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Dødsboskat – en variabel størrelse © 
 
 

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

www.v.dk 
  
 
Skatten varer længere end livet. Et dødsbo skal som udgangspunkt svare 
skat på samme måde som afdøde i hans levende live.  
 
Men i en sag, der netop er blevet afgjort af Vestre Landsret, lykkedes det 
en landmand at forberede dødsboskiftet så grundigt, at skatten i det senere 
dødsbo blev reduceret fra 6,2 mio. kr. til 0 kr.  
 

Efter et dødsfald skal afdødes formue afvikles. I meget korte træk har behandlingen af et 

dødsbo til formål at registrere, vurdere og fordele afdødes nettoformue blandt afdødes 

arvinger. Undervejs skal herunder træffes afgørelse om håndteringen af afdødes aktiver, 

dvs. om aktiverne skal sælges eller arveudlægges til arvinger. Videre skal afdødes gæld 

indfries, ligesom andre udestående forhold, eksempelvis retssager, skal håndteres og 

afsluttes.  

 

Skat er med på sidelinien ved behandlingen af et dødsbo. Dødsboet skal nemlig som 

udgangspunkt svare skat på samme måde og efter samme regler, som afdøde skulle i 

hans levende live. Den omstændighed, at en person afgår ved døden, betyder således 

ikke, at der nu ikke længere skal betales skat af f.eks. renter af dødsboets bankindeståen-

der eller af en fortjeneste ved salg af en post aktier eller en ejendom. 

 

Når dødsboet således overdrager et aktiv til en fremmed eller til en arving, skal der såle-

des som udgangspunkt svares skat efter samme regler som hvis overdragelsen var sket i 

ejerens levende live. 

http://www.v.dk/
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Dødsboet har på denne baggrund som udgangspunkt pligt til at selvangive skattepligtig 

indkomst på lige fod med personer.  

 

Dødsboets pligt til at svare indkomstskat må ikke forveksles med pligten til at svare bo-

afgift (arveafgift) af den arv, der i sidste ende tilfalder afdødes arvinger. Reglerne med-

fører, at når dødsboet er gjort op, og boet herunder har betalt den eventuelle indkomst-

skat, der måtte være blevet udløst i boet, skal der svares boafgift af nettoformuen i boet.  

 

 

Små dødsboer 
Som en undtagelse til hovedreglen om dødsboers pligt til at svare indkomstskat har der 

gennem mange år været fastsat regler om, at dødsboer med en mindre formue er fritaget 

for at betale skat.  

 

Formålet er at undgå, at dødsboet og Skat besværes med at udarbejde og gennemgå selv-

angivelser vedrørende beskedne indtægter, hvor de administrative omkostninger ikke 

står mål med den skat, der i sidste ende skal betales.  

 

Efter de gældende regler er et dødsbo fritaget for at betale indkomstskat, herunder skat 

af aktieindkomst, hvis boets aktiver og dets nettoformue efter handelsværdien på skæ-

ringsdagen i boopgørelsen, hver især ikke overstiger et grundbeløb. Indeholdt udbytte-

skat tilbagebetales dog ikke til boet. 

 

Skæringsdagen i boopgørelsen er den dag, hvor boet afsluttes. Fra dette tidspunkt anses 

boets formue at tilhøre de respektive arvinger, der derfor skal beskattes af eventuelle 

indtægter vedrørende boets formue, dvs. arven.  

 

Grundbeløbet, der reguleres en gang om året, er i 2016 på 2.717.100 kr. og i 2017 på 

2.776.800 kr. 

 

Grundbeløbet blev opjusteret markant i 2008 for - som det siges i loveforslaget herom - 

at neutralisere den stigning i antallet af skattepligtige boer, der kunne henføres til de 

seneste års markante stigninger i friværdierne på ejerboliger, og derved reducere den 
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øgede administrativ belastning både for borgerne og skattemyndighederne, som sås frem 

til 2008. Der er tale om en fornuftig regel, hvor udgangspunktet er, at der ikke skal an-

vendes store ressourcer for at inkassere et mindre eller måske intet skatteprovenu. 

 

For et dødsbo og dermed for arvingerne kan det altså have meget stor betydning, om 

boets aktiver og nettoformue er større eller mindre end grundbeløbet på skæringsdagen.  

 

Til de ovenstående regler kommer, at hvis et dødsbo ligefrem er insolvent, vil dødsboet 

af denne grund være fritaget for at skulle svare skat. Denne regel et begrundet i samme 

hensyn som reglen om skattefritagelse af små, solvente dødsboer.  

 

 

Nedbringelse af boets formue 

Den sag, der nu har været forelagt for Vestre Landsret, drejede sig om en landmand, der 

havde nærstuderet reglerne om skattefritagelse for små dødsboer. Der hvilede en forven-

tet skat på landmandens 2 landbrugsejendomme på mere end 10 mio. kr. Det spillede 

derfor en stor rolle for de efterladte, om denne skat skulle betales eller ej.  

 

Landmanden havde herefter målbevidst reduceret sin formue til et beløb under grundbe-

løbet.  Som det nærmere fremgår af det nedenstående, skete dette ved optagelse af bety-

delig lån, hvor låneprovenuet efterfølgende blev anvendt til gaver til ægtefællen og bør-

nene, hvorved landmandens egenkapital blev reduceret voldsomt. 

