
- 1 – 
Offentliggjort d. 29. november 2016 
 
 

 
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 
 
Dødsbobeskatning – skattefritagelse ved insolvens på grund af gavedi-
spositioner – Vestre Landsrets dom af 14/11 2016, sagsnr. V.L. B-1418-
15, jf. tidligere Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015, jr. nr. 13-
3982574. © 
 
 

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

www.v.dk 
  
Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 14/11 2016 Landsskatterettens kendelse af 13/4 

2015, hvorefter et dødsbo som insolvent måtte anses for skattefritaget efter dødsboskat-

telovens 52, uanset at boets insolvens skulle henføres til afdødes betydelige gavedisposi-

tioner kort tid før dødsfaldet. En ellers skattepligtig boindkomst på ca. 12,6 mio. kr., 

hovedsageligt i form af avance ved salg af landbrugsejendomme, kom herefter ikke til 

beskatning med en skattebesparelse på ca. 6,2 mio. kr. til følge.  

 

I JUS 2015/21 blev omtalt Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015, jr. nr. 13-3982574, 

der drejede sig om en relativt særegen fremgangsmåde for minimering af dødsbobeskat-

ning.  

 

Sagen drejede sig om en skatteyder, som kort tid før sit dødsfald foretog en række di-

spositioner med henblik på at reducere dødsboets aktivmasse og nettoformue til værdier 

under grænsen for skattefritagelse efter dødsboskattelovens § 6 og derved undgå døds-

bobeskatning.  

 

SKAT traf afgørelse om, at boet - uanset disse transaktioner - måtte anses som skatte-

pligtigt.  

 

Efter boets påklage af denne afgørelse til Landsskatteretten, valgte SKAT at inddrage 

Kammeradvokaten under sagens behandling ved Landsskatteretten, da fremgangsmåden 

efter skattemyndighedernes opfattelse anvendes i stigende omfang.  

http://www.v.dk/
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Landsskatteretten underkendte SKAT´s afgørelse, og Skatteministeriet indbragte heref-

ter sagen for domstolene, hvor Vestre Landsret nu har stadfæstet Landsskatterettens 

afgørelse. 

 

Retsgrundlaget 
Retsgrundlaget for sagen var dødsboskiftelovens § 69, hvorefter Skifteretten træffer 

afgørelse om insolvensbehandling og udpeger bobestyrer, hvis boet er insolvent. 

 

Skifterettens beslutning om insolvensbehandling efter dødsboskiftelovens § 69 indebæ-

rer efter dødsboskattelovens § 52, stk. 1, at dødsboet er fritaget for at betale indkomst-

skat uanset handelsværdien af boets aktiver. 

 

 

Sagens hændelsesforløb 

Den konkrete sag drejede sig om en skatteyder, der i perioden op til sit dødsfald den 

21/2 2009 foretog en række gavedispositioner til fordel for sin ægtefælle og to døtre, alt 

med den virkning, at bobeholdningen siden blev negativ med ca. 9,6 mio. kr.  

 

Før de omhandlede gavedispositioner blev iværksat i slutningen af 2008, havde skatte-

yderen som fælleseje en nettoformue på godt 14 mio. kr., der i det væsentligste bestod af 

to landbrugsejendomme, der ved den offentlige vurdering var ansat til 16,7 mio. kr. Hu-

struen havde en nettoformue på knap 1 mio. kr., der ligeledes var fælleseje.  

 

I december 2008 optog skatteyderen et kreditforeningslån på knap 11,8 mio. kr. Den 7/1 

2009 oprettede skatteyderen og hustruen en gave- og særejeægtepagt, hvorefter hustruen 

fik overdraget kontant 17 mio. kr. som gave. Gaven skulle berigtiges ved overførelse af 

11,5 mio. kr. til hustruen senest den 15/1 2009, medens resten skulle overføres senest 

ved udgangen af 2009. Endvidere blev skatteyderens andel af en tredje ejendom over-

draget til hustruen. Samtidig blev aftalt mellem ægtefællerne, at alt hvad ægtefællerne 

hver især ejede samt alt, hvad de fremover erhvervede, skulle være fuldstændigt særeje. 

