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06.13.2019-31 (20190803) Boafgift – særlige omstændigheder  

Gælder + / - 15 pct.-reglen ikke længere ved arveovergang?©   
 

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

www.v.dk 
  
Vestre Landsret og Østre Landsret traf hver især i juni 2019 en afgørelse 
om værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer. Der er tale om vidtgående 
afgørelser, der kan få betydning for generationsskifte af fast ejendom. Sær-
ligt Østre Landsrets afgørelse giver grundlag for overvejelser om fremskudt 
generationsskifte ved overdragelse i levende live (gaveoverdragelse). 
 

 

To spor for gave og arv  

Mulighederne for at anvende værdiansættelsescirkulæret, og herunder navnlig +/- 15 

pct.-reglen om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse i familieforhold og ved 

arv, har udviklet sig i to markant forskellige spor for henholdsvis gaveoverdragelser og 

arveudlæg, dvs. overdragelse fra et dødsbo til en arving.  

 

 
I. Overdragelse ved gave 
Ved overdragelser indenfor den nære familie står værdiansættelsescirkulæret efter 

Landsskatterettens praksis så at sige stærkere end nogen sinde - i hvert fald indtil videre.  

 

Landsskatteretten traf således i efteråret 2018 afgørelse i to sager, hvor navnlig den ene 

sag påkaldte sig meget stor opmærksomhed, bl.a. som følge af de involverede værdier.  

 

I denne sag(1) havde en bedstefader i efteråret 2015 købt en ejendom for knap 62 mio. kr. 

Den offentlige vurdering for ejendommen var 38 mio. kr. Tre måneder senere videre-

solgte bedstefaderen ejendommen til børn og børnebørn for godt 32 mio. kr., svarende 

 
1  SKM2018.551.LSR. Se om skattemyndighedernes hidtidige praksis og om den konkrete sag uddyben-

de Forældrekøb, Djøf forlag 2019, s .115 ff. og navnlig s. 118 ff. 

http://www.v.dk/
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til den offentlige vurdering på 38 mio. kr. minus 15 pct. med en deraf følgende lav ga-

veafgift samt et skattemæssigt tab på ejendommen.  

 

Ved Landsskatteretten fik familien medhold i, at skattemyndighederne skulle acceptere 

familiens værdiansættelse på de 32 mio. kr. ved overdragelsen. Landsskatteretten tilken-

degav ganske vist, at værdiansættelsescirkulæret, herunder +/- 15 pct.-reglen, ikke kan 

anvendes, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Men efter Landsskatterettens 

opfattelse var det ikke ”en særlig omstændighed”, at ejendomsvurderingerne, som et led 

i regeringens udspil til genopretning af de offentlige ejendomsvurderinger, havde været 

suspenderet. I afgørelsen lå endvidere forudsætningsvis, at det heller ikke var en særlig 

omstændighed, at bedstefaderen havde købt ejendommen 3 måneder forud for gave-

overdragelsen til den dobbelte pris.  

 

En accept af værdiansættelsen i den pågældende sag lå da for så vidt også i tråd med den 

fortolkning, som Landsskatteretten hidtil havde anlagt vedrørende +/- 15 pct.-reglen, jf. 

eksempelvis SKM2007.431.LSR.(2) Men sagen stak alligevel ud på grund af de betyde-

lige involverede værdier og de meget markante skattemæssige konsekvenser (fordele) 

for familien, herunder bl.a. det kunstige skattemæssige tab på ejendommen, som bedste-

faderen anvendte til modregning i en realiseret avance på 122 mio. kr. på en anden ejen-

dom.    

 

Skatteministeriet har siden indbragt Landsskatterettens afgørelse for domstolene, som 

endnu ikke har truffet afgørelse i sagen. Retsstillingen kan derfor indtil videre ikke anses 

for afklaret.  

 

Trods den usikkerhed, der nu hersker på området for så vidt angår gaveoverdragelser, 

tyder meget på, at værdiansættelsescirkulæret har større gennemslagskraft ved gave-

overdragelser end ved generationsskifte ved arv, hvis skattemyndighedernes ”finte”, 

som omtalt nærmere nedenfor, ikke bliver tilsidesat. 

 

 

 
2  Kommenteret i artiklen, Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse i familieforhold, 

http://v.dk/artikel/vaerdiansaettelse-af-fast-ejendom-ved-overdragelse-i-familieforhold/  

http://v.dk/artikel/vaerdiansaettelse-af-fast-ejendom-ved-overdragelse-i-familieforhold/
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II.  Overgang ved arv 
Selv om værdiansættelsescirkulæret fra 1982 og herunder +/- 15 pct.-reglen gælder både 

for gaver og arv, har mulighederne for at anvende cirkulæret ved arv i praksis udviklet 

sig i en helt anden - og vist ikke helt stringent - retning. 

