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Højesteret udtalte ved en kendelse af 8/3 2015, at boafgiftslovens § 12 og cirkulære nr. 

185 af 17/11 1982, pkt. 6, 2. afsn. sammenholdt med de senere fortolkningsbidrag knyt-

tet hertil indebærer, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foreta-

get efter 15 pct.’s reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 

  

Med sagen afgjort ved Højesterets kendelse af 8/3 2016 fik Højesteret forelagt spørgs-

målet om rækkevidden af +/- 15 pct.s´ reglen i cirkulære nr. 185 af 17/11 1982, pkt. 6, 

2. afsn., ved arveudlæg af fast ejendom fra et dødsbo til en arving.  

 

Der er tale om en principiel sag af meget væsentlig praktisk betydning, som har været 

fulgt med stor interesse såvel på myndigheds- som på skatteyderside. Under sagens be-

handling ved Højesteret indtrådte Danske Arveretsadvokater som biintervenient til støtte 

for det dødsbo, hvis værdiansættelse SKAT havde anfægtet.  

 

 

Retsgrundlaget  
Sagen har udgangspunkt i cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelsen af akti-

ver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, pkt. 6 om værdiansættelse 

af fast ejendom.  

 

Af cirkulærets pkt. 4 fremgår bl.a., at:  

”Er ejendommen solgt til arvinger eller disses nære pårørende, eller udlægges 

ejendommen til en arving, skal den ansættes til værdien i handel og vandel...” 

http://www.v.dk/
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Skatte- og afgiftsmyndighederne skal påse, at værdien i boopgørelsen eller gave-

anmeldelsen svarer til værdien i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgøren-

de for værdiansættelsen. 

Til brug herfor fastsættes følgende regler om, inden for hvilke grænser skatte- og 
afgiftsmyndighederne skal {fremhævet her} acceptere værdiansættelsen.” 

 

I cirkulærets pkt. 6 er bl.a. medtaget den velkendte regel, hvorefter: 

”6. Den efter punkt 5 opgjorte kontantværdi sammenlignes med kontantejen-

domsværdien ved den senest forud for arveudlægget eller gaveoverdragelsen for 

boet eller parterne bekendtgjorte almindelige vurdering, årsomvurdering, vurdering 

efter vurderingslovens § 4 eller § 4 A eller årsregulering i henhold til vurderingslo-

vens § 2 A. 

Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 

pct. højere eller lavere end den nævnte kontantejendomsværdi, skal {fremhævet 
her} værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen af arve- eller gaveafgif-

ten.” 

 

I cirkulærets afsn. ”B Passiver” er endvidere medtaget følgende pkt. 48, hvorefter: 

”48. Anvisningerne i dette cirkulære er vejledende ved efterprøvelsen af værdian-

sættelser i den enkelte boopgørelse eller anmeldelse. Særlige spørgsmål kan fore-

lægges for statsskattedirektoratet eller skattedepartementet, jfr. pkt. 16 i skattede-

partementets cirkulære af 17. juni 1970.” 

 

Rækkevidden af bestemmelsen i cirkulærets pkt. 6, 2. afsn. blev kort tid efter udstedel-

sen omtalt i Skattedepartementets meddelelse ref. i TfS 1984, 418 DEP, hvor Departe-

mentet om cirkulærets hensigt og baggrund bl.a. oplyste, at:  

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

ning i den adgang, som skatte- og afgiftsmyndighederne i henhold til kildeskattelo-

vens § 16, stk. 3 og 4, har til at lade en fast ejendom vurdere af personer udmeldt af 

skifteretten. Man har for at gøre reglerne om værdiansættelse af faste ejendomme 

lettere at praktisere både for boet eller parterne i en gaveoverdragelse og for skat-

te- og afgiftsmyndighederne valgt at anvende den relevante kontantejendomsværdi 

(jf. herom ad spørgsmål 3) direkte ved efterprøvelse af værdiansættelsen. Det be-

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P4?src=document&versid=985-1-2014
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P2A?src=document&versid=985-1-2014
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P2A?src=document&versid=985-1-2014
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P16?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P16?src=document&versid=905-1-2013
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mærkes herved, at kontantejendomsværdien antages at være udtryk for ejendom-

mens værdi i handel og vandel ved kontant betaling på det for vurderingen afgøren-

de tidspunkt (vurderingsterminen), jf. vurderingslovens § 6, jf. § 10 og § 6 A. 

