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Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct.´s reglen i døds-

boer? ©  
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

 Vestre Landsret har i februar 2015 truffet en afgørelse, der kan få vidt-
rækkende skattemæssige konsekvenser for dødsboer og for den arving, 
der overtager afdødes faste ejendom, f.eks. familiesommerhuset eller en 
udlejningsejendom.  Efter landsrettens afgørelse kan arvinger nemlig ikke 
længere regne med at kunne overtage en ejendom for en værdi svarende 
til +/- 15 pct. af den senest kendte offentlige vurdering. Dette kan i man-
ge tilfælde medføre en  forøget beskatning af dødsboet samt større arve-
afgift. 
 

Skattevæsenet har i mere end 30 år fulgt den praksis, at ejendomme ved overdragelse 

mellem familiemedlemmer ved salg eller gave og ved udlæg fra dødsboer kunne vær-

diansættes til seneste kendte ejendomsvurdering +/- 15 pct. ved opgørelse af en even-

tuel avanceskat samt gave- eller boafgift (arveafgift). Denne praksis beror på et cirku-

lære udstedt af Skatteministeriet i 1982. Med afgørelsen fra Vestre Landsret fra febru-

ar 2015 er denne praksis blevet tilsidesat i en sag om arveudlæg fra et dødsbo. Afgø-

relsen har vakt opsigt blandt skatterådgivere og bobestyrere. Ikke alene skaber afgørel-

sen i sig selv retsusikkerhed. Afgørelsen er tillige og særlig problematisk netop for 

dødsboer, hvor der til forskel fra alle andre overdragelsessituationer ikke er mulighed 

for at indhente et bindende svar om værdiansættelsen. 

 

Dødsbobehandling og overgang til arving 
Ved behandlingen af et dødsbo skal der tages stilling til, om afdødes formue, dvs. fast 

ejendom, løsøre, værdipapirer m.v., skal sælges, overtages af arvingerne eller eventu-

elt blot kasseres.  

http://www.v.dk/
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Sælges aktiverne til en fremmed undervejs i bobehandlingen, indgår salgssummen i 

dødsboet og fordeles ved dødsboets afslutning mellem arvingerne.  

 

I nogle tilfælde skal dødsboet svare skat af fortjenesten ved salget, dvs. af forskellen 

mellem afdødes købesum og boets salgssum. Det kan f.eks. være aktuelt, hvis salget 

drejer sig om afdødes aktier eller en udlejningsejendom. Endvidere skal der betales 

boafgift (arveafgift) af hele boets nettoformue, før formuen fordeles mellem arvinger-

ne.  

 

Vælger arvingerne i stedet at overtage ét eller flere af boets aktiver (arveudlæg), skal 

der i princippet forholdes på samme måde som ved et salg til en fremmed. Værdien af 

de enkelte aktiver, f.eks. afdødes udlejningsejendom, vil således indgå i boet og skal 

ved boets afslutning fordeles mellem arvingerne.  

 

Der gælder ved arveudlæg endvidere samme skatte- og afgiftsregler som ved et salg til 

en fremmed. Det kan således f.eks. komme på tale, at boet skal beskattes af en fortje-

neste ved arvingens overtagelse af afdødes udlejningsejendom. Og der skal betales 

boafgift af boets samlede formue, herunder den formue, der består af udlejningsejen-

dommen, som blev overtaget af en arving. I visse tilfælde kan der dog blive tale om 

succession, således at arvingen indtræder i afdødes skattemæssige stilling og overtager 

den skattebyrde, der måtte hvile på det konkrete aktiv. 

 

 

Værdiansættelse ved overgang til arving 
Ved arvingers overtagelse af boets aktiver vil ikke blot arvingerne, men også skatte-

væsenet, på denne baggrund interessere sig en del for, hvilken ”pris”, der aftales mel-

lem dødsboet og den enkelte arving for overtagelse af boets aktiver. Det er således 

ikke ligegyldigt, om én af flere arvinger får mulighed for at overtage afdødes aktiver 

til handelsværdien, dvs. værdien ved salg til en fremmed, eller om arvingen kan over-

tage aktiverne til en gunstig ”familiepris”.  

