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Dødsbobeskatning – udlæg til forenklet privat skifte – 
SKM2015.444.LSR  © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Landsskatteretten fandt ved en kendelse ref. i SKM2015.444.LSR, at et skifte ved længst-

levendes dødsfald efter udlæg af førstafdødes dødsbo til ægtefællen til forenklet privat 

skifte alene omfattede skifte af ét dødsbo. Der var følgelig ikke grundlag for at opdele 

boet efter længstlevende i to andele ved vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt boet 

var skattefritaget efter dødsboskattelovens § 6.  

  

Dødsboskattelovens § 6 om skattefritagelse af dødsboer med en aktivmasse og netto-

formue på mindre end 2.680.800 kr. (2015) har - måske særligt efter TfS 2012, 660 

LSR, jf. siden SKM2012.524.LSR - været genstand for en del interesse.  

 

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 beløbsgrænsen for skattefritagelse efter dødsboskattelovens § 

6, skulle afgøres på grundlag af boets egen formue efter fællesboskiftet – og dermed 

altså uden hensyntagen til længstlevendes formue efter fællesboskiftet. Landsskatteret-

ten underkendte dermed skattemyndighedernes mangeårige praksis om medregning af 

ægtefællernes samlede fællesformue ved vurderingen efter dødsboskattelovens § 6.  

 

SKAT udsendte efterfølgende styresignalet offentliggjort som SKM2012.724.SKAT om 

fremgangsmåden for afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle 
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er fritaget for beskatning, samt om betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen 

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

 

 

Sidenhen meddelte SKAT i styresignalet offentliggjort i SKM2014.46.SKAT, at styre-

signalet ref. i SKM2012.724.SKAT gælder for alle boer med en længstlevende ægtefæl-

le, hvor skiftet sker i umiddelbar forbindelse med førstafdødes dødsfald,  ved et efter-

følgende skifte af et uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live eller ved 

den længstlevende ægtefælles død.  

 

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

fordel kan skiftes med henblik på en skattefri afståelse af aktiver i fællesboet, hvor der 

tidligere ville blive udløst skat ved afståelse af disse aktiver. 

 

Længstlevende eneste arving 
Hvor en længstlevende ægtefælle er eneste arving efter en førstafdød ægtefælle, kan den 

længstlevende ægtefælle vælge at lade boet undergive et (ordinært) privat skrifte efter 

de almindelige regler om privat skifte af dødsboer. Boet vil herefter være omfattet af 

dødsboskattelovens almindelige regler om henholdsvis skattefritagne boer, jf. kap. 4, og 

ikke-skattefritagne boer, jf. kap. 5.   

 

Længstlevende ægtefælle kan alternativt vælge at få boet udlagt til forenklet privat skif-

te efter dødsboskiftelovens § 34, der også kan finde anvendelse, hvor der er tale om be-

tydelige værdier i boet. Det er efter § 34, stk. 1 et krav for udlæg til forenklet privat skif-

te, at en række betingelser er opfyldt, herunder at den efterlevende ægtefælle indtræder i 

afdødes skattemæssige stilling, jf. § 34, stk. 1, nr. 4. Efter dødsboskattelovens § 58, stk. 

1, nr. 3 skal længstlevende beskattes efter samme regler som længstlevende ægtefæller, 

der har overtaget boet til uskiftet bo. Der etableres med andre ord ikke et selvstændigt 

beskattet dødsbo i dødsboskattelovens forstand. 

 

Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.283.LSR fastslog Landsskatteretten, at 

Skifterettens senere beslutning om ændring af berigtigelsesformen for et dødsbo fra 

udlæg efter dødsboskiftelovens § 34 til et udlæg til bobestyrerbehandling efter dødsbo-

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2085028
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skiftelovens § 36 måtte lægges til grund for den skatteretlige behandling af boet, og at 

boet følgelig skulle behandles efter dødsboskattelovens afsnit II, dvs. som et selvstæn-

digt beskattet dødsbo.  

