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Arv modtaget fra udlandet © 
 
 

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

www.v.dk 
  

Spørgsmål  
Jeg skal til at arve nogle penge fra min onkel i Australien og senere hen fra min mor, 

som også bor i Australien.  

 

Vi er allesammen australske statsborgere, men jeg har boet i Danmark den største del af 

mit liv.  

 

Hvis jeg vil have arven overført til Danmark, skal jeg så betale skat af dem? Eller er det 

bedre at lade pengene står dernede? 

 

Med venlig hilsen  

Vv 

 

 

 

Svar  
I Danmark betales der som udgangspunkt ikke skatter, men boafgift (arveafgift), af arv.  

 

Arv, der modtages efter en person, der har været bosat i udlandet, er imidlertid efter en 

særlig bestemmelse i boafgiftsloven som udgangspunkt fritaget for boafgift.  

 

Af loven fremgår nemlig således, at hvis afdøde ikke havde hjemting (bopæl) her i 

landet, skal der kun betales boafgift til Danmark, hvis der er tale om arv i form af faste 
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ejendomme henholdsvis formue tilknyttet faste driftssteder beliggende her i landet, eller 

hvis der er tale om, at afdødes formue er omfattet af et skifte her i landet.  

 

Fritagelsen for at betale boafgift af arv efter en person med bopæl i udlandet gælder som 

udgangspunkt, uanset om der i afdødes bopælsland skal betales skatter eller afgifter af 

arven.  

 

De skal derfor som udgangspunkt hverken betale skatter eller afgifter til Danmark af den 

arv, som De modtager efter Deres familiemedlemmer bosat i Australien.   

 

Jeg vil anbefale Dem for en god ordens skyld at oplyse Skat om arven og samtidig an-

mode om en bekræftelse på, at arven er skatte- og afgiftsfri. Det vil herunder være en 

god ide at forespørge Skat om, hvilke dokumenter Skat ønsker fremlagt som dokumenta-

tion for, at midlerne er arv fra udlandet. Baggrunden for dette råd er, at Skat – med rette 

– er meget opmærksom på overførsel af penge fra udlandet. 

 
 _______ o _______ 

  
 