 

Skal arven f.eks. fordeles mellem 3 søskende, vil de 2 søskende almindeligvis være 

opmærksomme på, om den 3. søskende overtager eksempelvis en ejendom til handels-
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værdien eller til favørpris, da den samlede arv jo forøges, jo større værdi ejendom an-

sættes til. Også skattevæsenet vil interessere sig for værdiansættelsen af ejendommen, 

da både skatten af en eventuel fortjeneste og boafgiften forøges, jo større værdi ejen-

dommen ansættes til. 

 

For den 3. arving vil prisfastsættelsen endvidere have betydning ved arvingens senere 

salg af ejendommen, hvis fortjenesten til den tid skal beskattes, hvis der ikke succede-

res i afdødes skattemæssige stilling. Her gælder den regel, at værdien ved arvingens 

overtagelse af aktivet skattemæssigt betragtes som arvingens anskaffelsessum ved et 

senere salg. Har en arving f.eks. overtaget en udlejningsejendom for 1 mio. kr., og 

sælger arvingen siden ejendommen for 1,2 mio. kr., skal arvingen beskattes af fortje-

nesten, dvs. 200.000 kr., ved et senere salg.  

 

 

Værdiansættelse af aktiver 
Værdiansættelsen af boets aktiver ved overgang til arvinger har på denne baggrund 

stor betydning, både for dødsboet og for arvingerne.  

 

Skattemæssigt skal boets aktiver værdiansættes til værdien i handel og vandel, dvs. det 

beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked. Selv om det måt-

te lykkes arvingerne at nå frem til en indbyrdes aftale om en behersket værdiansættel-

se, vil skattevæsenet ved opgørelsen af skatter og afgifter tage udgangspunkt i aktiver-

nes handelsværdi.  

 

Er der tale om en post børsnoterede aktier, er det ganske let at finde frem til den rele-

vante værdi for aktierne, nemlig kursværdien på den dag, hvor boet formelt afsluttes 

(skæringsdagen).  

 

Drejer sagen sig derimod om eksempelvis familiesommerhuset eller en udlejnings-

ejendom, vil det almindeligvis være nødvendigt at indhente én eller måske flere sag-

kyndige vurderinger af disse ejendomme, typisk fra en ejendomsmægler. Samme pro-

blemstilling kan foreligge for andre aktiver, f.eks. unoterede aktier i en familieejet 

virksomhed.  
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For sådanne tilfælde udarbejdede Skatteministeriet i 1982 et særligt cirkulære om 

værdiansættelsen af aktiver på grundlag af ”standardværdier”, nemlig cirkulære nr. 

185 af 17. november 1982. Cirkulæret, der også omfatter gaveoverdragelser mellem 

nærtstående familiemedlemmer, er fortsat gældende og har siden offentliggørelsen i 

1982 haft vidtrækkende betydning.  

 

I en efterfølgende meddelelse fra Skatteministeriet fra 1984 oplyste ministeriet, at 

formålet med cirkulæret var - som det siges i meddelelsen - ”…at gøre reglerne om 

værdiansættelse af faste ejendommen lettere at praktisere både for boet henholdsvis 

parterne i en gaveoverdragelse og for skatte- og afgiftsmyndighederne” og herunder at 

skabe forudberegnelighed for skatteyderne. 

 

Det understøttes af flere tilkendegivelser fra skatteministeren fra midten af 00´erne, 

hvor det siges, at der er ”…tale om en regel, som har fungeret godt i mange år, og 

som er let at forstå og håndtere. De involverede parter ved, hvad de har at holde sig 

til.” 

 

 

Standardværdier for fast ejendom 
I cirkulæret er der som det første optaget bestemmelser om værdiansættelse af fast 

ejendom, herunder den velkendte regel om fastsættelse af værdien for en fast ejendom 

til +/- 15 pct. af den seneste offentliggjorte vurdering for ejendommen. Af reglen 

fremgår bl.a.: 

”Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontantværdi højst er 

15 pct. højere eller lavere end den nævnte kontantejendomsværdi, skal værdiansæt-

telsen lægges til grund ved beregningen af arve- eller gaveafgiften.” 

