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Bogen er veldisponeret, velskrevet og letlæselig og bør stå hos enhver bobehandlingssekretær. Så kan vi andre med fordel søge råd og hjælp i den, når sekretæren er gået hjem. For
dem, der kender de tidligere udgaver, er anbefaling overflødig. For andre kan jeg varmt
anbefale at anskaffe denne glimrende håndbog i arv og skifte.
Advokat Jens Kristiansen i anmeldelsen
af 4.-udgaven i Advokaten 2001, nr. 7-8, s. 322
Bogen indledes med en kortfattet beskrivelse af arveretten, skiftereglerne, afgiftsreglerne
og skattereglerne. Dødsboskattereglerne er ikke for »begyndere«, men her er der hjælp at
hente i bogen, hvor der gives en forståelig beskrivelse af reglerne. Fremstillingens styrke
er imidlertid særligt en praktisk del, hvor de enkelte aktiver, der kan indgå i boet, behandles. Endvidere er der i bogens bilagsdel medtaget stort set alt, hvad der kan blive brug for
i et dødsbo. Der kan ikke være tvivl om, at praktikere vil kunne have stor gavn af bogens
praktiske del.
Anmeldelse i R&R 2001 nr. 10 s. 56

Bogens hovedsigte er at give en integreret og koncentreret fremstilling af arve-,
skifte-, afgifts- og skattespørgsmål ved dødsfald.
I bogens teoretiske del behandles de grundlæggende spørgsmål om, hvem der
arver, og hvor meget (dvs. arvelovens regler, hvordan skiftet finder sted, så man
får sin arv (dvs. skiftelovgivningens regler), hvilke boafgifter der skal betales
(dvs. boafgiftsloven, som har erstattet arveafgiftsloven), og hvilke dødsboer der
har en sådan størrelse, at de skal betale indkomstskat (boskat), og da hvor meget
(dvs. dødsboskattelovens regler).
I bogens praktiske del behandles de væsentligste af de spørgsmål, som man
som bobehandler, arving, ægtefælle mv. møder i forbindelse med et dødsboskifte, lige fra påbegyndelse af bobehandlingen, over retsstillingen for og kontakten
til de forskellige persongrupper, boets aktiver og passiver, udarbejdelse af
boopgørelsen og spørgsmål om boomkostninger.
Bogen indeholder endvidere gengivelse af de blanketter, der anvendes til
praktisk bobehandling. Man kan vælge at betragte sådanne blanketter som
juridisk mindre interessante (uanset at praksis viser, at rigtig forståelse af
blanketterne kan få central betydning, jf. UfR 2002.2573 Ø), men i den praktiske dagligdag er blanketterne til stor nytte. Desuden giver de et instruktivt
V

tværsnit gennem hele regelsættet om bobehandling. Gennemgår man blanketterne, får man dermed på operativ måde repeteret sin viden fra bogens øvrige dele.
Der er både medtaget det meget omfattende skifteretlige formularsæt, som
anvendes ved selve bobehandlingen, og de skatteretlige formularer til beskatning af mellemperioden og bobeskatningsperioden i øvrigt. Blanketterne kan
fås gratis hos skifteretterne og ToldSkat, og de kan i øvrigt hentes fra Domstolsstyrelsens og ToldSkats hjemmesider. Det siger sig selv, at hver rubrik skal
læses med omhu, inden der udfyldes, afkrydses og underskrives, idet dispositionerne normalt må beragtes som endelige, jf. UfR 2002.2573 Ø.
Endelig indeholder bogen nogle eksempler på, hvor effektivt bobehandlingen
nu om stunder kan foretages med et IT-relateret bobehandlingsprogram. Her har
jeg haft megen gavn af at få indblik i de muligheder, som bobehandlingsprogrammer tilbyder ved bobehandling. Der er tale om et dødsbomodul, som er
integreret i et samlet advokatsystem. Gennem en konsekvent anvendelse af
sådanne bobehandlingsmoduler burde tids- og omkostningsforbruget ved en
professionel bobehandling væsentligt kunne nedbringes.
Sideløbende med, at advokaterne har elektroniseret deres del af processen,
er dette også sket for skifteretterne, idet »projekt dødsbo« i slutningen af 2003
gik igang ved udvalgte test-skifteretter, alt med henblik på at lette sagsbehandlingen hos skifteretterne gennem en vidtgående elektronisk sagsgang, så man
kan koncentrere sig om sagens substans, herunder bomøderne, jf. Henning
Broman i FM 2003 s. 242 f.

