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Landsskatteretten traf sidste år afgørelse i en principiel sag om grænsen 

mellem skattefrihed og skattepligt for dødsboer efter gifte personer. Skatte-

rådet har på baggrund af denne afgørelse nu ændret praksis, således at den 

ændrede - og gunstigere - praksis om skattefritagelse for dødsboer også om-

fatter skifte af uskiftede boer. Reglerne giver anledning til skattemæssige 

overvejelser i forbindelse med skifte, ligesom der kan være grundlag for at 

overveje et skifte af et uskiftet bo med deraf følgende realisation af skattefri 

avancer. 
 
Skatten ophører ikke ved dødsfaldet – men fortsætter i princippet helt frem til det tids-

punkt, hvor arven overgår til arvingerne. Herefter beskattes indtægter af arven hos den 

enkelte arving.  

 

Havde afdøde f.eks. et kontantindestående i en bank, skal afdøde personbeskattes af 

renterne heraf frem til dødsfaldet. Herefter beskattes renterne som udgangspunkt i døds-

boet. Og når kontantindeståendet til sidst overgår til en arving, beskattes renterne frem-

adrettet hos arvingen. 

 

Beskatning af dødsboer drejer sig - meget forenklet - om, hvordan et dødsbos indtægter 

skal beskattes fra dødsfaldet og frem til boets afslutning. 

 

Skatten af dødsboets indtægter må ikke forveksles med boafgift (arveafgift): 

http://www.v.dk/
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Dødsbobeskatning er en beskatning af boets indtægter i boperioden, f.eks. renter, ak-

tieudbytter, salgsavancer etc. Skatten beregnes som udgangspunkt som 50 pct. af boets 

indtægter, men således at boet har et fradrag i den beregnede skat på 5.200 kr. (2013) pr. 

måned i boperioden, dog højst i 12 måneder.  

 

Boafgift og eventuelt tillægsboafgift (arveafgifter) er derimod en afgift på den formue, 

som i sidste ende overgår til arvingerne. Afgiften beregnes som en procentsats på 15/40 

pct. af boets nettoformue, dvs. den formue, der er tilbage, når boet er gjort op og alle 

regninger er betalt, herunder restskatter fra forudgående år og dødsboskat. 

 

 

Mere om dødsboskat 

Ethvert dødsbo, der behandles i Danmark, er som udgangspunkt skattepligtig af boets 

indtægter. 

 

Men for at undgå, at mindre dødsboer skal bruge ressourcer på at udarbejde selvangivel-

se om småindtægter, der ikke aflejrer sig i noget væsentligt skattetilsvar, er mindre 

dødsboer helt fritaget for at svare skat. Skattevæsenet undgår ligeledes at skulle anvende 

ressourcer på at gennemgå selvangivelser om beløb og i sidste ende et skatteprovenue, 

der ikke står i et rimeligt forhold til skattevæsenets ligningsindsats. 

 

Om et dødsbo er skattefritaget eller skal svare skat, beror efter loven på størrelsen af 

boets formue. Dette til forskel fra beskatningen af personer i levende live, hvor beskat-

ningen afhænger af indkomstens størrelse.  

 

Et dødsbo er skattefritaget, hvis (1) boets aktiver og (2) boets nettoformue på tids-

punktet for boets afslutning hver især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. 

(2013). For 2014 er det tilsvarende beløb 2.641.900 kr.  

 

Ved opgørelsen af boets aktiver skal ikke medregnes værdien af ejerboliger og som-

merhuse, der kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen eller sommerhusreglen. Værdi-

en af sådanne ejerboliger og sommerhuse skal derimod medregnes ved opgørelsen af 

boets nettoformue. Reglerne er omtalt nærmere den 23. februar 2013 i disse spalter. 
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Endvidere gælder, at der såvel ved opgørelsen af boets aktiver som ved opgørelsen af 

boets nettoformue skal bortses fra visse mellemværender mellem dødsboet og skattevæ-

senet.  

