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Landsskatterettens kendelse af 17/10 2016 drejer sig om de skattemæssige konsekvenser 

ved en arvedelingsaftale mellem to brødre med henblik på at anvende +/- 15 pct. reglen 

ved arveudlæg af en fast ejendom og samtidig fastholde en ligedeling af arven. Sagen er 

illustrativ for de massive og ofte uoprettelige skader, der kan følge af skævdelingsafta-

ler, herunder diverse underhåndsaftaler, mellem de implicerede arvinger.  

 

Gennem efterhånden 35 år har det efter cirkulære nr. 185 af 17/11 1982, pkt. 6, været 

muligt at værdiansætte en fast ejendom til den offentlige vurdering +/- 15 pct. ved gave-

overdragelser indenfor den afgiftspligtige personkreds og ved arveudlæg.  

 

Der ses desværre alt for ofte tilfælde, hvor arvelader på den ene side fastslår, at arven til 

børnene skal deles lige, og samtidig medtager modstridende og givetvis uigennemtænkte 

bestemmelser om, at fast ejendom skal udlægges til seneste ejendomsvurdering. Og 

sidstnævnte ovenikøbet undertiden suppleret med bestemmelser om, at givne arvinger 

skal have ret til at udtage givne ejendomme til den favørpris, der kan være realiteten ved 

udlæg til den offentlige vurdering. Forsøg på både at blæse og have mel i munden fører 

ofte til utilsigtede skævdelinger eller uventede skattemæssige problemer. 

 

+/- 15 pct.´s reglen 
Med Højesterets kendelse ref. i SKM2016.279.HR, omtalt i JUS 2016/11, fandt Højeste-

ret i en sag om værdiansættelse af to faste ejendom i et dødsbo, at ”værdiansættelsescir-

kulærets pkt. 6, 2. afsnit, efter sammenhængen med pkt. 48 og på baggrund af Skattede-

partementets afgørelser af 24. september og 3. december 1984, skatteministerens besva-
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relse af 30. april 1990 og forarbejderne til boafgiftsloven indebærer, at skattemyndighe-

derne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.´s reglen, medmindre der 

foreligger særlige omstændigheder.”  

 

+/- 15 pct.- reglen er almindeligt kendt i vide kredse og er almindeligt anvendt ved af-

ståelse indenfor den afgiftspligtige personkreds henholdsvis ved arveudlæg, da den of-

fentlige vurdering ofte - men i sagens natur ikke altid - er udtryk for en favorabel værdi-

ansættelse. Retssikkerhedsmæssige aspekter i form af forudsigelighed har haft væsentlig 

betydning for reglens fortsatte eksistens, herunder i årene op til finanskrisen, hvor reglen 

måske i særlig grad gav grundlag for skattespekulation.  

 

 

Arvedelingsaftaler m.v. 
Adgangen til at anvende +/- 15 pct.- reglen har imidlertid også i en række tilfælde ført 

til, hvad der vel i bedste fald kan betegnes som en noget uhensigtsmæssig adfærd mel-

lem de berørte parter i en gaveoverdragelse eller ved arveudlæg. 

 

Særligt tydelige har problemerne fremtrådt i dødsboer, hvor skismaet mellem på den ene 

side ønsket om en reel ligedeling af arven mellem flere arvinger og på den anden side 

ønsket om at opnå skatte- og afgiftsmæssige besparelser ved anvendelse af +/- 15 pct.- 

reglen bliver særligt markant og definitivt. Ved en arvedeling er der således ingen mu-

lighed for som arving at opnå en efterfølgende kompensation fra arvelader ved kontante 

overførsler til udligning af forskelle mellem handelsværdien og den offentlige vurdering 

for en ejendom, som arveudlægges til en anden arving.  

 

I dette spændingsfelt er gennem tiden født forunderlige konstruktioner mellem arvinger-

ne og dødsboet og mellem arvingerne indbyrdes i forsøget på at opnå den ønskede lige-

deling.  

