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Når skattemæssige hensyn medfører utilsigtet skævdeling mel-
lem arvingerne © 

 
 

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

www.v.dk 
 
I testamenter ses nogle gange bestemmelser om, at fast ejendom skal over-
tages af en arving til seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. Typisk har det 
været meningen at spare skatter og afgifter. Men en sådan bestemmelse kan 
gribe ind i selve arvedelingen og føre til en utilsigtet skævdeling mellem 
arvinger. 
 

Siden 1982 har SKAT fulgt den praksis, at en fast ejendom, f.eks. et sommerhus, en ud-

lejningsejendom eller en landbrugsejendom, som udgangspunkt kan værdiansættes til 

den offentlige vurdering +/- 15 pct. ved generationsskifte indenfor den nære familie.  

 
+/- 15 pct.´s reglen kan som udgangspunkt anvendes, uanset om ejendommen overdrages 

i den ældre generations levende live eller ved dødsfald. Typisk er der tale om, at ejen-

dommen overgår fra forældre til børn eller eventuelt børnebørn.  

 

 

Hvorfor anvende +/- 15 pct.´s reglen? 
Et generationsskifte af en fast ejendom sidestilles skatte- og afgiftsmæssigt med et salg 

til en fremmed. Det betyder, at der skal svares skat og/eller gave- eller boafgift (arveaf-

gift) ved overdragelsen. Det gælder, selv om ejendommen overdrages fuldt ud som en 

gave, dvs. foræres kvit og frit til barnet, eller overgår som arv til barnet. Dog kan der 

undertiden overdrages med succession med visse lempelser af skatten til følge. 

http://www.v.dk/
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Værdiansættelsen af den faste ejendom har derfor afgørende betydning for, hvor store 

skatter og afgifter, der udløses ved overdragelse: Jo mindre værdi, jo færre skatter og 

afgifter – og omvendt. 

 

Når det på den baggrund kan være attraktivt at anvende reglen om seneste ejendomsvur-

dering +/- 15 pct. - og da i praksis minus 15 pct. - skyldes det, at denne værdiansættelse 

efter parternes opfattelse i nogle tilfælde er mindre end værdien af ejendommen i handel 

og vandel. Og dermed altså med mindre skatter og afgifter til følge. Det har især været 

aktuelt i opgangstider, hvor den offentlige vurdering i perioder har et efterslæb i forhold 

til handelsværdien ved salg til en fremmed. 

 

Hele debatten om lødigheden af den offentlige vurdering er dog et nærværende udtryk 

for, at det også kan gå den anden vej, nemlig at den offentlige vurdering er for høj. Sær-

ligt i årene efter finanskrisen måtte en del arvinger således erkende, at den offentlige 

vurdering klart oversteg handelsværdien af afdødes ejendom – hvis det da overhovedet 

var muligt at få solgt ejendommen. I dette tilfælde, kan man dog vælge at bruge han-

delsværdien i stedet for seneste ejendomsvurdering +/- 15 %. 

 

 

Generationsskifte i testamente 
Den ældre generation kan i et testamente træffe beslutning om, at et bestemt barn skal 

arve en bestemt fast ejendom, f.eks. et sommerhus. I denne situation vil de øvrige arvin-

ger have krav på, at sommerhuset bliver vurderet af en sagkyndig, således at sommerhu-

set indgår med den reelle handelsværdi i arvedelingen.  

 

Ved udformningen af testamenter om arveudlæg af en fast ejendom til en bestemt arving 

udtrykkes imidlertid undertiden - og ud fra skattemæssige overvejelser - tillige ønske 

om, at arvingen skal have ret til at udtage ejendommen til en værdi svarende til den of-

fentlige vurdering +/- 15 pct.  

 

Nogle gange medtages en sådan prisklausul, selv om testator måske ikke har gjort sig 

helt klart, at prisklausulen kan medføre en skævdeling af arven til fordel for denne ar-

ving. Realiteten i en sådan bestemmelse er således, at den begunstigede arving skal have 
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en forlods arv svarende til differencen mellem ejendommens handelsværdi og seneste 

ejendomsvurdering minus 15 pct. Testator kunne, hvis der ønskes tildelt en arving en 

forlods arv, for den sags skyld lige så vel have bestemt, at arvingen skulle have ret til at 

overtage ejendommen for 1 kr. Forskellen mellem på den ene side seneste ejendomsvur-

deringen og på den anden side handelsværdien, er ubekendt på tidspunktet for testamen-

tets oprettelse. 

 

Formuleringen af testamentet kan således i disse tilfælde få afgørende betydning for, 

hvordan afdødes formue fordeles mellem arvingerne.  