 

Udviklingen på dette område skal bl.a. ses i lyset af, at boafgiftsloven (lov om afgift af 

dødsboer og gaver) blev ændret i 1996 i forbindelse med en stor revision af lovgivnin-

gen om dødsboer.3 En af de væsentlige ændringer var, at ”værdiansættelsesspørgsmål” -

ifølge en ministerudtalelse under lovens behandling - ”som udgangspunkt udelukkende 

skal afklares i det skifteretlige system med evt. sagkyndig vurdering.”  

 

Der blev imidlertid ikke i tilknytning til Folketingets behandling og vedtagelse af denne 

lovændring taget stilling til samspillet mellem på den ene side de ændrede lovregler om 

sagkyndig vurdering m.v. og på den anden side værdiansættelsescirkulæret, og herunder 

altså +/- 15 pct.-reglen.  

 

 

Skattemyndighedernes reaktionsmuligheder ved arveovergang  

Boafgiftsloven udgangspunkt er, at aktiver og passiver i dødsboer ansættes til handels-

værdier, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 1, og videre, at et dødsbo (arvingerne) selv skal 

foretage en værdiansættelse af boets aktiver til brug for beregningen af boafgift (arveaf-

gift) samt avancebeskatning. Ønsker en arving f.eks. at overtage afdødes sommerhus, 

skal dødsboet og arvingen værdiansætte sommerhuset og kan som udgangspunkt vælge 

at værdiansætte sommerhuset efter +/- 15 pct.-reglen.  

 

Skattemyndighederne får herefter forelagt denne værdiansættelse. Er skattemyndighe-

derne ikke enig i værdiansættelsen, har skattemyndighederne to muligheder efter Boaf-

giftslovens § 12, stk. 2: 

 

 
3  Jf. lov nr. 1222 af 27. december 1996. Se uddybende herom Forældrekøb, Djøf forlag 2019, s. 168 ff. og 

211 f.  
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1. Skattemyndighederne kan vælge selv at ændre værdiansættelsen.  Er dødsboet 

ikke enig i skattemyndighedernes ændrede værdi, kan dødsboet (arvingerne) an-

mode skifteretten om at udpege en sagkyndig, typisk en ejendomsmægler, til at 

vurdere ejendommen. Ejendomsmæglerens vurdering vil herefter blive anvendt 

som grundlag for beregningen af boafgift og eventuelle skatter.  

 

2. Alternativt kan skattemyndighederne anmode skifteretten om at udpege en sag-

kyndig til at vurdere ejendommen. Som ovenfor vil denne vurdering herefter 

danne grundlag for beregningen af boafgift og eventuelle skatter.  

 

Uanset om den sagkyndige vurdering er foretaget på foranledning af skattemyndighe-

derne eller af boet/arvingerne, kan vurderingen kun søges ændres, hvis skifteretten tilla-

der, at der indhentes en ny sagkyndig vurdering. Det sker kun sjældent.  

 

 

SKM2016.279.HR(4) 

Skattemyndighederne rejste i 2014 en sag mod et dødsbo, hvor dødsboet og arvingerne 

havde anvendt +/- 15 pct.-reglen for 2 ejendomme, som var arveudlagt til den ene ar-

ving. Samme arving havde i denne forbindelse givet afkald på arv til fordel for den an-

den arving. Efter skattemyndighedernes opfattelse var det et udtryk for, at de to ejen-

domme reelt havde en højere værdi, end hvad der fremgik af den offentlige vurdering.   

 

Skattemyndighederne valgte at følge nr. 2 af de ovennævnte to fremgangsmåder og an-

modede på denne baggrund skifteretten om at få de 2 ejendomme vurderet af en sagkyn-

dig for at få afdækket, om handelsværdien - og dermed grundlaget for beregning af skat-

ter og afgifter - var højere. Boet (arvingerne) modsatte sig på sin side en sagkyndig vur-

dering og anførte, at boet havde krav på at anvende værdiansættelsescirkulæret, herun-

der +/- 15 pct.-reglen.  

 

Spørgsmålet var, om cirkulæret medførte, at skattemyndighederne var afskåret fra at 

anmode om en sagkyndig vurdering af ejendommenes værdi, fordi boet havde værdian-

 
4 Se om sagen uddybende bogen, Forældrekøb, s. 125 ff.  
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sat ejendommene efter +/- 15 pct.-reglen. Der forelå altså en regelkollision, som Folke-

tinget som nævnt ikke havde taget højde for.   

 

Da sagen var meget principiel, blev sagen i sidste ende forelagt for Højesteret i 2016 i 

sagen ref. i SKM2017.279.HR. 

