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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 27/8 2008, at 3 mdr.´s fristen i 
boafgiftslovens § 12, stk. 2 om korrektion af værdiansættelsen i dødsboer 
ikke var til hinder for en efterprøvelse og ændring af fordelingen af den 
samlede, kontantomregnede salgssum for en landbrugsejendom.   
 
I boafgiftslovens § 12, stk. 2, 1. – 3. pkt. er bestemt, at hvis en værdiansættelse i en bo-

opgørelse ikke er baseret på en sagkyndig vurdering og skattemyndighederne finder, at 

værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, kan 

skattemyndighederne ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten om at udmelde 

en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af døds-

boer. Hvis skattemyndighederne vil ændre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal 

myndighederne give boet og skifteretten meddelelse om ændringen inden 3 måneder 

efter boopgørelsens modtagelse. Ønsker skattemyndighederne en sagkyndig vurdering, 

skal myndighederne inden samme frist rette henvendelse til skifteretten herom.  

En lignende frist er optaget i boafgiftslovens § 27, stk. 2 om værdiansættelse af gaver. 

Heraf fremgår, at finder skattemyndighederne, at en værdiansættelse ikke svarer til han-

delsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan myndighederne ændre værdian-

sættelsen inden 3 måneder efter modtagelsen af gaveanmeldelsen.  

3 mdr.´s fristen i de to bestemmelser i boafgiftsloven har væsentlig praktisk betydning 

for parterne ved arveudlæg og gaveoverdragelser, da fristen skaber ro om værdiansæt-
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telsen indenfor en overskuelig tid efter arveudlægget henholdsvis gaveoverdragelsen. 

Dette var da også et af de erklærede formål med den nuværende udformning af boaf-

giftslovens § 12, stk. 2, der blev gennemført med lov nr. 1222 af 27/12 1996. Det anfø-

res således i de særlige bemærkninger i forslaget til lov nr. 1222 fra 1996, at:   

”Det foreslås, at den kommunale skattemyndighed ikke længere skal kunne ændre resul-

tatet af en sagkyndig vurdering. Det er skifterettens afgørelse, om der har foreligget en 

sagkyndig vurdering. 

Hvis en værdiansættelse i en boopgørelse ikke er fastsat ved en sagkyndig vurdering, er 

skattemyndigheden ikke bundet heraf. Skattemyndigheden har to muligheder for at få 

ændret værdiansættelsen. Skattemyndigheden kan enten anmode skifteretten om at ud-

melde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering eller skattemyndigheden kan 

ændre den af boet foretagne værdiansættelse. Hvis boet ikke er enig i den af skattemyn-

digheden foretagne værdiansættelse, kan boet inden 4 uger forlange sagkyndig vurde-

ring. Der er således mulighed for at korrigere værdiansættelsen for åbenbare fejl uden 

udmelding af sagkyndig vurdering. Hvis skattemyndighedens ændrede værdiansættelse 

bygger på andet end retning af fejl, kan den også lægges til grund, hvis boet ikke inden 

4 uger anmoder skifteretten om at udmelde en sagkyndig vurdering. Skattemyndigheden 

kan således ikke mod boets ønske gennemføre en ændret værdiansættelse, idet boet så 

kan anmode om sagkyndig vurdering. 

Skattemyndigheden er bundet af en sagkyndig vurdering, der er udmeldt af skifteretten, 

medmindre betingelserne for omvurdering er til stede.” 

Landsskatterettens kendelse af den 27/8 2008 drejer sig om skattemyndighedernes mu-

ligheder for at ændre fordelingen af den samlede, kontantomregnede salgssum for en 

landbrugsejendom, uanset at 3-mdr.´s fristen i boafgiftslovens § 12, stk. 2 var overskre-

det.  

Den konkrete sag drejede sig om et dødsbos salg af en landbrugsejendom, og den i skø-

det for ejendommen foretagne fordeling af salgssummen på henholdsvis jord, betalings-
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rettigheder, driftsbygninger og stuehus. Ejendommen var blevet solgt til kommunen for 

3,8 mio. kr., der i skødet var fordelt med 1,75 mio. kr. på jord, med 0,15 mio. kr. på 

betalingsrettigheder, med 0,1 mio. kr. på driftsbygninger og med 1,8 mio. kr. på stuehu-

set.  

Den 31/7 2006 blev der indgivet boopgørelse til Skifteretten, og skattemyndighederne 

havde boopgørelsen i hænde den 8/8 2006. Ved skrivelse af 25/10 2006 fra skattemyn-

dighederne til boet meddelte myndighederne bl.a., dels ”at ændring af den skattepligtige 

indkomst vedr. avance ved salg af ejendom kan medføre ændring af skattebetalingen”, 

og dels ”at boets værdiansættelser er godkendt”.  

Den 16/11 2006 blev ejendommen besigtiget af vurderingsmyndighederne, der bl.a. 

udtalte, at stuehuset maksimalt kunne værdiansættes til 1,2 mio. kr. og at jordværdien 

herefter udgjorde 2,6 mio. kr., svarende til en ha. pris på 126.000 kr. Vurderingsmyn-

digheden oplyste i denne forbindelse, at der blev solgt landbrugsjord i området til langt 

højere priser.  