Til opfyldelse af ægtepagten overførte skatteyderen den 12/1 2009 11,8 mio. kr. til hu-

struen. Efter denne transaktion havde skatteyderen en nettoformue på 1,4 mio. kr. og 

hustruen en nettoformue på 13,6 mio. kr. 
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Som tredje led i dispositionsrækken optog skatteyderen den 19/2 2009 et lån i et penge-

institut på 13,1 mio. kr. mod håndpant i en bankkonto tilhørende hustruen med et inde-

stående på 11,2 mio. kr., der hidrørte fra gaven fra skatteyderen. Endvidere var udstedt 

et ejerpantebrev på 2 mio. kr. i de to landbrugsejendomme. Samme dag, dvs. den 19/2 

2009, gav skatteyderen hver af ægteparrets to døtre en gave på knap 5,7 mio. kr. Gaver-

ne blev anmeldt til SKAT den 20/2 2009, og skatteyderen indbetalte gaveafgiften på 

knap 1,7 mio. kr.  

 

Den 21/2 2009 afgik skatteyderen ved døden.  

 

Den 25/3 2009 blev afdødes særbo udlagt til privat skifte som gældsvedgåelsesbo. Si-

denhen, den 15/9 2009, indsendte boet åbningsstatus, hvorefter afdødes nettoformue på 

dødsdagen var negativ med 8,5 mio. kr., medens hustruens særejeformue var opgjort til 

13 mio. kr.  

 

Ægtefællernes samlede formue var således i mellemperioden blevet reduceret med 10,5 

mio. kr., hvilket primært skyldtes gaverne til de to døtre.  

 

Boet indsendte den 19/5 2010 boopgørelse med skæringsdag den 21/2 2010, hvor bobe-

holdningen var opgjort til -9.639.508 kr. og aktiverne opgjort til 2.768.377 kr. Boets to 

landbrugsejendomme var under bobehandlingen blevet solgt for 18,5 mio. kr. I boopgø-

relsen var angivet, at boet var skattefritaget som følge af insolvens.  

 

Efter anmodning fra SKAT foretog Skifteretten en revision af boet og traf ved kendelse 

af 11/10 2011 beslutning om at godkende den indgivne boopgørelse. Af denne boopgø-

relse fremgik, at boets aktiver på skæringsdagen androg 2.206.391,98 kr., og at netto-

formuen var negativ. Efter det oplyste tog skifteretten i kendelsen stilling til, om der i 

bobehandlingen burde have været inddraget gaver, som afdøde havde ydet henholdsvis 

sin ægtefælle og sine børn på i alt 23 mio. kr. Skifteretten fandt imidlertid ikke, at de 

pågældende gaver skulle anses som en del af boets aktiver. Kendelsen blev ikke kæret af 

SKAT.   
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Skifteretten afsagde den 18/2 2013 kendelse om behandling af boet som et insolvent 

bobestyrerbo efter dødsboskiftelovens § 69. Denne kendelse blev ikke kæret.  

 

Det kan tilføjes, at forskellen mellem aktivmassen i den indgivne boopgørelse og den 

senere godkendte boopgørelse (2.768.377 kr. henholdsvis 2.206.391 kr.) beroede på 

afregning af en valutaterminsforretning, som afdøde havde indgået. Denne problemstil-

ling vil ikke blive omtalt nærmere.   

 

SKAT traf den 8/7 2013 afgørelse om, at boet måtte anses som skattepligtigt. Dels med 

henvisning til, at boets aktivmasse oversteg grænsen for skattefritagelse på 2.595.100 kr. 

