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Arveafgift og boafgift – hvad er forskellen? © 
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Spørgsmål 

Hvad er forskellen på boafgift og arveafgift? Skal boafgift betales udover arveafgift - 

eller er det blot et overordnet navn?  

 

Hvis ikke, hvem skal så betale det? Skal bobestyreren straks indbetale til staten 15 % af 

det, der er udover bundfradraget, og så kan arvingerne dele resten med hver en ny afgift 

på 15 %? Efterlader afdøde sig kun én søn og er arven 300.000 kr., skal der så først beta-

les 15 % af 23.400 kr. = 3.510 kr. og derefter 15 % af 300.000 kr. = 45.000 kr., eller 

altså ialt 48.510 kr.? 

 

Bundfradraget på 276.600 kr. kunne mere rimeligt forstås som forlods fritagelse for af-

gift på hele arven.  I eksemplet skal der her kun betales én gang arveafgift på 15 % af 

23.400 = 3.510 kr.? 

 

Ikke engang de officielle hjemmesider giver et klart forståeligt svar. Men forhåbentlig 

kan JP. 

 

V.F. 

 

Svar  

Ud fra en praktisk betragtning er arveafgift og boafgift synonymer for ét og samme fæ-

nomen, nemlig at staten opkræver en afgift ved overgang af formue fra en afdød person 
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til dennes arvinger. Men begrebet ”arveafgift” er mere beskrivende for afgiftens karakter 

end begrebet ”boafgift” og anvendes derfor af og til i daglig tale.  

 

Der opkræves kun afgift af arv én gang. Om den samlede afgift betales af dødsboet før 

uddeling af arven til arvingerne, eller om hver arving får udloddet sin (brutto)andel af 

arven og herefter selv betaler den afgift, der hviler på denne arvings arv, er – i denne 

sammenhæng – uden betydning. Se dog nedenfor.  

 

Baggrunden for de to begreber – henholdsvis arveafgift og boafgift – er følgende:  

 

Fra begyndelsen af sidste århundrede og frem til 1995 blev afgift af arv opgjort efter 

reglerne i ”Lov om afgift af arv og gave”. Afgiften af arv blev betegnet som ”arveafgift”, 

og blev beregnet af de enkelte arvelodder. Afhængigt af afdødes familiemæssige relation 

til arvingen skulle afgiften beregnes efter én af tre forskellige skalaer, henholdsvis af-

giftsklasse A, B og C. Indenfor hver afgiftsklasse var afgiften progressiv.  

 

I 1995 blev arve- og gaveafgiftsloven afløst af ”Lov om afgift af dødsboer og gaver”, 

almindeligvis betegnet ”boafgiftsloven”. Boafgiftsloven var udtryk for en gennemgri-

bende reform af de hidtil gældende regler om arveafgift. 

 

En af de grundlæggende ændringer var overgangen fra en arveafgift til en boafgift. Her-

ved tænkes på, at arveafgiften, som netop beskrevet, blev beregnet efter progressive ska-

laer af den arv, der tilfaldt den enkelte arving - hvorimod den nu gældende boafgift be-

regnes under ét som en proportional afgift af den samlede arvebeholdning, som den af-

døde person efterlod sig.  

 

Boafgiften er 15 pct. af den del af arvebeholdningen, som overstiger ét, årligt reguleret, 

bundfradrag på 276.600 kr. (2016). Uanset antal arvinger er der kun ét bundfradrag for 

en afdød person.  

 

I Deres eksempel om en arv på 300.000 fra en afdød fader til en søn betyder det, at der 

skal udredes en boafgift på 15 pct. af den del af arven, der overstiger 276.600 kr., dvs. 

15 pct. af 23.400 kr., svarende til en afgift på 3.510 kr.   
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En anden væsentlig ændring var den mærkbare nedsættelse af afgiften. Først og frem-

mest blev arv mellem ægtefæller afgiftsfri. Endvidere blev afgift af arv til andre perso-

ner indenfor afdødes nære familie, typisk børn, reduceret fra en maksimal afgiftssats på 

til 32 pct. til en fast sats på 15 pct. For arv til fjernere familiemedlemmer og helt frem-

mede personer, f.eks. naboen, skal betales en proportional tillægsboafgift på 25 pct. Til-

lægsboafgiften beregnes efter fradrag af boafgiften, således at den effektive afgiftssats 

maksimalt bliver 36,25 pct.  

 

Behandles dødsboet af en bobestyrer, hæfter bobestyreren for afgiftens betaling. Enhver 

bobestyrer vil derfor som det altovervejende udgangspunkt først udbetale arv til arvin-

gerne, når boafgiften er betalt. Behandles boet ved et privat skifte, dvs. af arvingerne 

selv i fællesskab, hæfter som udgangspunkt alle arvinger for betaling af den samlede 

afgift. Det er derfor en god ide, at arvingerne enes om først at udbetale arv, når afgiften 

er betalt. Det er naturligvis ærgerligt at skulle udrede afgift ikke blot af egen arv, men 

også af sin søsters arv, og da navnlig, hvis hun er insolvent. 

 

 
_______ o _______ 

 


