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Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct.´s reglen – hvad gælder så © 
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Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct.´s reglen ved 
overdragelse af fast ejendom fra dødsboer til arvinger. Afgørelsen, der var 
meget principiel og af stor betydning, har været ventet med spænding. Med 
afgørelsen er retsstillingen både blevet mere - og mindre - klar. I ”særlige 
tilfælde” kan arvinger ikke regne med at kunne overtage en ejendom for en 
værdi svarende til +/- 15 pct. af den senest kendte offentlige vurdering. 
 

Højesterets afgørelse af 8. marts 2016 kan få betydning for nogle af de flere tusinde til-

fælde årligt, hvor en arving overtager en fast ejendom som en del af sin arv.  

 

Med afgørelsen har Højesteret på den ene side cementeret, at reglerne om værdiansættel-

se af en ejendom til +/- 15 pct. af den seneste offentlige vurdering ved arv fortsat har 

meget stor betydning.  

 

På den anden side har Højesteret føjet en væsentlig undtagelse til reglerne. Afgørelsen 

kan dermed få væsentlige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for nogle af de døds-

boer, hvor der sker arveudlæg af fast ejendom. For arvingerne kan afgørelsen endvidere 

få arveretlige konsekvenser. 

 

 

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 eventuelt 

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.  

 

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.  

 

Værdiansættelsen af ejendommen ved arveudlægget har derfor selvsagt betydning for 

arvedelingen samt størrelsen af alle arvingers arvelod. 

 

Der gælder ved arveudlæg af et aktiv samme skatte- og afgiftsregler som ved et salg af 

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

fortjeneste 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. Den arving, der får udlagt ejendommen, får 

herefter en anskaffelsessum svarende til udlægsværdien.  

 

 

Centrale værdiansættelsesregler 
På denne baggrund og i forhold til arvedelingen har det derfor, som allerede nævnt, stor 

betydning, hvordan boet aktiver værdiansættes.  

 

I 1982 fastsatte Skatteministeriet i et cirkulære særlige regler om værdiansættelse af en 

række konkrete aktiver ved overdragelse indenfor den nære familie og ved udlæg (over-

dragelse) fra dødsboer. I dette cirkulære er bl.a. medtaget den særlige regel om, at en fast 

ejendom kan værdiansættes til seneste kendte ejendomsvurdering +/- 15 pct. ved opgø-

relse af en eventuel avanceskat samt gave- eller boafgift (arveafgift). 

 

To år senere, dvs. i 1984, oplyste Skatteministeriet på baggrund af en konkret forespørg-

sel fra skattevæsenet i Aarhus Kommune vedrørende én af mine sager, at +/- 15 pct.s´ 

reglen så at sige gjaldt til punkt og prikke. Ministeriets mening med reglerne var at for-

enkle værdiansættelsesproceduren. Og det blev klart tilkendegivet fra ministeriets side, 
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at ministeriet med disse særlige regler havde indskrænket skattevæsenets muligheder for 

at foretage nærmere undersøgelser af sådanne ejendommes værdi. Boet eller gavegiver 

havde ret til at anvende disse regler, selv om der var fejl i ejendomsvurderingen, da det 

offentlige var nærmest til at bære risikoen for sådanne fejl. 

 

Reglerne står i dag uændret, og det er forudsat i senere lovgivning, at reglerne fortsat 

skulle stå ved magt.   

 

 

Skat afviste reglen i en sag fra 2014 
I 2014 bestred SKAT imidlertid i en konkret sag, at dødsboet og en arving havde krav på 

at anvende de særlige værdiansættelsesregler ved boets arveudlæg af to faste ejendomme 

til den ene af boets to arvinger. Ved arveudlægget havde denne arving, dvs. udlægsmod-

tageren, givet delvist afkald på arv til fordel for den anden arving, der modtog et kontant 

beløb. 

 

SKAT´s synspunkt var, at dødsboet ikke havde et retskrav på at få godkendt en værdian-

sættelse af en fast ejendom, selv om værdiansættelsen lå indenfor +/- 15 pct. af den se-

neste offentlige ejendomsvurdering, og at SKAT derfor i alle tilfælde kunne kræve en 

sagkyndig vurdering af ejendommene.  

 

På denne baggrund krævede SKAT, at der blev foretaget en sagkyndig vurdering af de to 

ejendomme i den konkrete sag.  

 

Dødsboet fastholdte, at de to ejendommen ved arveudlægget kunne værdiansættes efter 

+/- 15 pct.´s reglen, og bestred derfor, at SKAT kunne iværksætte en sagkyndig vurde-

ring. 

 

 

Højesterets vurdering 
Ved Højesterets afgørelse fra den 8. marts 2016 tilkendegav Højesteret, at skattemyn-

dighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.´s reglen, med min-

dre der foreligger særlige omstændigheder. Højesteret udtalte således bl.a. følgende:  
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”…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 forar-

bejderne til boafgiftsloven indebærer, at skattemyndighederne skal acceptere en vær-

diansættelse foretaget efter 15 %’s reglen, medmindre der foreligger særlige om-

stændigheder. 