(2010), jf. den indgivne boopgørelse, hvor boets aktiver var opgjort til 2.768.377 kr. Og 

dels med henvisning til, at transaktionsrækken i form af låneoptagelse og efterfølgende 

gaveoverdragelser umiddelbart forud for dødsfaldet savnede en egentlig forretningsmæs-

sig begrundelse, og synes at være båret af et primært hensyn om at opnå skattefritagelse 

vedrørende en forventet avance på 11,5 mio. kr. ved salg af de to landbrugsejendomme 

og som sådan savnede realitet. Transaktionerne kunne derfor efter SKAT´s opfattelse 

ikke indgå ved bedømmelsen af, om boet var skattepligtigt. Disse synspunkter blev ud-

dybet af Kammeradvokaten i et omfattende indlæg til Landsskatteretten.  

 

 

Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015  
Et flertal på to af de tre deltagende dommere i Landsskatteretten underkendte SKAT´s 

afgørelse i sagen, idet boet blev anset som skattefrit.  

 

Som begrundelse anførte flertallet, at Skifteretten var rette myndighed til at træffe afgø-

relse både vedrørende dødslejegavers omstødelighed, jf. arvelovens § 93, konkurslovens 

§ 67 og boafgiftslovens § 17, og vedrørende boers udlevering til insolvensbehandling, 

jf. dødsboskiftelovens § 36, nr. 2 og § 69. Da skifteretten havde truffet afgørelse vedrø-

rende begge spørgsmål, kunne Landsskatteretten ikke tilsidesætte afgørelserne rent skat-

temæssigt. Flertallet henså herved til, at Skifteretten utvivlsomt havde taget boet under 

insolvensbehandling, hvilket fremgik af en retsbogsudskrift af 25/3 2014. 

 

De to retsmedlemmer fandt endvidere, at der fra lovgivers side var tilsigtet en stor frihed 

mellem ægtefæller til økonomisk at indrette sig bedst muligt, og anførte herved, at der 
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således hverken svares gaveafgift eller boafgift mellem ægtefæller. Det forhold, at afdø-

de havde benyttet sig af de eksisterende regler til at sikre sin ægtefælle, havde efter fler-

tallets opfattelse ikke karakter af omgåelse i en sådan grad, at der kunne ske tilsidesæt-

telse af hele konstruktionen som skatteunddragelse. Flertallet henså herved til, at der var 

realitet bag både gaver og lån, da gaverne havde skiftet ejere og var blevet afgiftsberig-

tiget, og da lån var optaget i en uafhængig bank på sædvanlige vilkår, og da længstle-

vende hæftede med de håndpantsatte midler. 

 

Mindretallet på én dommer i Landsskatteretten, nemlig retsformanden, fandt derimod, at 

der var tale om et sammenhængende aftalekompleks, hvor enhver risiko var elimineret. 

Videre anførte retsformanden, at dispositionerne i aftalekomplekset alene var foretaget 

af skattemæssige årsager for at undgå, at boet blev skattepligtigt. Der var således tale 

om et konstrueret resultat, der efter retsformandens opfattelse måtte tilsidesættes, jf. 

UfR 2014.2742 H. 

 

 

Vestre Landsrets dom af 14/11 2016  

Som nævnt indledningsvist har sagen nu været forelagt for Vestre Landsret, der ved en 

énstemmig dom af 14/11 2016 fastholdt Landsskatterettens kendelse.  

 

Som begrundelse anførte landsretten, at: 

”Det må efter forklaringerne lægges til grund, at hensigten med de dispositioner, 

som Svend Aage Boel foretog før sin død den 21. februar 2009, var at nedbringe bo-

ets aktiver og nettoformue til under grænsen for indkomstskat, der følger af dødsbo-

skattelovens § 6. Salget af ejendommene i boperioden medførte imidlertid, at boet 

blev insolvent. Skifteretten afsagde på SKATs foranledning den 18. februar 2013 

kendelse om insolvent bobestyrerbehandling efter dødsboskiftelovens § 69. Denne 

kendelse blev ikke kæret.  

Det forhold, at dispositionerne er foretaget med det sigte at undgå beskatning, med-

fører ikke i sig selv, at de kan tilsidesættes i skatteretlig henseende.  