 

Cirkulærets store udbredelse skal ikke mindst ses i lyset af, at Skatteministeriet i den 

efterfølgende meddelelse fra 1984 præciserede, at cirkulæret så at sige skulle tages for 

pålydende. I meddelelsen fra 1984 oplyste ministeriet således bl.a., at  

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

skrænkning i den adgang, som skatte- og afgiftsmyndighederne i henhold til kilde-

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P16?src=document&versid=905-1-2013
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skattelovens § 16, stk. 3 og 4, har til at lade en fast ejendom vurdere af personer 

udmeldt af skifteretten.  

… 

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. højere 

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

snit.” 

 

Dette budskab om, at skattevæsenet var afskåret fra at indhente en sagkyndig vurde-

ring, blev gentaget ikke mindre end 3 gange i samme meddelelse.  

 

Tanken var altså, at hvis et dødsbo og en arving var blevet enige om at værdiansætte 

en ejendom til et beløb svarende til den offentlige vurdering +/- 15 pct., skulle skatte-

væsenet ikke efterfølgende kunne anfægte denne pris og i stedet beregne skatter og 

afgifter af en eventuel højere pris, som en sagkyndig, typisk en ejendomsmægler, måt-

te konstatere ved en vurdering af denne konkrete ejendom.   

 

Fra denne meget bastante regel i 1982-cirkulæret gælder nogle enkle undtagelser. Det 

drejer sig om tilfælde, hvor ejendommen er væsentligt forandret siden seneste vurde-

ring, enten faktisk eller retligt. Eksempelvis kan nævnes den situation, hvor en ube-

bygget grund siden seneste vurdering er blevet bebygget. I denne situation vil den se-

neste offentlige vurdering som en vurdering af en ubebygget grund naturligvis ikke 

være retvisende. Et andet eksempel er den situation, hvor en ejerlejlighed er vurderet 

som udlejet, men ved overdragelsen er ”fri”, og dermed væsentlig mere værdifuld for 

arvingen.  

 

Er ejendommen derimod i alt væsentligt uforandret siden seneste offentlige vurdering, 

har skattemyndighederne – i overensstemmelse med hovedreglen, været afskåret fra at 

anfægte en værdi, som boet og arvingen havde fastlagt indenfor +/- 15 af den offentli-

ge vurdering.  

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P16?src=document&versid=905-1-2013
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Det betyder alt i alt f.eks., at skattevæsenet ikke hidtil har kunnet forhøje prisen (vær-

dien) med forøgede skatter og afgifter til følge, blot med eksempelvis henvisning til, at 

sommerhuset har været vurderet for lavt ved den offentlige vurdering, da der ikke er 

taget fornøden hensyn til husets 1800 udsigt over Øresund, og at prisudviklingen i det 

pågældende område tilsiger en helt anden – og højere - værdiansættelse.  

 

Som allerede nævnt har cirkulæret på denne baggrund siden 1982 haft meget stor 

praktisk betydning. Skattevæsenet har således fulgt cirkulæret ganske nøje siden ud-

stedelsen i 1982. Enkelte tidligere forsøg fra skattevæsenets side på at fravige cirkulæ-

ret ved overdragelse af ejendomme som gaver mellem familiemedlemmer er blevet 

afvist med hård hånd fra Landsskatterettens side. 

 

Samtidig har cirkulæret dannet grundlag for værdiansættelse ikke blot ved gaveover-

dragelse mellem familiemedlemmer og ved overgang til arvinger, men har også tidli-

gere haft betydning bl.a. for overdragelser mellem selskab og aktionær. 

 

Reglerne for overdragelser mellem selskab og aktionær og overdragelser mellem andre 

nærtstående er siden blevet ændret fundamentalt. Men det blev ved denne lejlighed 

præciseret, at 1982-cirkulæret fortsat stod ved magt for gaveoverdragelser mellem 

familiemedlemmer og ved arveudlæg. 

 

 

Vestre Landsrets afgørelse 
Med en afgørelse fra Vestre Landsret fra februar i år er der imidlertid nu sat spørgs-

målstegn ved 1982-cirkulærets bindende virkning.   

 

Sagen drejede sig om arveudlæg af 2 faste ejendomme fra et dødsbo til det ene af af-

dødes to børn. Ved overgangen blev begge ejendomme fastsat til et beløb, der lå in-

denfor intervallet af den senest bekendtgjorte offentlige vurdering +/- 15 pct.  