 

Den ældre generation bør således overveje ganske nøje, om der ønskes en ligedeling af 

arven mellem flere børn, således at en skatte- og afgiftsmæssig optimering er ønskvær-

dig indenfor rammerne af en ligedeling.  

 

Eller om den ældre generation reelt ønsker en skævdeling af arven til fordel for et be-

stemt barn, der ved testamentet tillægges ret til at overtage en ejendom til den offentlige 

vurdering +/- 15 pct. Der bortses herved fra de skatte- og afgiftsmæssige problemstillin-

ger knyttet til en sådan bestemmelse.  

 

Det er min erfaring, at mange forældre klart foretrækker en ligedeling mellem børnene 

baseret på reelle værdier fremfor en skævdeling mellem børnene, selv om der måtte 

kunne opnås visse skatte- og afgiftsmæssige fordele ved en skævdeling. Så er der i te-

stamentet en bestemmelse om, at én arving i testamentet tillægges ret til at overtage en 

ejendom til den offentlige vurdering +/- 15 pct, skal der samtidig kompenseres herfor i 

testamentet, hvis princippet om ligedeling skal fastholdes. Man skal dog her være om-

hyggelig med udformningen af testamentet, således at der ikke opstår modstrid mellem 

bestemmelserne som i den nedenfor omtalte sag. 

 

 

Når testamentet er inkonsekvent 
En højst uheldig situation opstår, hvor det på den ene side fremgår af testamentet, at 

arven skal deles lige mellem arvingerne, men hvor testamentet på den anden side inde-

holder en bestemmelse om, at én af arvingerne kan udtage et aktiv til en pris under mar-
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kedsprisen. Disse to bestemmelser strider mod hinanden, og der er her lagt op til en ef-

terfølgende retssag mellem arvingerne. 

 

En sådan situation forelå i en sag, der blev afgjort af Østre Landsret i maj 2015.  

 

Her havde en mor bestemt i sit testamente, at hendes to børn, en søn og en datter, skulle 

arve lige store andele af hendes formue.  

 

Men af testamentet fremgik også, at hvis en af moderens arvinger ønskede at udtage 

hendes villa eller sommerhus, skulle denne arving kunne overtage ejendommen til den 

offentlige ejendomsvurdering. Endelig havde moderen anført i testamentet, at datteren 

havde ret til at vælge først ved delingen af ethvert af moderens aktiver, og herunder altså 

også ret til at få udlagt villa og sommerhus.   

 

Bestemmelserne i testamentet førte alt i alt til, at datteren selv kunne vælge, om hun 

ville overtage den ene eller begge ejendomme til den offentlige vurdering, dvs. til favør-

pris. Der var tale om eksklusive ejendomme med et væsentligt favørelement.    

 

Testamentet var udarbejdet af moderens mangeårige revisor. Under en senere retssag 

mellem arvingerne om testamentet forklarede revisoren bl.a., at moderen ”ønskede at 

stille arvingerne lige”. Denne målsætning mente revisoren var opfyldt med testamentet, 

og han forklarede i den forbindelse, at hvis de to børn, udtog hver sin ejendom, ville de 

to børn dermed hver få halvdelen af formuen. Et synspunkt, der dog ikke hang særligt 

godt sammen med, at datteren efter testamentet havde ret til at overtage begge ejen-

domme til den offentlige vurdering.  

 

Revisoren forklarede også, at det lå moderen ”på sinde”, at der skulle betales mindst 

mulig skat.   

 

På bagrund af en fortolkning af testamentet fik datteren ved domstolene medhold i, at 

hun efter testamentet havde ret til at overtage begge ejendomme til den offentlige vurde-

ring - hvis hun ønskede det.  
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Men sagen efterlader uomtvisteligt det ubehagelige indtryk, at hverken moderen – eller 

for den sags skyld revisoren – havde noget klart overblik over konsekvenserne af testa-

mentet.  

 

 

Prisklausuler 
Prisklausuler kan i nogle sammenhænge være velbegrundede i særlige, konkrete forhold.  

 

Men i almindelighed bør prisklausuler, herunder klausuler om anvendelse af +/- 15 

pct.´s vurderingen, overvejes ganske nøje. Dette gælder ikke mindst set i lyset af, at 

prisudviklingen på en fast ejendom kan involvere betydelige beløb, der kan have afgø-

rende betydning for en arvings økonomi. I sådanne situationer bør overvejelser om skat-

te- og afgiftsoptimering efter min opfattelse som udgangspunkt kun have en sekundær 

betydning i forhold til beslutningen om, hvordan formuen skal fordeles ved et generati-

onsskifte. Og i hvert fald bør det som minimum klart fremgå af testamentet, hvorvidt 

princippet om ligedeling skal have forrang frem for øvrige bestemmelser. 

 

 
_______ o _______ 

 

 
 