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.” 

 

Om adgangen til at indhente en sagkyndig vurdering blev i meddelelsen tilkendegivet, 

at:  

”Når værdiansættelsen omregnet til kontantværdi er mere end 15 pct. over eller 

under den relevante kontantejendomsværdi, jf. pkt. 6, 3. afsnit, eller hvor der i øv-

rigt er sket ændringer i ejendommens faktiske eller retlige status, som endnu ikke 

har givet sig udslag i kontantejendomsværdien, jf. pkt. 8, kan skatte- og afgiftsmyn-

dighederne lade en ejendom vurdere af personer udmeldt af skifteretten.” 

 

1982-cirkulæret som afgrænset ved Departementets meddelelse ref. i TfS 1984, 418 

DEP fik siden vidtrækkende konsekvenser for værdiansættelsespraksis, ikke alene in-

denfor cirkulærets eget anvendelsesområde, dvs. ved gaveoverdragelser indenfor den 

afgiftspligtige personkreds og ved værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer, se 

herunder tillige TfS 1984, 546 DEP om boets indhentelse af en sagkyndig vurdering 

under bobehandlingen, men også udenfor cirkulærets direkte anvendelsesområde, her-

under bl.a. ved overdragelser mellem selskab og aktionær.  

 

Vedtagelsen af boafgiftsloven et årti senere, jf. lov nr. 426 af 14. juni 1995, synes ikke 

at føre til en ændring af retsstillingen. Tværtimod fremgik af de særlige bemærkninger 

til henholdsvis § 12 og §§ 26 - 28, jf. FT 1994/95, tillæg A, s. 3852, 1. sp. og s. 3856, 1. 

sp., at: 

”Ved efterprøvelse af de afgiftspligtige værdier vil kildeskattelovens regler her-

om, jf. kildeskattelovens § 16, stk. 3-5, også fortsat være gældende. Boet skal såle-

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2002740_P6?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P16?src=document&versid=905-1-2013
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des selv foretage værdiansættelsen af et aktiv eller passiv og denne værdiansættelse 

er bindende for boet og arvingerne. Den kommunale skattemyndighed er derimod 

ikke bundet af værdiansættelsen, men kan ændre den eller forlange vurdering. 

Selv om boet har baseret sin værdiansættelse på en sagkyndig vurdering, der er 

udmeldt efter kildeskattelovens § 16, stk. 3, er den kommunale skattemyndighed ikke 

bundet af resultatet, jf. stk. 2. Skattemyndigheden er heller ikke bundet af en vurde-

ring udmeldt af skifteretten efter skiftelovens § 48. I praksis godkender skattemyn-

digheden imidlertid disse vurderingsresultater. Kun hvis der er begået fejl ved vur-

deringen eller lignende, ændres en værdiansættelse, eller omvurdering finder sted. 

Principperne i Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsbe-

regning og den praksis, der er etableret på området, vil fortsat være gældende ef-
ter vedtagelsen af lovforslaget. (udhævet her) 

… 

Værdiansættelsesreglerne i § 27 ved beregning af gaveafgift er de samme som ved 

beregning af boafgiften og tillægsboafgiften. Der henvises derfor til bemærkninger-

ne til § 12.” 

 

I forbindelse med dødsboskiftereformen, herunder overgangen til et enstrenget værdian-

sættelsessystem for dødsboer, blev boafgiftslovens § 12, stk. 2 ændret det følgende år, 

jf. lov nr. 1222 af 27/12 1996, således at skattemyndighederne fremover var afskåret fra 

at ændre en værdiansættelse, hvis boet havde baseret boets værdiansættelse på en sag-

kyndig vurdering. Uden for disse tilfælde kunne skattemyndighederne - som hidtil - æn-

dre værdiansættelsen, enten på grundlag af myndighedernes eget skøn eller på grundlag 

af en vurdering indhentet efter dødsboskiftelovens § 93. 