Aalborg Universitet, februar 2006
Erik Werlauff
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I. Arv, skifte, afgift og skat

I bogens første del – den teoretiske del – behandles de grundlæggende spørgsmål om, (A) hvem der arver, og hvor meget (dvs. arvelovens regler, AL), (B)
hvordan skiftet finder sted, så man får sin arv (dvs. skiftelovgivningens regler,
DSL), (C) hvilke boafgifter der skal betales (dvs. boafgiftsloven, BAL, som har
erstattet arveafgiftsloven), og (D) hvilke dødsboer der har en sådan størrelse,
at de skal betale indkomstskat (boskat), og da hvor meget (dvs. dødsboskattelovens regler, DSKL).

A. Arven: Hvem arver, og hvor meget?
1. Nærmeste arvinger
a. Tvangsarvinger
Arveretten er opdelt i grupper – arveklasser. Eksisterer der arvinger i én arveklasse, udelukker det arveret for fjernere arveklasser.
I den første arveklasse befinder sig arveladerens børn, som er arveladerens
nærmeste arvinger, og som arver lige, jf. AL § 1. Om børns arveret se nærmere
Danielsen s. 41 ff.
Er et barn afgået ved døden før arvelader, træder det afdøde barns børn
(børnebørn) i stedet. Også disse arvinger arver indbyrdes lige. Er også ét af
disse børn afgået ved døden, træder oldebørn i stedet o.s.v., jf. AL § 1, stk. 2.
Springet til næste generation ved en arvings død viser, at man kun indtræder
som arving, hvis man overlever arveladeren, jf. AL § 5, stk. 1.
Arveladerens arvinger efter AL § 1 kaldes livsarvinger. Disse er sammen
med arveladerens ægtefælle tvangsarvinger, jf. AL § 25. Tvangsarveretten har
blandt andet betydning ved testamentariske dispositioner, idet arvelader ikke
ved testamente kan disponere over tvangsarv.
Tvangsarv defineres som halvdelen af den arv, som normalt ville tilfalde
livsarvinger og ægtefælle. Da livsarvingerne arver lige, vil det som et eksempel
medføre, at én ud af 3 arvinger uden testamente ville arve 100.000 kr. af en
arvebeholdning på 300.000 kr., hvoraf halvdelen, eller 50.000 kr., er tvangsarv.
Over disse 50.000 kr. kan arvelader ikke disponere ved testamente. Ægtefællens
arveret er omtalt nedenfor under I A 5. Arver livsarvinger sammen med afdødes
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ægtefælle, er den legale fordeling 1/3 til ægtefællen og 2/3 til livsarvingerne.
Forinden arvedelingen udtager den efterlevende ægtefælle sin boslod.
Tvangsarveretten har tillige betydning ved indsættelse af ikke-tvangsarvinger
som begunstigede i en livsforsikring, kapitalpension eller ratepension, jf. herom
nedenfor under I A 6 b.
Uanset at det ved afdødes testamente kan bestemmes, hvordan boafgiften skal
fordeles, og uanset at der ikke som følge af sådanne bestemmelser beregnes
afgift af afgiften, selv om der flyttes værdier mellem arvinger, kan testamentet
ikke gøre indgreb i tvangsarv gennem en sådan bestemmelse om, at boet skal
bære boafgiften, jf. FM 1998.11 (Esbjerg skifteret). Det skal derfor beregnes,
hvor stor en del af boet der er tvangsarv, og hvis testamentet indebærer, at
tvangsarvingerne gennem afdødes afgiftsbestemmelser vil opnå mindre end
tvangsarven (idet de belastes med boafgiften af friarven), må afgiftsbestemmelserne tilsidesættes i netop et sådant omfang, at tvangsarven er intakt.
b. Fjernere arvinger
I 2. arveklasse befinder sig arveladers forældre. Arvingerne i 2. arveklasse arver