 

Fastsættelse af en skattepligtsgrænse for både aktiver og nettoformue skal sikre, at ikke 

blot dødsboer med en pæn nettoformue, men også boer med betydelige aktiver, der har 

en mere beskeden nettoformue som følge af en stor gæld, bliver underlagt et manuelt 

eftersyn af SKAT. 

 

Reglen om skattefritagelse for mindre dødsboer gælder, selv om der i boet realiseres 

endog meget store skattepligtige indtægter, f.eks. store skattepligtige aktiegevinster.  

 

I nogle tilfælde kan det derfor have væsentlig betydning for arvingerne, om boet er skat-

tefritaget eller ej.  

 

 

Enlige og ægtefæller 

Hvis afdøde var enlig ved dødsfaldet, vil det normalt ikke være noget problem at få kon-

stateret ved boets slutning, om boets aktiver og nettoformue overstiger beløbsgrænsen 

på 2.595.100 kr. 

 

For ægtefæller med formuefællesskab (fælleseje) har sagen stillet sig lidt anderledes.  

 

Landsskatteretten traf i efteråret 2012 en principiel afgørelse, der helt enkelt drejede sig 

om, hvordan man opgør, om dødsboets formue er større eller mindre end grænsen på de 

2.595.100 kr., når afdøde var gift ved dødsfaldet. 

 

Landsskatterettens afgørelse drejede sig om denne opgørelse i et dødsbo, hvor afdøde 

efterlod sig en længstlevende ægtefælle, hvor ægtefællerne havde formuefællesskab, og 

hvor boet blev skiftet i forbindelse med dødsfaldet.  
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Er begge ægtefæller solvente, og har de almindeligt formuefællesskab, vil længstleven-

de ægtefælles formue og dødsboets formue - lidt forenklet udtrykt - bestå af 2 lige store 

formuer, nemlig halvdelen af formuen i formuefællesskabet. 

 

Skattemyndighederne havde siden dødsboskattelovens ikrafttræden i 1997 antaget, at 

begge disse formuer skulle medregnes ved vurderingen af, om beløbsgrænsen på 

2.595.100 kr. var overskredet, og dermed om dødsboet efter en ægtefælle var skattefri-

taget eller skattepligtigt.  

 

Skattevæsenets fortolkning af loven blev imidlertid underkendt af Landsskatteretten ved 

afgørelsen fra 2012. Efter Landsskatterettens afgørelse er det således kun afdødes andel 

af formuefællesskabet, i afgørelsen benævnt ”boslod”, der skal indgå ved vurderingen 

af, om boet er skattefritaget. 

 

 

Andre dødsboer 

Landsskatterettens afgørelse vedrørte som allerede nævnt et dødsbo, hvor boet blev skif-

tet i forbindelse med dødsfaldet.  

 

Landsskatterettens afgørelse, som skattevæsenet valgte at akkviescere ved, affødte der-

for umiddelbart spørgsmålet om, hvordan der skal forholdes i tilfælde, hvor den længst-

levende ægtefælle har overtaget boet efter den førstafdøde ægtefælle til uskiftet bo.  

 

Spørgsmålet om skattefritagelse eller -skattepligt bliver i disse tilfælde aktuelt, når boet 

efter den førstafdøde ægtefælle senere skiftes, hvad enten dette sker i længstlevendes 

levende live eller først ved længstlevendes dødsfald.  

 

Skattemyndighederne tog ikke stilling til disse spørgsmål i forbindelse med den særlige 

meddelelse om konsekvenserne af Landsskatterettens afgørelse, som skattevæsenet ud-

sendte i december 2012  

 

Men flere skatteydere har selv rejst spørgsmålene overfor skattevæsenet i forbindelse 

med en anmodning om bindende svar. På denne baggrund fik Skatterådet forelagt pro-
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blemstillingen i 2013 i forbindelse med behandlingen af 4 konkrete sager, og rådet har 

nu truffet afgørelse i disse sager. 