 

Efter en konstatering af, at skattemyndighederne efter boafgiftslovens § 12, stk. 2 kan 

vælge mellem de to ovennævnte fremgangsmåder for at ændre et dødsbos værdiansæt-

telse - dvs. selv at ændre værdiansættelsen eller at anmode om en sagkyndig vurdering - 

tilkendegav Højesteret for det første, at ”skattemyndighederne skal acceptere en vær-

diansættelse foretaget efter 15 %'s reglen, medmindre der foreligger særlige omstæn-

digheder.”  

 

Højesteret antog med andre ord, at værdiansættelsescirkulæret, herunder +/- 15 pct.-

reglen, gælder sideløbende med loven, og i denne forbindelse går forud for boafgiftslo-

vens § 12, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Domstolenes stillingta-

gen må anses som udtryk for en efterprøvelse af skattemyndighedernes retsanvendelse.  

 

Højesteret foretog dernæst en vurdering af, om der i den pågældende sag forelå sådanne 

særlige omstændigheder, at skattemyndighederne ikke skulle acceptere boets værdian-

sættelse efter +/- 15 pct.-reglen. Med henvisning til, at ejendommen var blevet vurderet 

(af en kreditforening) til en højere værdi i boperioden, samt til at boets værdiansættelse 

var mindre end den værdi, som arvingerne havde anvendt (internt) ved bodelingen, fore-

lå der efter Højesterets opfattelse ”særlige omstændigheder”.  

 

Foreligger der særlige omstændigheder, kan skattemyndighederne altså selv foretage en 

værdiansættelse eller kræve, at der indhentes en sagkyndig vurdering. Foreligger der 

ikke særlige omstændigheder, har dødsboet (arvingerne) krav på, at +/- 15 pct.-reglen 

anvendes. I så fald vil en sagkyndig vurdering de facto være overflødig.  

 

Sammenfattende var retsstillingen herefter den, at dødsboet og arvingerne ved domsto-

lene kan få prøvet, om skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget 

efter +/- 15 pct.-reglen, og herunder, om der foreligger ”særlige omstændigheder”. Og - 
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hvis Højesterets præmisser skal tages på ordene, hvilket nok vil være et godt udgangs-

punkt - gælder dette, uanset om skattemyndighederne vælger ovennævnte fremgangs-

måde 1 eller 2. 

 

Som allerede nævnt indledningsvis har Østre Landsret og Vestre Landsret hver især i 

juni 2019 truffet en afgørelse på området.   

 

 

SKM2019.368.VLR 

Sagen afgjort af Vestre Landsret den 21. juni 2019 drejede sig om værdiansættelse af en 

andel af et hotel, som dødsboet ved en aconto-udlodning til arvingerne den 26. januar 

2017, dvs. overgang til arvingerne, havde værdiansat til en forholdsmæssig andel af den 

offentlige vurdering pr. 31. december 2016 på 28 mio. kr.   

 

Efter det oplyste var denne vurdering dannet ved en årsvurdering i 2014 tilbage til 2012-

niveau. Hotellet havde været bortforpagtet siden 1989 og forpagtningsaftalen var i de-

cember 2012 blevet forlænget i 15 år uopsigeligt fra den 1. januar 2013. Parterne havde i 

den forbindelse aftalt, at der skulle foretages væsentlige investeringer i hotellet bekostet 

såvel af ejerkredsen som af forpagteren. Ejerne havde efter det oplyste herefter afholdt 

renoveringsudgifter for ca. 9 mio. kr., medens forpagteren havde afholdt forbedringsud-

gifter for ca. 24 mio. kr.  

 

Skattestyrelsen ønskede på denne baggrund, at der blev indhentet en sagkyndig vurde-

ring af hotellet med henblik på at fastslå handelsværdien til brug for skatte- og afgiftsbe-

regningen i boet - dvs. nr. 2 af de ovennævnte fremgangsmåder. 

 

Denne anmodning blev imødekommet af Vestre Landsret, der antog, at oplysningerne 

om de afholdte, betydelige udgifter vedrørende ejendommen førte til, at der forelå ”sær-

lige omstændigheder”. Arvingerne havde følgelig ikke et retskrav på en værdiansættelse 

efter værdiansættelsescirkulæret. 

 

Som sagen er oplyst, synes udfaldet af sagen ikke ganske givet. Bl.a. skulle forpagtning-

saftalen med de hertil knyttede rettigheder og forpligtelser for forpagter og bortforpagter 
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efter den da gældende vurderingslov ikke indgå ved den offentlige vurdering, ligesom 

ejendommen efter det oplyste var vurderet efter de stedfundne investeringer.  

