref. i SKM2015.283.LSR om ændring af 

berigtigelsesformen for et dødsbo, hvor Skifterettens afgørelse om ændret berigtigel-

sesmåde blev lagt til grund for den skattemæssige behandling af dødsboet.  

 

Aftalekomplekset ligger imidlertid givetvis udenfor de forudsætninger, der ligger til 

grund for dødsboskattelovens § 52 om skattefritagelse af insolvente dødsboer: nemlig - 

som det udtrykkes i de almindelige bemærkninger til den senere lov nr. 521 af 17/6 

2008 - at ”…de administrative komplikationer ved at opretholde den særlige skattemæs-

sige behandling af de insolvente dødsboer ikke set over tid står mål med skatteprovenu, 

der kan opnås ved, at enkelte af de insolvente dødsboer erklæres skattepligtige efter 

konkursskatteloven.” 

 

Det er uvist, om Landsskatterettens kendelse vil blive indbragt for domstolene. Skatte-

ministeriet vil dog næppe stille sig tilfreds med en retsstilling som den foreliggende, og 

da navnlig ikke, hvis der – som antydet af Kammeradvokaten i indlægget til Landsskat-

teretten – er tale om en stigende trafik.  

 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 

 