 

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 sådanne 

særlige omstændigheder, at skattemyndighedernes anmodning om, at de pågældende 

ejendomme vurderes med henblik på fastsættelse af handelsværdien, skal imødekom-

mes…” 

 

 

Særlige omstændigheder 
I denne sag var de særlige omstændigheder, dels at de to ejendomme efter arvingens 

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 arvingen hav-

de givet arveafkald til fordel for den anden arving.   

 

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 efter +/- 15 pct.´s reglen. 

 

 

Konsekvenser 
Med afgørelsen har Højesteret på den ene side tilkendegivet, at SKAT skal respektere en 

værdiansættelse efter 15 pct.´s reglen, hvis der ikke foreligger ”særlige omstændighe-

der”. Det betyder bl.a., at SKAT i disse - mange - tilfælde er afskåret fra at indhente en 
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sagkyndig vurdering af en ejendom, selv om SKAT eksempelvis har en antagelse om, at 

ejendommens handelsværdi er væsentligt højere end den offentlige vurdering +/- 15 pct.  

 

Foreligger der derimod ”særlige omstændigheder”, kan dødsboer og arvinger ikke for-

vente at kunne anvende +/- 15 pct.´s reglen. Her vil SKAT kunne rekvirere en sagkyndig 

vurdering af ejendommen, og værdien ifølge denne sagkyndige vurdering vil herefter 

blive lagt til grund ved beskatningen af boet og ved beregning af boafgiften (arveafgif-

ten).  

 

Det må videre forventes, at SKAT i en række sager fremover vil forsøge at få fastlagt 

den nærmere afgrænsning af begrebet ”særlige omstændigheder”, dvs. de tilfælde, hvor 

dødsboer og arvinger ikke længere kan forvente at opnå godkendelse af en værdiansæt-

telse af en fast ejendom til +/- 15 pct. af den offentlige vurdering. Se herom også Spørg 

om Penge den 4. januar 2014 under overskriften: ”Forberedelse af testamente”.  

 

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

boer. Det er særligt problematisk for dødsboer, da dødsboer efter loven ikke har mulig-

hed for at indhente et forudgående bindende svar om værdiansættelsen.  

 

 

Konsekvenser ved gaveoverdragelse 
Skatteministeriets cirkulære om +/- 15 pct.´s reglen fra 1982 omfatter både arveudlæg 

fra dødsboer og gaveoverdragelser indenfor den nære familie. Der gælder således samme 

regler for arveudlæg og gaveoverdragelser. 

 

Højesterets afgørelse fra 8. marts 2016 om arveudlæg fra dødsboer rejser derfor endvide-

re det principielle spørgsmål om, hvad der fremover må antages at gælde for værdian-

sættelsen ved gaveoverdragelser af fast ejendom indenfor den nære familie. Særligt kan 

rejses spørgsmålet om, hvorvidt der så på gaveområdet foreligger en ”fast praksis” om, 

at en families værdiansættelse, som ikke afviger mere end 15 pct. fra den seneste offent-

lige vurdering, altid skal lægges til grund af skattemyndighederne, bortset eksempelvis 

fra tilfælde, hvor ejendommen er ændret væsentligt efter seneste vurdering.  
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På gaveområdet foreligger en endog meget klar administrativ praksis. 

 

Så sent som i 2007 tilkendegav Landsskatteretten i flere konkrete sager, at skattevæsenet 

ikke kan anfægte en værdiansættelse af en fast ejendom til en værdi på +/- 15 pct. af den 

seneste offentlige vurdering. Dette uanset om familien forud for overdragelsen måtte 

have fået kendskab til, at denne værdi ikke svarer til ejendommens værdi i handel og 

vandel, f.eks. som følge af et salg kort tid forinden.   

 

Denne praksis fra Landsskatteretten blev samme år forelagt for Folketingets Skatte- og 

Afgiftsudvalg, uden at det på noget senere tidspunkt har været bragt i forslag fra politisk 

side, herunder ej heller fra et stort antal skatteministre med vidt forskellig politisk ob-

servans, at denne praksis skulle ændres.  

 

Spørgsmålet er nu, om det på den baggrund nu kan få betydning, at SKAT i enkelte til-

fælde, der (endnu) ikke har ramt offentligheden, har truffet afgørelser med et afvigende 

eller måske ligefrem modsat indhold.  

 

I hvert fald må det jo i så fald konstateres, at SKAT i givet fald ikke selv har fulgt de 

retningslinier, der er udstukket fra højere sted.  

 

Men om den offentliggjorte praksis så – efter Højesterets opfattelse - er tilstrækkelig 

dokumentation for, at der har foreligget en ”fast administrativ praksis”, henstår med Hø-

jesterets præmisser for afgørelsen fra 8. marts 2016 i det uvisse.  

 

På dette område må det herefter i alle tilfælde anbefales at indhente et bindende svar om 

værdiansættelsen af en konkret fast ejendom forud for en overdragelse af ejendommen i 

familieforhold. Man skal her være opmærksom på de nye regler om bindende svar ved-

rørende værdiansættelse, se eventuelt også ”Værdiansættelse og bindende svar herom”, 

og artiklerne i Spørg om Penge den 18. april 2015, ”Om anvendelse af Cirkl. 185 af 

17.11.1982 ved udlæg fra dødsboer, Jyllandsposten samt den 25. april 2015 ”Opsamling, 

betydning af reglerne samlet set”. 

 
_______ o _______ 