 

Hertil kommer, at Landsrettens stillingtagen til konsekvenserne af, at der forelå særlige 

omstændigheder, ikke harmonerer godt med Landsskatterettens praksis på området. 

Landsskatteretten tilkendegav således i en sag fra 1996, at værdiansættelsescirkulæret på 

dette punkt naturligt måtte forstås således, at den sidst kendte vurdering skulle korrige-

res for ændringer, der var indtruffet i tidsrummet mellem vurdering og udlægstidspunk-

tet – men derimod ikke, at værdiansættelsescirkulæret slet ikke kunne anvendes. Denne 

tilgangsvinkel har Landsskatteretten siden funderet i andre sager.   

 

 

SKM2019.369.ØLR 

Østre Landsret afgørelse fra 12. juni 2019 drejede sig om en sag, hvor dødsboet ved et 

arveudlæg havde værdiansat en ejendom efter værdiansættelsescirkulæret til knap 1,5 

mio. kr.  

 

Afdøde havde købt ejendommen 4 år før dødsfaldet for 4,3 mio. kr. og prisniveauet i 

den pågældende kommune havde været svagt stigende frem til overdragelse af ejen-

dommen til arvingen.  Efter skattemyndighedernes opfattelse kunne parterne følgelig 

ikke anvende +/- 15 pct.-reglen, da der forelå ”særlige omstændigheder”.  

 

Nu kunne man måske forvente, at Skattemyndighederne begærede en vurdering af ejen-

dommen, dvs. fremgangsmåde nr. 2, jf. ovenfor. Var denne fremgangsmåde anvendt, 

ville situationen processuelt svare til sagen afgjort af Højesteret i 2016. 

 

Skattemyndighederne anvendte imidlertid i denne sag fremgangsmåde nr. 1, og fastsatte 

skønsmæssigt en værdi uden en sagkyndig vurdering. 

 

Efter ordlyden af boafgiftslovens § 12 var boets eneste mulige reaktion på denne frem-

gangsmåde nr. 1, herefter den at anmode om en sagkyndig vurdering. Boafgiftsloven 

åbnede således ikke mulighed for at anfægte skattemyndighedernes værdiansættelse på 

anden måde, herunder mulighed for at fastholde en værdiansættelse efter værdiansættel-
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sescirkulæret, og i denne forbindelse få efterprøvet, om der forelå ”særlige omstændig-

heder”.  

 

Boet og arvingen fastholdte imidlertid ønsket om at få efterprøvet, om skattemyndighe-

dernes afgørelse, hvorefter boet ikke havde krav på at anvende værdiansættelsescirkulæ-

ret, var korrekt.  

 

Denne prøvelse blev afvist af Østre Landsret med den begrundelse, at ordlyden af boaf-

giftslovens § 12, stk. 2 (fremgangsmåde 1 og 2) kun giver boet og arvingerne mulighed 

for at protestere mod skattemyndighedernes værdiansættelse ved at anmode skifteretten 

om at iværksætte en sagkyndig vurdering.  

 

I øvrigt var det Østre Landsrets opfattelse, at dødsboskiftelovens procesregel om skifte-

rettens adgang til at iværksætte en sagkyndig vurdering hverken i sig selv eller på bag-

grund af Højesterets afgørelse i SKM2016.279.HR gav skifteretten mulighed for at tage 

stilling til skattemyndighedernes værdiansættelse.   

 

På grund af skattemyndighedernes ”finte” endte boet (arvingerne), som allerede antydet, 

herefter i en situation, hvor skattemyndighederne fastsatte en skønsmæssig værdi uden 

en vurdering, og hvor boets eneste reaktionsmulighed herefter var at begære en vurde-

ring. Boet (arvingerne) var med andre ord afskåret fra at få prøvet spørgsmålet om, 

hvorvidt boet havde et krav på at anvende værdiansættelsescirkulæret, herunder +/- 15. 

pct.-reglen.  

 

Retsstillingen forekommer ikke at være i tråd med Højesterets afgørelse fra 2016, hvor 

Højesteret fastslog, at +/- 15 pct.-reglen gælder sideløbende med lovens regler om skat-

temyndighedernes adgang til at ændre en værdiansættelse. Højesterets præmisser i afgø-

relsen fra 2016 indebærer, at skatteyderen - uanset om skattemyndighederne vælger 

ovennævnte fremgangsmåde 1 eller 2 - har et krav på at få efterprøvet, hvorvidt værdi-

ansættelsescirkulæret skal lægges til grund, eller om der foreligger særlige omstændig-

heder. Men det var åbenbart for stor en mundfuld for Østre Landsret at lade et cirkulære 

gå forud for lovens ord. 
_______ o _______ 