 

Spørgsmålet om forholdet til 1982-cirkulæret er uomtalt i forarbejderne til ændringen 

af boafgiftsloven, når bortset fra almindeligt holdte bemærkninger i lovforslaget om, at 

de foreslåede værdiansættelsesregler i vidt omfang var en lovfæstelse af praksis.  

 

Ændringen af boafgiftslovens § 12 synes heller ikke i øvrigt at have ført frem til en æn-

dring af praksis for værdiansættelsen af aktiver indenfor 1982-cirkulærets anvendelses-

område. Tværtimod foreligger der en lang række vidnesbyrd på, at skattemyndighederne 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P16?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG1986725_P48?src=document&versid=905-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/CIRK1982185?src=document&versid=905-1-2013
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antog, at 1982-cirkulæret fandt anvendelse i uændret omfang, og der synes i øvrigt - set i 

lyset af, hvor mange skatteydere, der berøres af regelsættet - at have været en bemærkel-

sesværdig ro omkring værdiansættelserne. 

 
Se supplerende om retsgrundlaget kommentaren, Værdiansættelse – dødsboer – Vestre 

Landsrets kendelse af 26/2 2015, B-1747-14 offentliggjort d. 7. april 2015. (Se Relate-

rede vidensartikler til nærværende artikel) 

 

 

SKM2015.302.VLR - Vestre Landsrets kendelse af 26/2 2015 
Spørgsmålet om rækkevidden af 1982-cirkulærets pkt. 6, 2. afsn. blev genstand for en 

nærmere prøvelse i sagen afgjort ved Højesterets kendelse af 8/3 2016, jf. tidligere 

SKM2015.302.VLR.  

 

Sagen drejede sig om arveudlæg af 2 faste ejendomme til den ene af to arvinger til en 

værdi, der ubestridt lå indenfor intervallet af den senest bekendtgjorte offentlige vurde-

ring +/- 15 pct. Der forelå de særlige forhold i sagen, dels at de to ejendomme efter ar-

vingens overtagelse, men før boet blev afsluttet, var blevet vurderet af kreditforeningen 

til højere værdier end værdierne efter +/- 15 pct.´s reglen. Og dels - og samtidig - at ar-

vingen havde givet arveafkald til fordel for den anden arving vedrørende et beløb på 2,1 

mio. kr.  

 

Skattemyndighederne anmodede Skifteretten om iværksættelse af en sagkyndig vurde-

ring efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, jf. dødsboskiftelovens § 93, og gjorde i denne for-

bindelse gældende, at parterne ikke kunne støtte ret på 1982-cirkulæret, når arvingerne 

havde anvendt en anden værdi ved arvedelingen. Dødsboet protesterede mod en sådan 

vurdering, som boet anså for overflødig, da ejendommene var værdiansat efter 15 pct.´s 

reglen i 1982-cirkulæret, som boet efter dettes opfattelse havde krav på at anvende.  

 

Efter Skifterettens opfattelse kunne værdiansættelsen inden for +/- 15 % af kontantvær-

dien fraviges ”…for eksempel, hvis ejendommen har været vurderet, ejendommen kort 

tid efter overtagelsen sælges til tredjemand, eller som anført af SKAT, at den fastsatte 
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værdi af ejendommen i boopgørelsen er mindre end den værdi, som arvingerne anven-

der ved bodelingen.” 

