
- 1 – 
Offentliggjort d. 26. august 2017 
 
 

  
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) 

 
 

 

Afgift af arv fra Norge © 
 
 

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

www.v.dk 
  

 
 
Jeg vil gerne stille følgende spørgsmål: 

 

Det drejer sig om en arvesag fra en norsk bror til en enearving, en bror, der bor i Dan-

mark og er blevet dansk statsborger. 

 

I Norge kan man frasige sig arven og lade den gå direkte til sine børn, uden at de skal 

betale arveafgift, som frafaldt i Norge i 2014. 

 

 

Mine spørgsmål er: 

 

1) Er det muligt at lade arven gå direkte fra Norge til arvtagerens børn her i Dan-

mark, uden at de skal betale arveafgift? 

 

2) Er det muligt for den direkte arving, undertegnede, at overføre hele beløbet til 

Danmark uden at betale skat? 

 

 

Venlig hilsen   

B.S. 

 

http://www.v.dk/
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Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, om arven efter Deres broder i Norge kan 

udbetales afgiftsfrit enten til Deres børn bosat i Danmark eller til Dem som ligeledes 

bosat i Danmark.  

 

Efter de gældende regler i boafgiftsloven (arveafgiftsloven) skal der ikke svares boafgift 

(arveafgift) til Danmark vedrørende arv, som en person bosat i Danmark modtager som 

arving efter personer, der ved dødsfaldet var bosat (havde hjemting) i udlandet.   

 

Undtaget herfra er dog arv i form af fast ejendom i Danmark samt formue knyttet til et 

fast driftssted i Danmark. Som udgangspunkt skal der således betales boafgift til Dan-

mark vedrørende sådan arv, selv om afdøde som ejer var bosat i udlandet.  

 

Anerkender de danske myndigheder, at en person bosat i Danmark må anses som arving 

i et dødsbo efter en person bosat i udlandet, er arven således som udgangspunkt afgifts-

fri, med mindre der er tale om en fast ejendom i Danmark m.v. 

 

Udbetaler et udenlandsk dødsbo omvendt formue (arv) til personer bosat i Danmark, 

som efter myndighedernes opfattelse ikke kan anses som arvinger efter afdøde, men som 

modtager formuen (arven), f.eks. – som i Deres tilfælde – fordi den reelle arving videre-

giver formuen til sine børn, skal dispositionen i form af videregivelse af formue til bør-

nene beskattes i Danmark. I dette tilfælde skal herefter betales gaveafgift af formuen 

(arven), hvis formuen (arven) overstiger bundfradraget for beregning af gaveafgift på 

62.900 kr. (2017) ved gaver mellem forældre og børn. Med andre ord: Arven kommer så 

at sige afgiftsfrit til Danmark. Men da arven her videregives til børn som en gave, skal 

der betales dansk gaveafgift af denne gave.  

 

For nu at vende tilbage til Deres spørgsmål, er det i afgiftsmæssig henseende afgørende, 

om dødsboet udbetaler arven efter Deres broder til den/de personer, der i arveretlig hen-

seende må anses som arvinger efter Deres broder.  
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Jeg har ikke på grundlag af Deres oplysninger om hændelsesforløbet i det norske dødsbo 

mulighed for at vurdere, hvem der efter norske regler må anses som rette arving efter 

Deres broder.  

 

Jeg vil anbefale Dem at anmode bobestyreren for dødsboet i Norge om at oplyse, hvem 

der efter norske regler må anses som rette arving efter Deres broder.  

 

Med dette udgangspunkt vil jeg anbefale Dem dernæst at anmode om et bindende svar 

hos Skat om, hvorvidt Skat er enig i, dels at denne arving må anses som arving i relation 

til de danske skatteregler, og dels at arven efter Deres broder kan udbetales til denne 

arving afgiftsfrit.  

 
_______ o _______ 

 