 

SKM2015.444.LSR  
I sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.444.LSR var rejst 

spørgsmålet, om der ved skifte efter en længstlevende ægtefælle, afgået ved døden 1/9 

2012, der havde fået boet efter førstafdøde ægtefælle, afgået ved døden 24/5 2012, ud-

lagt til forenklet privat skifte efter dødsboskiftelovens § 34, kunne foretages en forde-

ling af den samlede formue i to dele ved vurderingen af spørgsmålet om skattepligt efter 

dødsboskattelovens § 6 – dvs. efter samme principper som for uskiftede boer ved 

længstlevendes bortgang.  

 

Til forskel fra sagen ref. i SKM2015.283.LSR, omtalt i JUS 2015/20, beroede ønsket 

om en skattemæssig behandling efter principperne for uskiftede boer således ikke på en 

ændret skifteretlig berigtigelse af boet.  
 

Til støtte for synspunktet om opdeling af boets formue i to boslodder i forhold til regler-

ne om skattefritagelse anførte boet efter længstlevende, at boet skattemæssigt var ble-

vet betragtet som et uskiftet bo, og at også dette bo følgelig faldt i den kategori, hvor der 

skulle ske en opdeling i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt boet var skattepligtigt. 

Videre henviste boet til, at arven skulle fordeles med halvdelen til førstafdødes slægt og 

halvdelen til længstlevendes slægt samt til, at der på samme måde som for uskiftede 

boer skete en sammensmeltning mellem de to ægtefællers formuer efter udlæg til hen-

holdsvis uskiftet bo og forenklet privat skifte.  

 

SKAT anførte heroverfor, at boet efter førstafdøde ganske vist ikke blev beskattet som 

et selvstændigt skattesubjekt, da skattereglerne om uskiftet bo på grund af en særregel i 

dødsboskattelovens § 58 blev anvendt. Den skattemæssige behandling af førstafdødes 

bo ændrede imidlertid efter SKAT´s opfattelse ikke ved det faktum, at længstlevende 

overtog hele boet og havde fuld dispositions- og testationsret over førstafdødes bo, hvil-

ket ikke er tilfældet, når længstlevende sidder i uskiftet bo, og at der således kun var tale 

om skifte af ét dødsbo.  
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Det var på denne baggrund SKAT´s opfattelse, at Skatterådets afgørelser om at opdele 

boer efter længstlevende i uskiftet bo i to andele - én til førstafdøde og én til længstle-

vende - ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag, da der kun skete skifte af ét bo. 

 

Landsskatteretten fastholdte denne afgørelse, og anførte som begrundelse bl.a., ”Der er 

således alene ved {længstlevende}'s død tale om skifte af ét dødsbo, og der er ikke 

grundlag for at opdele boet efter længstlevende i to andele. Som følge heraf er boet ikke 

skattefritaget efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1. Landsskatteretten er således enig med 

SKAT i, at det kun er de skifteretslige uskiftede boer, der er omfattet af styresignalet 

som SKM2014.46.SKAT.” 

 

Resultatet forekommer korrekt, idet der efter førstafdødes dødsfald er foretaget et skifte, 

uanset at dette er foretaget som et forenklet privat skifte, og idet skiftet efter længstle-

vende følgelig – som anført af SKAT og Landsskatteretten – alene omfatter skifte af 

boet efter længstlevende, dvs. skifte af ét bo.  

 

Reglerne indebærer, at den længstlevende ægtefælle ved førstafdødes bortgang efter 

omstændighederne bør overveje at skifte boet efter førstafdøde efter reglerne om ordi-

nært privat skifte henholdsvis reglerne om bobestyrerbehandling fremfor reglerne om 

forenklet privat skifte med henblik på skattefri opskrivning af skatterelevante aktiver. Et 

regelgrundlag, der fremmer iværksættelse af et skifte med de hermed forbundne om-

kostninger, som alene eller i det væsentligste er begrundet i skattemæssige forhold, er 

dog i sagens natur ikke hensigtsmæssigt og bør overvejes ændret. 

 
_______ o _______ 
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