kun, hvis afdøde ikke efterlader sig tvangsarvinger. Om forældres arveret og
søskendes arveret se nærmere Danielsen s. 50 ff.
Arvingerne i 2. og fjernere arveklasser er ikke tvangsarvinger. Over arven til
disse arvinger kan arvelader således disponere fuldt ud ved testamente.
Er én af afdødes forældre afgået ved døden, arver dennes livsarvinger, dvs.
afdødes søskende, søskendebørn osv. Fordelingen er her halvdelen til den
overlevende af forældrene og halvdelen til lige deling mellem den afdøde
forælders livsarvinger.
Efterlader den afdøde forælder sig ikke livsarvinger, arver i stedet den anden
af forældrene respektive dennes livsarvinger, jf. AL § 2.
Er begge forældre døde, fordeles arven med halvdelen til moderens livsarvinger og halvdelen til faderens livsarvinger. Er der kun livsarvinger efter den ene
af forældrene, arver disse livsarvinger det hele. Har afdøde helsøskende, arver
disse efter begge linjer, mens halvsøskende kun arver efter den ene linje, jf.
T:FA 2001.301 Ø, der ikke fandt denne ordning fraveget gennem et testamente,
der anvendte ordene »til lige deling«.
Findes heller ikke arvinger i 2. arveklasse, arver i stedet arvinger i 3. arveklasse, som er afdødes bedsteforældre. Om arv til bedsteforældre se Danielsen
s. 54 ff. Arven deles i to halvdele, hvoraf den ene halvdel tilfalder bedsteforældre på mødrene side, mens den anden halvdel tilfalder bedsteforældre på fædrene side. Er én af bedsteforældrene afgået ved døden, træder dennes børn, fx
arveladers morbrødre, men ikke fjernere livsarvinger, i stedet, jf. AL § 3, stk.
2. Grænsen for arveret sættes således ved fætre og kusiner. Er der kun arvinger
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på enten bedstefædrene eller bedstemødrene side, arver disse alene, jf. AL § 3,
stk. 3.
Efterlader afdøde sig ikke arvinger fra én af de tre arveklasser, og har afdøde
ikke oprettet testamente, indtræder staten som arving, men staten kan vælge at
afstå arven til personer, som klart stod afdøde nær, og som afdøde efter alt at
dømme havde tænkt sig at betænke testamentarisk, jf. fx Justitsministeriets
afgørelse gengivet i FM 2000.97, som formentlig er mere liberal end mange
afgørelser i tilsvarende sager. Generelt er praksis streng, idet statens afståelsesmulighed ikke må blive en form for reparation af manglende oprettelse af
testamente.
2. Adoption
Adoption begrunder som udgangspunkt samme arveretlige stilling som virkeligt
slægtskab, jf. AL § 4, men med det forbehold, at andet kan følge af reglerne i
adoptionslovgivningen. Om arveretten mellem adoptivbarn og adoptant mv. se
nærmere Danielsen s. 57 ff.
Skiftende adoptionslove har gjort det vanskeligt at overskue adoptivbørns
arveret, idet arveretten afhænger af lovgivningen på adoptionstidspunktet. Den
seneste adoptionslov fra 1972 sidestiller adoptivbørn med slægtsbørn, og
problemet vil derfor forsvinde med tiden. Det kan lette overskueligheden med
følgende skema over adoptivbørns arveret:
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Før 1/4 1923

Fra 1/4 1923

Fra 1/1 1957

Fra 1/10 1972

Generelt om
arveretten:

Bevillingens
indhold afgørende (kun
arveret, hvis
det fremgår af
bevillingen)

Som ægtebørn
(dog mulighed
for testationsforbehold;
findes ofte)

Som ægtebørn

Som ægtebørn

Kan AB’s
arveret udelukkes?