 

 

Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live 

Skifte af et uskiftet bo i længstlevende ægtefælles levende live kommer på tale, hvor den 

længstlevende ægtefælle i første fase har besluttet at overtage boet efter førstafdøde til 

uskiftet bo, men sidenhen – efter en kortere eller længere periode - beslutter sig for at 

skifte boet. Det kan f.eks. blive aktuelt, hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at ind-

gå nyt ægteskab.  

 

Under et sådant skifte skal den længstlevende ægtefælle som udgangspunkt - fortsat - 

beskattes af alle indtægter af den formue, der var omfattet af formuefællesskabet i ægte-

skabet mellem afdøde og længstlevende. Undtaget fra beskatningen hos længstlevende 

er kun fortjenester, der indvindes i forbindelse med, at andre arvinger overtager konkre-

te formueaktiver fra formuefællesskabet. Disse fortjenester skal nemlig beskattes i 

dødsboet.  

 

Det betyder helt konkret, at hvis den længstlevende f.eks. har en post aktier, hvorpå der 

hviler en latent skat, kan længstlevende vælge, at disse aktier skal overgå til en arving 

som et led i arvedelingen - og dermed, at fortjenesten ved denne overgang til arvingen 

skal beskattes i boet. Og er boet skattefritaget, vil en ellers skattepligtig fortjeneste på 

aktier blive skattefri. 

 

Det har derfor også i denne situation væsentlig interesse, om beløbsgrænsen for skatte-

fritagelse skal beregnes på grundlag af hele formuefællesskabet, eller på grundlag af kun 

boets andel af formuefællesskabet.  

 

Om denne situation udtalte Skatterådet i 2 konkrete sager, at det – med henvisning til 

Landsskatterettens afgørelse fra 2012 - kun er halvdelen af det uskiftede bo, der indgår 

ved opgørelse af, om boet er skattefritaget.  
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I den ene af de to konkrete sager medførte det, at en landbrugsejendom kunne overgå til 

en arving skattefrit, dvs. uden beskatning af ejendomsavance, genvundne afskrivninger 

m.v.  

 

 

Skifte af uskiftet bo ved længstlevendes dødsfald 

I mange tilfælde skiftes dødsboet efter den førstafdøde ægtefælle først på det tidspunkt, 

hvor den længstlevende ægtefælle afgår ved døden.  

 

I denne situation opstår på tilsvarende måde spørgsmålet om, hvorvidt beløbsgrænsen 

for skattefritagelse skal beregnes på grundlag af hele formuefællesskabet, eller på 

grundlag af hver af de afdøde ægtefællers andel af formuefællesskabet – i realiteten sva-

rende til, at der ved skiftet af det uskiftede bo er 2 ”bundgrænser”. 

 

Om denne situation udtalte Skatterådet - ligeledes med henvisning til Landsskatterettens 

afgørelse fra 2012 - at boet efter den længstlevende ægtefælle og den tidligere afdøde 

ægtefælle vil være skattefritaget, hvis hver af de afdødes andel af både aktivmassen og 

andel af nettoformuen er under 2.595.100 kr.  

 

 

Ligestilling mellem enlige og gifte personer 

Med Skatterådets afgørelser er sket en faktisk ligestilling i skattemæssig henseende mel-

lem på den ene side personer, der var enlige ved dødsfaldet, og på den anden side perso-

ner, der levede i ægteskab med formuefællesskab på dødsfaldstidspunktet. 

 

Denne retsstilling ligger på linie med reglerne om beregning af boafgift. Efter boafgifts-

reglerne anses ægtefæller således som to selvstændige arveladere, således at den afgifts-

pligtige arv efter hver af ægtefællerne reduceres med et bundfradrag på 264.100 kr. 

(2013) efter boafgiftslovens § 6.  
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Særeje 
Havde den ene eller begge ægtefæller - udover formuefællesskabet - et særeje, skal dette 

særeje medregnes ved opgørelsen af, om beløbsgrænsen på de 2.595.100 kr. (2013) er 

overskredet.  
_______ o _______ 
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