 

For så vidt angik den konkrete sag - hvor begge ejendomme efter overtagelsen i boperi-

oden i forbindelse med optagelses af realkreditlån var blevet ”vurderet” til mindstevær-

dier, der var større end de respektive overtagelsesværdier sammenholdet med, at arvin-

gen, der havde udtaget ejendommene, havde givet arveafkald på 2.100.000 kr. til fordel 

for boet, hvorved værdien af ejendommene i boopgørelsen var mindre end den værdi, 

som arvingerne anvendte ved bodelingen - fandt Skifteretten herefter, at boet ikke kunne 

støtte ret på 1982-cirkulærets bestemmelse om, at ejendommene i boopgørelsen kan an-

sættes til +/- 15% af den seneste ejendomsvurdering.  

 

Skifteretten imødekom på denne baggrund SKAT´s anmodning om foretagelse af en 

sagkyndig vurdering.  

 

Dødsboet kærede denne kendelse til Vestre Landsret, hvor SKAT yderligere gjorde gæl-

dende, at SKAT efter boafgiftslovens § 12, stk. 2 kunne kræve en sagkyndig vurdering 

efter dødsboskiftelovens § 93, hvis SKAT fandt, at ”…værdiansættelsen ikke svarer til 

handelsværdien.” SKAT bestred herunder, at borgerne havde et retskrav på at få god-

kendt en værdiansættelse af en ejendom, hvis værdiansættelsen lå inden for +/- 15 % af 

den seneste offentlige ejendomsvurdering 

 

Ved kendelsen ref. i SKM2015.302.VLR besluttede Vestre Landsret at stadfæste Skifte-

rettens afgørelse. Som begrundelse henviste landsretten til, at der ikke var grundlag for 

at fastslå, at værdiansættelsescirkulærets bestemmelser i sig selv gav boet et retskrav på 

at få godkendt sin værdiansættelse af de to ejendomme, og videre, at det ikke var godt-

gjort, at der forelå en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse, som 

ikke afveg mere end 15 % fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, skulle lægges 

til grund. 

 

Med denne udformning af landsrettens præmisser blev åbnet mulighed for, at skatte-

myndighederne i ethvert tilfælde kunne rekvirere en sagkyndig vurdering af en given fast 
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ejendom, idet aktørerne i et dødsbo således ikke længere kunne indrette sig i tillid til, at 

en værdiansættelse efter +/- 15 pct.´s reglen ikke kunne anfægtes af SKAT.  

 

Landsrettens kendelse brød således på afgørende vis med mere end 30 års praksis for 

værdiansættelse af aktiver ved udlæg fra dødsboer, således som denne praksis er formu-

leret i generelle retningslinier og konkrete afgørelser.  

 

 

Højesterets kendelse af 8/3 2016 
Med Procesbevillingsnævnets tilladelse har sagen nu været forelagt for Højesteret, der 

med kendelsen af 8/3 2016 stadfæstede landsrettens kendelse, men med ændrede præ-

misser. Af præmisserne for afgørelsen fremgår således, at: 

”Efter boafgiftslovens § 12, stk. 1 ansættes aktiver og passiver i dødsboer til deres 

handelsværdi. Skattemyndighederne kan efter § 12, stk. 2 ændre boets værdiansæt-

telse eller anmode skifteretten om at udmelde sagkyndige til at foretage vurdering 

efter dødsboskiftelovens § 93, hvis værdiansættelsen ikke er baseret på en sagkyn-

dig vurdering, og myndighederne finder, at værdiansættelsen ikke svarer til han-

delsværdien.  

For så vidt angår fast ejendom bestemmer punkt 6, 2. afsnit i værdiansættelsescir-

kulæret (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og 

passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning), at en værdiansættelse skal 

lægges til grund ved beregning af arve- og gaveafgiften, hvis boets eller parternes 

ansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 % højere eller lavere end den kon-

tante ejendomsværdi. Det fremgår af cirkulærets pkt. 48, at anvisningerne i cirku-

læret er vejledende ved efterprøvelsen af værdiansættelser i den enkelte boopgørel-

se eller anmeldelse.  