 

Sagen ref. i SKM2016.279.HR, jf. ovenfor, er et af de mere enkle eksempler på en så-

dan situation. I denne sag havde en broder som den ene af to søskende og arvinger i 

dødsboet efter moderen givet afkald på arv til fordel for sin søster. Samtidig fik broderen 

arveudlagt to ejendomme til en værdi baseret på den offentlige vurdering - og da for-

mentlig til en favorabel pris til gengæld for arveafkaldet. 
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Med Højesterets kendelse blev fastslået, at SKAT kunne anmode skifteretten om at ud-

melde sagkyndige til at foretage vurdering efter dødsboskiftelovens § 93.  

 

For så vidt denne vurdering siden måtte vise sig at føre frem til en højere værdiansættel-

se, må det selvsagt forventes, at boets værdiansættelse og dermed boets skatte- og af-

giftstilsvar vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Der kan kun gisnes om, hvilke 

konsekvenser en sådan ændring vil have for boets skatte- og afgiftstilsvar og for arvede-

lingen mellem de to søskende. 

 

Et ikke mere opløftende eksempel sås i en sag afgjort ved Østre Landsrets dom af 22/5 

2015, hvor en mor i et testamente på den ene side havde bestemt, at hendes to børn, en 

søn og en datter, skulle arve lige store andele af hendes formue, og på den anden side 

videre havde bestemt, at hvis en af arvinger ønskede at udtage moderens villa eller 

sommerhus, skulle denne arving kunne overtage ejendommen til den offentlige ejen-

domsvurdering. 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 således alt i alt til, at 

datteren selv kunne vælge, om hun ville overtage den ene eller begge ejendomme til den 

offentlige vurdering, dvs. til favørpris. Der var tale om eksklusive ejendomme med et 

væsentligt favørelement ved anvendelse af den offentlige vurdering som udlægsværdi.  

 

Moderens revisor, der havde konciperet testamentet, forklarede under sagen bl.a., at mo-

deren ”ønskede at stille arvingerne lige” og videre, at det lå moderen ”på sinde”, at der 

skulle betales mindst mulig skat.   

 

På baggrund 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. I denne sag blev resultatet med andre ord en skævdeling.  

 

Der er her tale om en ofte set fejl, at testator som følge af dårlig rådgivning på den ene 

side fastslår, at arvinger skal arve lige meget, og samtidig fastsætter vilkår i testamentet, 

som notorisk medfører, at slutresultatet ikke bliver en ligedeling - og sådanne vilkår ofte 

i form af en ret til at udtage en ejendom til seneste ejendomsvurdering minus 15 pct. 
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Med andre ord: Ønsket om en ligelig fordeling af arven undermineres af et ønske om at 

spare skatter og afgifter. 

 

 

Landsskatterettens kendelse af 17/10 2016 
Landsskatterettens kendelse af 17/10 2016 drejer sig om en sag, hvor rådgivningen hel-

ler ikke synes at have været optimal med den konsekvens, at der blev udløst et betydeligt 

- og for arvingerne givetvis uventet - skattekrav. 

 

Sagen drejede sig om delingen af arv efter en far mellem dennes to sønner. Boets væ-

sentligste aktiv var en fast ejendom, der ved den offentlige vurdering var ansat til 3,3 

mio. kr. Arven skulle deles ligeligt mellem sønnerne, der var enige om, at den ene søn 

skulle overtage ejendommen, medens den anden søn skulle have udredt sin arv kontant. 

Der var videre enighed om, at det skulle lægges til grund for skiftet, at ejendommen 

havde en handelsværdi på 6 mio. kr.  

 

Faderen var afgået ved døden den 21/11 2006. Den 26/2 2007 gav den søn, der skulle 

overtage ejendommen (”ejendomserhververen”), afkald uden vederlag på arv efter fade-

ren. Ligeledes den 26/2 2007 solgte boet ejendommen til førnævnte søn - ”ejendomser-

hververen” - for 2.805.000 kr., svarende til den offentlige vurdering på 3,3 mio. kr. mi-

nus 15 pct. med overtagelsesdag den 22/11 2006, dvs. dagen efter dødsfaldet. Ifølge den 

endelige boopgørelse, der blev underskrevet af den medvirkende advokat den 27/11 

2007, blev ejendommen udlagt pr. dødsdagen. 

 

Købesummen på de 2.805.000 kr. blev berigtiget ved overtagelse af indestående lån i 

ejendommen på 804.000 kr. samt en kontant betaling på 2.001.000 kr. 