De dispositioner, som Svend Aage Boel foretog forud for sin død, var alle hver for 

sig civilretligt gyldige. Lånene blev optaget på almindelige vilkår, og der blev stillet 

sædvanlig sikkerhed. Der blev oprettet ægtepagt, som blev tinglyst, og gavebreve 
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samt betalt gaveafgift. Gaverne blev ved skifterettens kendelse af 11. oktober 2011 

ikke anset som dødslejegaver. Denne kendelse blev ikke kæret.  

Under disse omstændigheder lægges det til grund, at dispositionerne medførte en re-

el formueforskydning og var forbundet med en reel risiko for Svend Aage Boel.  

På denne baggrund er dødsboet efter Svend Aage Boel ikke skattepligtigt, og lands-

retten tager derfor dødsboets frifindelsespåstand til følge.” 

 

 

Kommentar  
Uanset om hensigten var at nedbringe boets aktivmasse og nettoformue til værdier under 

grænsen for dødsboers skattefritagelse, jf. dødsboskattelovens § 6, eller under solvens-

grænsen var resultatet det samme, nemlig at boet var skattefritaget.  

 

Med regler om skattefritagelse af dødsboer indenfor visse rammer er det selvsagt for-

venteligt, at nogle, eller måske mange, skatteydere vil søge at minimere beskatningen 

under hensyntagen til disse rammer, herunder ved gaveoverdragelser til arvinger. 

 

I den her foreliggende sag synes dispositionerne at være gået noget videre end sædvan-

lige dispositioner med det formål at opnå en skattebesparelse, eksempelvis og i den mest 

enkle form at skatteyderen blot afventer, at en given ejertid som lovhjemlet betingelse 

for et skattefrit salg indtræder.  

 

Men som det fremgår, fandt Vestre Landsret ikke grundlag for at bortse fra de stedfund-

ne dispositioner, der blev vurderet isoleret, og hver for sig anset for gyldige.  

 

I hovedaktionær- og koncernforhold foreligger efterhånden en række afgørelser, hvor 

der er sket tilsidesættelse af givne skattemæssigt betingede dispositioner, der er fundet 

at skulle vurderes som en samlet transaktion, se eksempelvis TfS 1999, 346 H, TfS 

2006, 545 H og TfS 2010, 236 H. Se tillige UfR 1990.526 H, UfR 2014.2742 H og UfR 

2015.2277 H, som Skatteministeriet havde påberåbt sig. 

 

Til forskel fra disse sager forelå der i den her foreliggende sag, afgjort ved Vestre 

Landsrets dom af 14/11 2016, ikke en overordnet dispositionsret over den samlede øko-
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nomi. Og der var tale om, at de gaveoverdragne aktiver til henholdsvis ægtefælle og 

børn forlod afdødes formuesfære ved civilretligt gyldige dispositioner, som efter man-

geårig retspraksis opretholdes som gyldige såvel inter partes som i forhold til tredje-

mand, - og herunder altså også SKAT, jf. eksempelvis TfS 1992, 90 ØL. 

 

Som anført i JUS 2015/21 ligger hændelsesforløbet, herunder det omfattende aftale-

kompleks, imidlertid givetvis udenfor de forudsætninger, der ligger til grund for døds-

boskattelovens § 52 om skattefritagelse af insolvente dødsboer: nemlig - som det ud-

trykkes i de almindelige bemærkninger til den senere lov nr. 521 af 17/6 2008 - at ”…de 

administrative komplikationer ved at opretholde den særlige skattemæssige behandling 

af de insolvente dødsboer ikke set over tid står mål med skatteprovenu, der kan opnås 

ved, at enkelte af de insolvente dødsboer erklæres skattepligtige efter konkursskattelo-

ven.” 

 

For så vidt der, som anført af SKAT, er ved at blive tale om en mere udbredt trafik, må 

det forudses, at nævnte fremgangsmåde vil blive imødegået ved en lovændring. 

 

 
_______ o _______ 

 
 
 
 
  