Højesteret finder, at værdiansættelsescirkulærets pkt. 6, 2. afsnit, efter sammen-

hængen med pkt. 48 og på baggrund af Skattedepartementets afgørelser af 24. sep-

tember og 3. december 1984, skatteministerens besvarelse af 30. april 1990 og for-

arbejderne til boafgiftsloven indebærer, at skattemyndighederne skal acceptere en 

værdiansættelse foretaget efter 15 %’s reglen, medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder.  
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Højesteret bemærker, at det af de grunde, landsretten har anført, ikke er godtgjort, 

at der foreligger en fast administrativ praksis for, at et dødsbos værdiansættelse, 

som ikke afviger mere end 15 % fra den kontante ejendomsværdi, altid skal lægges 

til grund af skattemyndighederne.  

Af de grunde, som skifteretten har anført, finder Højesteret, at der foreligger så-

danne særlige omstændigheder, at skattemyndighedernes anmodning om, at de på-

gældende ejendomme vurderes med henblik på fastsættelse af handelsværdien, skal 

imødekommes.” 

 

Konsekvenser 
Med afgørelsen har Højesteret på den ene side tilkendegivet, at SKAT er afskåret fra at 

anfægte en værdiansættelse efter +/- 15 pct.´s reglen, og herunder afskåret fra at indhen-

te en sagkyndig vurdering, for så vidt der ikke foreligger ”særlige omstændigheder”. 

Eller med andre ord: ”skal”, jf. 1982-cirkulærets pkt. 4 og pkt. 6, 2. afsn., betyder ”skal”.  

 

Set i lyset af SKAT´s vidtgående synspunkter under sagen, hvor SKAT nu – efter 32 år 

med 1982-cirkulæret og de hertil knyttede meddelelser fra Skattedepartementet, politi-

ske tilkendegivelser og den offentliggjorte administrative praksis og domstolspraksis på 

området - bestred, at borgerne har et retskrav på at få godkendt en værdiansættelse af en 

fast ejendom efter +/- 15 pct.´s reglen, er Højesterets kendelse på dette punkt udtryk for 

en i flere henseender meget væsentlig fastholdelse af grundlæggende retsprincipper.  

 

Foreligger der derimod ”særlige omstændigheder”, kan SKAT rekvirere en sagkyndig 

vurdering af ejendommen, der herefter vil blive lagt til grund i skatte- og afgiftsmæssig 

henseende. Som det fremgår, henviste Højesteret herved til ”…de grunde, som skifteret-

ten har anført…”, se herved det ovenfor refererede fra Skifterettens kendelse i sagen.  

 

Det må på denne baggrund forventes, at SKAT i en række sager fremover vil forsøge at 

få fastlagt den nærmere afgrænsning af begrebet ”særlige omstændigheder”, dvs. de til-

fælde, hvor dødsboer og arvinger ikke længere kan forvente at opnå godkendelse af en 

værdiansættelse af en fast ejendom til +/- 15 pct. af den offentlige vurdering. Særligt 

bemærkes, at også en uformel vurdering - i overensstemmelse med SKAT´s hidtidige 

praksis - formentlig vil kunne medføre, at arvingerne afskæres fra at anvende værdierne 
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efter +/- 15 pct.´s reglen, se herved tillige Retssikkerhedsudvalgets Redegørelse, juni 

1994, s. 154 ff. 

 

Denne retsstilling kan selvsagt skabe usikkerhed om fremtidige værdiansættelser i døds-

boer.  

 

Set i lyset af, at der ikke er mulighed for at indhente bindende svar vedrørende givne 

værdiansættelser i et dødsbo, er der al mulig grund til at udvise den største omhu ved 

værdiansættelsen af givne ejendomme under bobehandlingen, ligesom dispositioner 

knyttet til denne værdiansættelse, herunder bl.a. meddelelse af arveafkald, aftaler om 

fordeling af givne aktiver mellem flere arvinger m.v., bør overvejes nøje, før én eller 

flere arvinger disponerer. Ændring af en værdiansættelse i et dødsbo måske flere år efter 

boets indgivelse af boopgørelsen kan således være endog særdeles belastedende, både 

økonomisk og på anden vis, for boets aktører.  

 
_______ o _______ 

 
 