 

Bobeholdningen, der blev opgjort til 1.570.905 kr. efter boafgift, blev udlagt til brode-

ren. Sideløbende hermed aftalte brødrene i et tillæg til aftalen om bodeling, at ”ejen-

domserhververen” skulle godtgøre broderen et beløb på 812.047,41 kr. Med denne godt-

gørelse ville de to brødre modtage lige store værdier som arv efter faderen ved en ansæt-

telse af ejendommens handelsværdi til 6 mio. kr.  
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Bobehandlingen og selve sagen er krydret af flere detaljer, men mundede i 2013 ud i, at 

Skifteretten traf afgørelse om genoptagelse af dødsboet med henvisning til, at der var 

grundlag for at antage, at der var yderligere aktiver i boet end hvad der fremgik af boop-

gørelsen.  

 

Denne afgørelse blev meddelt SKAT, der herefter forhøjede ejendomserhververens skat-

teansættelse for 2007 med 1.597.500 kr., som ejendomserhververen efter SKAT´s opfat-

telse havde modtaget som en gave fra broderen.  

 

Denne beskatning blev fastholdt af Landsskatteretten ved kendelsen af 17/10 2016. Som 

begrundelse for afgørelsen anførte Landsskatteretten, at:  

”Ved klagerens arveafkald den 26. februar 2007, var han ikke længere arving i boet, 

og broderen var dermed enearving. Udlodningen af ejendommen til klageren skete 

derfor reelt fra broderen, uanset at overdragelsesdagen blev fastsat til et tidspunkt 

før arveafkaldet, da overdragelsen skete i forbindelse med arveafkaldet. Tinglys-

ningsmæssigt kan kun boet stå som sælger af ejendommen på skødet.  

Overdragelsessummen af ejendommen blev berigtiget således, at klageren kontant 

betalte 2.001.000 kr., overtog en indestående gæld på 804.000 kr., samt udstedte et 

gældsbrev til broderen på 812.047 kr. I berigtigelsen indgår også værdien af klage-

rens arveafkald på 785.453 kr. Dette gav en samlet betaling på 4.402.500 kr.  

Brødrene blev imidlertid enige om, at ejendommen var 6.000.000 kr. værd. Der er 

dermed en difference mellem ejendommens værdi og den betalte købesum på 

1.597.500 kr. Dette kan ikke anses som klagerens arv fra boet, da han gav arveaf-

kald. Det kan endvidere ikke anses som et vederlag for arveafkald, da det både frem-

går af den blanket, der er fremsendt til skifteretten, og af boopgørelsen, at arveafkal-

det er givet uden vederlag.  

Klageren har således opnået en gevinst ved, at boet har solgt ejendommen til ham for 

billigt. Der er i skattelovgivningen ikke en entydig definition på en gave, men det er 

en ufravigelig betingelse, at der skal foreligge en hel eller delvis vederlagsfri formue-

fordel. Klageren har med overdragelsen fået en delvis vederlagsfri formuefordel af 

broderen, som han skal beskattes af som en gaveoverdragelse. 
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Søskende er ikke omfattet af personkredsen i boafgiftslovens afsnit II, og gaven er 

derfor omfattet af hovedreglen i statsskattelovens § 4c, hvorefter han skal indkomst-

beskattes af gaven.” 

 

Det ligger næppe fjernt at antage, at de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser i sidste 

ende må forekomme noget uoverskuelige for de to brødre.  

 

I horisonten venter endvidere en ansvarssag; det er oplyst i sagen, at SKAT sendte sagen 

til ansvarsvurdering både for så vidt angik den søn, der havde overtaget ejendommen 

(”ejendomserhververen”) og den medvirkende advokat.  

 

Der er med andre ord flere grunde til at udvise stor påpasselighed med anvendelse af +/- 

15 pct.´s-reglen eller testamentsklausuler om forventet brug af reglen i disse tilfælde 

samt som rådgiver at sikre, at de familieformueretlige, arveretlige og skatte- og afgifts-

retlige konsekvenser ved en eventuel brug af reglen står krystalklart både for gavegiver 

henholdsvis testator, og for gavemodtageren henholdsvis arvingen.  

 
_______ o _______ 

 