 

Skat var på sin side mindre tilfreds med denne adfærd, og rejste derfor en sag mod 

landmandens senere dødsbo for at få fastslået, at dødsboet skulle svare skat.  

 

 

Grundig forberedelse 

Landmanden havde i 2005 fået et vide, at han var uhelbredeligt syg. Arvingerne havde 

ikke mulighed for at overtage de to landbrugsejendomme, og det stod derfor klart, at 

ejendommene skulle sælges til en fremmed med deraf følgende beskatning i boet. 
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I slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 strammede situationen til, og landmandens 

planer blev herefter ført ud i livet.  

 

Landmanden skønnede, at landbrugsejendommene havde en handelsværdi på ca. 25 mio. 

kr.  

 

På denne baggrund optog landmanden i december 2008 som det første et kreditfore-

ningslån på knap 12 mio. kr.  

 

Disse midler overdrog han til sin hustru som en gave, og ægtefællerne aftalte samtidig, 

at ægtefællerne fremover skulle have særeje. Ægtefællerne oprettede en ægtepagt herom, 

så formalia blev fulgt til punkt og prikke.  

 

Som tredje led i dispositionsrækken optog landmanden den 19. februar 2009 et lån i et 

pengeinstitut på godt 13 mio. kr. mod håndpant i hustruens kontantindestående fra gaven 

på de knap 12 mio. kr. fra landmanden og pant i landbrugsejendommene.  

 

Samme dag, dvs. den 19. februar 2009, gav landmanden hver af ægteparrets to døtre en 

gave på knap 5,7 mio. kr. Gaverne blev anmeldt til Skat den 20. februar 2009, og land-

manden indbetalte gaveafgiften på knap 1,7 mio. kr.  

 

Ægtefællernes samlede formue var således blevet reduceret med 10,5 mio. kr., hvilket 

primært skyldtes gaverne til de to døtre.  

 

Den 21. februar 2009 afgik landmanden ved døden.  

 

I 2010 indsendte dødsboet boopgørelse, hvor bobeholdningen var opgjort til -9,6 mio. 

kr. og aktiverne opgjort til 2,8 mio. kr. Boets to landbrugsejendomme var under bobe-

handlingen som følge af tidernes ugunst blevet solgt for 18,5 mio. kr. – og ikke de for-

ventede 25 mio. kr.  I boopgørelsen var angivet, at boet var skattefritaget som følge af 

insolvens.  

 

Som allerede nævnt var Skat mindre tilfreds med landmandens dispositioner.  
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Efter anmodning fra Skat foretog Skifteretten en revision af dødsboet, hvorefter Skifte-

retten besluttede at godkende den indgivne boopgørelse. Samtidig tog skifteretten stil-

ling til, om der i bobehandlingen burde have været inddraget gaver, som landmanden 

havde givet til 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.   

 

Sidenhen, i 2013, traf Skifteretten afgørelse om behandling af boet som et insolvent bo-

bestyrerbo. Denne kendelse blev heller ikke påklaget af Skat.  

 

Umiddelbart efter traf Skat afgørelse om, at boet måtte anses som skattepligtigt, bl.a. 

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

overdragelser umiddelbart forud for dødsfaldet savnede en egentlig forretningsmæssig 

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

rende 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.  

 

 

Landsskatterettens afgørelse 

Boet indbragte Skat´s afgørelse for Landsskatteretten, hvor et flertal på to af de tre delta-

gende dommere underkendte Skat´s afgørelse i sagen. Landsskatteretten var således enig 

i, at boet var skattefritaget.  

 

 

Vestre Landsrets dom 

Skatteministeriet indbragte herefter Landsskatterettens afgørelse for domstolene. Men 

her måtte Skat tåle et yderligere nederlag.  

 

Også Vestre Landsret nåede således frem til, at boet var skattefritaget, således at der ikke 

skulle betales skat af de ellers skattepligtige gevinster på mere end 12 mio. kr. Skattebe-

sparelsen på 6,2 mio. kr. kom følgelig arvingerne tilgode. 
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Som begrundelse anførte landsretten bl.a., at den omstændighed, at landmanden havde 

foretaget dispositionerne med det sigte at undgå beskatning, ikke i sig selv medførte, at 

dispositionerne kunne tilsidesættes i skatteretlig henseende. Da dispositionerne endvide-

re alle var gyldige, kunne der efter landsrettens opfattelse ikke bortses fra dispositioner-

ne. For en nærmere gennemgang af landsrettens præmisser kan henvises til vidensporta-

len www.V.dk, hvor dommen nu er offentliggjort under titlen ”Generationsskifte – plan-

lægning”. 

 

 

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 forven-

teligt, 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 sædvanli-

ge dispositioner med det formål at opnå en skattebesparelse.   

 

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.  

 

Skat anførte under sagen, at landmanden ikke var den eneste skatteyder, der havde fået 

den ide at nedbringe sin formue forud for dødsfaldet.  

 

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

givetvis forudses, at Skat i nye sager er mere aktiv i henseende til at forfølge Skat´s 

synspunkter, ligesom fremgangsmåden formentlig vil blive imødegået ved en lovæn-

dring. 

 
_______ o _______ 

http://www.v.dk/