 

Efter skattevæsenets gennemgang af boets forhold ønskede skattevæsenet imidlertid at 

få ejendommene vurderet af en ekstern sagkyndig til brug for skatte- og afgiftsbereg-
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ningen i boet, da ejendommene efter skattevæsenets opfattelse havde en højere værdi 

end den værdi, som dødsboet og arvingerne havde fastsat.  

 

Dødsboet havde ikke selv indhentet en sagkyndig vurdering. Men skattevæsenet hen-

viste bl.a. til, at den arving, der havde overtaget de to ejendomme, havde givet afkald 

på arv til fordel for den anden arving. Det kunne efter skattevæsenets opfattelse tyde 

på, at ejendommene - efter arvingernes opfattelse - var mere værd end den offentlige 

vurdering, og at der derfor havde været nødvendigt for den ene arving at give afkald 

på et vist pengebeløb til fordel for den anden arving for at skabe ligevægt mellem de 

to arvinger ved arvedelingen.  

 

Dødsboet protesterede på sin side mod en sådan ekstern vurdering. Boets protest var 

begrundet med, at dødsboet jo havde fastsat værdien efter reglerne i 1982-cirkulærets 

+/- 15 pct.´s regel, og at parterne efter skattevæsenets praksis gennem de seneste 30 år 

havde krav på at anvende denne værdi. Efter dødsboets opfattelse var det derfor helt 

overflødigt at rekvirere en sagkyndig vurdering.  

 

Skifteretten fulgte imidlertid skattevæsenets synspunkter i sagen og besluttede ved en 

afgørelse fra juli 2014, at der skulle indhentes en sagkyndig vurdering.  

 

Boet indbragte skifterettens afgørelse for Vestre Landsret, der i februar 2015 beslutte-

de at stadfæste Skifterettens afgørelse.  

 

På grundlag af en gennemgang af 1982-cirkulæret konkluderede Vestre Landsret bl.a., 

at der ikke er ”…grundlag for at fastslå, at værdiansættelsescirkulærets bestemmelser 

i sig selv giver boet et retskrav på at få godkendt sin værdiansættelse af de to ejen-

domme.” Videre anførte landsretten, at det ”Efter den foreliggende administrative 

praksis, herunder ministersvarene på spørgsmål om 15 %' s reglens anvendelse, ikke 

{er} godtgjort, at der er en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættel-

se, som ikke afviger mere end 15 % fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, skal 

lægges til grund. En eventuel fast administrativ praksis på gaveområdet kan ikke føre 

til et andet resultat. 
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Det betød i den konkrete sag, at der skulle indhentes en sagkyndig vurdering af de to 

ejendomme, der herefter som udgangspunkt vil blive lagt til grund ved beregningen af 

skatter og afgifter i boet.  

 

Afgørelsen søges indbragt for Højesteret.  

 

 

Perspektiv 
Således som landsretten har formuleret sin begrundelse for sagens udfald, er der ikke 

tale om en konkret afgørelse, der er tæt knyttet til netop denne sag. Og efter begrun-

delsen at dømme har det tilsyneladende ikke spillet nogen rolle for landsrettens kon-

klusion, at den ene arving havde givet afkald på arv til fordel for den anden arving.  

 

Det er kun godt to måneder siden, at SKAT selv ophævede en anden vigtig del af 

1982-cirkulæret, nemlig reglerne om anvendelse af formueskattekursen ved værdian-

sættelse af aktier i familieejede virksomheder.  

 

Hensynet til forudberegnelighed er dog næppe blevet mindre siden cirkulærets udste-

delse i 1982. Netop forudberegnelighed og tryghed er centralt for retssikkerheden.  

 

Men som det ser ud nu, er trenden den ganske klare, at hensynet til forudberegnelighed 

og dermed tryghed prioriteres stedse lavere, medens omvendt skattevæsenets undersø-

gelses- og korrektionsadgang prioriteres stedse højere.  

 

Netop for dødsboer er det særligt kritisk, da dødsboer, som allerede nævnt, ikke har 

adgang til at indhente et bindende svar om værdiansættelse af dødsboets aktiver.  

 
_______ o _______ 

 
 