Skattemyndighederne forhøjede herefter boets skattepligtige ejendomsavance fra godt 

0,35 mio. kr. til 1,05 mio. kr., baseret på en ændret fordeling af købesummen med 2,45 

mio. kr. på jorden og 1,1 mio. kr. på stuehuset. Skattecentret henviste herved til, at der i 

den konkrete sag ikke var modstående interesser mellem dødsboet og kommunen for så 

vidt angik fordelingen af købesummen, samt at der var hjemmel til den foretagne æn-

dring, da skattens størrelse ikke var et værdiansættelsesspørgsmål.  

Boets skatteansættelse blev indbragt for Landsskatteretten, hvor boet bl.a. anførte, at 

skattemyndighederne var afskåret fra at ændre skatteansættelsen efter udløbet af 3 

mdr.´s fristen, og at et af skattemyndighederne meddelt forbehold for værdiansættelsen 

ikke medførte en ændring af fristen. Vedrørende sagens materielle spørgsmål anførte 

boet, at boets fordeling af købesummen svarede til købsvilkårene for ejendommen ved 

udbud af ejendommen, samt at ikke blot kommunen, men tillige 3 landmænd havde 

afgivet bud på disse vilkår. Under disse omstændigheder var der efter boets opfattelse 

ikke grundlag for at ændre værdiansættelsen.  
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Landsskatteretten tiltrådte skattemyndighedernes skatteansættelse.  

Vedrørende sagens formelle spørgsmål – dvs. spørgsmålet om rækkevidden af 3 mdr.´s 

fristen - var det således Landsskatterettens opfattelse, at skattens størrelse ikke var et 

værdiansættelsesspørgsmål, hvorfor der ikke var tale om en ændret værdiansættelse. 

Skattemyndighedernes adgang til at ændre boets skatteansættelse fulgte således efter 

Landsskatterettens opfattelse de almindelige regler i skatteforvaltningsloven.  

Vedrørende sagens materielle spørgsmål var det Landsskatterettens opfattelse, at boet 

og kommunen ikke havde haft modstående skattemæssige interesser, hvorfor der kunne 

være grundlag for at ændre den aftalte fordeling, og at der konkret ikke var grundlag for 

at ændre skattemyndighedernes fordeling af handelssummen. 

Resultatet af Landsskatterettens vurdering af formalitetsspørgsmålet - hvorefter en for-

deling af købesummen på de overdragne aktiver ikke er et værdiansættelsesspørgsmål – 

er således, at 3-mdr.´s fristen i boafgiftslovens § 12, stk. 2 alene omfatter parternes afta-

le om den samlede salgssum, men derimod ikke parternes aftale om fordelingen af 

salgssummen på de af overdragelsen omfattede aktiver.  

Denne konklusion forekommer noget overraskende. I andre regler er det således klart 

forudsat, at fordeling af en købesum er et spørgsmål om værdiansættelse:  

Tilbage i tid er det således fastslået i cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættel-

se af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, pkt. 7, at ”Om-

fatter arveudlægget eller gaveoverdragelsen såvel fast ejendom som løsøre, skal den til 

kontantværdi omregnede værdiansættelse fordeles forholdsmæssigt på den faste ejen-

dom og løsøret, medmindre boet eller parterne har fastsat en anden fordeling.” 

Endvidere kan peges på afskrivningslovens § 45 og denne bestemmelses forarbejder. Af 

afskrivningslovens § 45, stk. 2 fremgår nærmere, at ved salg af aktiver omfattet af af-

skrivningslovens skal sælger og køber i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde 
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foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er 

omfattet af overdragelsen. 

I motiverne til denne bestemmelse - der som boafgiftslovens § 12, stk. 2 blev gennem-

ført med lov nr. 1222 af 27/12 1996 - fremgår, at:  

”Det foreslås derfor at ændre affattelsen af afskrivningsloven § 45, stk. 2. Der er ikke 

hermed tilsigtet en ændring af gældende praksis. Det fremgår således af bemærknin-

gerne til den nye afskrivningslov (lovforslag nr. L 102, folketingsåret 1997-98 (2. sam-

ling)), at i tilfælde, hvor den skatteansættende myndighed finder, at parternes aftalte 

fordeling på aktiverne ikke svarer til de faktiske værdier, vil den skatteansættende myn-

dighed - ligesom i dag - kunne tilsidesætte fordelingen, når det er åbenbart, at parter-

nes fordeling ikke svarer til de faktiske handelsværdier. Dette har imidlertid ikke fundet 

udtryk i lovbestemmelsen. Det foreslås at affatte bestemmelsen i stk. 2 således, at par-

terne i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde skal foretage en fordeling på 

nærmere angivne aktiver, og i stk. 3, at parternes aftalte salgssum og fordeling på de 

enkelte aktiver er undergivet den skatteansættende myndigheds prøvelse.” 

Det er således klart forudsat i motiverne til afskrivningslovens § 45, at ikke blot salgs-

summen, men tillige fordelingen af denne, er et værdiansættelsesspørgsmål, der i med-

før af afskrivningslovens § 45, stk. 3 er undergivet skattemyndighedernes prøvelse.  

 

_______ o _______ 