Bevillingens
indhold afgørende

AF mulighed
for testationsforbehold;
selv om +arveret: ingen
arveret for
AB's livsarvinger

nej

nej

Bevarer AB
arveretten
efter sin biologiske slægt?

Fuld arveret
efter biologisk
slægt (fremgår
normalt af
bevillingen)

Fuld arveret
efter biologisk
slægt, jf. fx
T:FA 2000.321 V om genoptagelse af
skiftet

Ingen arveret
efter biologisk
slægt (dog
mulighed for
arveretsforbehold i bevillingen), jf.
T:FA 2000.38
V, hvor der
som følge af
bevillingens
bortkomst
måtte ske
bevisførelse
om dens indhold. Det blev
antaget, at
bevillingen
ikke indeholdt
forbehold om
bevarelse af
arveretten efter den biologiske slægt.

Ingen arveret
efter biologisk
slægt

Arver AB
også AF's
slægt?

AB arver ikke
AF's slægt

AB arver ikke
AF's slægt

Som ægtebørn:
fuld arveret

Som ægtebørn:
fuld arveret

AB = adoptivbarn
AF = adoptivforældre
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Dog kan en ældre adoption ved bevilling være tillagt retsvirkninger efter den
nye adoptionslovgivning. Fortegnelser over disse bevillinger føres hos Civilstyrelsen.
Testationsforbehold er udtryk for, at der i de ældre bevillinger kan være taget
et forbehold, som alene gør adoptivbarnet til legal arving, men ikke til tvangsarving. Der kan i så fald gennem testamente ske begrænsning eller helt udelukkelse af adoptivbarnets arveret. Dette kan ske enten ved udtrykkelig nævnelse,
eller ved at der testeres til anden side, jf. T:FA 1999.65 Ø, hvor der var testeret
til anden side, men uden udtrykkelig omtale af adoptivbarnet. Landsretten
lagde, modsat skifteretten, til grund, at dets arveret herved var udelukket.
3. Børn født uden for ægteskab
For børn født uden for ægteskab afhænger arveretten efter barnets biologiske
far af barnets fødselstidspunkt. Om børn født uden for ægteskab se nærmere
Danielsen s. 43 ff. Arveretten er som følger:

Arver barnet faderen?

Barnet født før 1938:

Barnet født 1938 eller
senere:

Ingen arveret, medmindre
1) kuldlysning (barnet er
»lyst i kuld og køn«) eller
2) legitimation ved bevilling

1) arvelader død før 1/4
1964: fuld arveret ligesom
ægtebarn, hvis faderskabet
er officielt anerkendt eller
fastslået ved dom
2) arvelader død 1/4 1964
eller senere: fuld arveret
ligesom ægtebarn

4. Testamente
a. Formkrav
Et testamente kan oprettes enten som vidnetestamente eller notartestamente. For
begge testamentsformer gælder, at testamentet skal oprettes skriftligt, jf. AL §
40. Om den praktiske formulering af testamenter se Finn Taksøe-Jensen:
Testamenter – Nye konciperingsmåder og deres betydning ved generationsskifte, anmeldt af Svend Danielsen i UfR 2002 B s. 518 ff, af Sys Rovsing Koch i
T:FA 2003 s. 159 ff og af Lisbeth Rønn Christensen i FM 2003 s. 206 f.
Et vidnetestamente skal oprettes for to vidner. Der er desuden følgende
gyldighedsbetingelser, jf. AL § 50:
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– Testator skal ved oprettelsen være fyldt 18 år, jf. AL § 39.
– Testators underskrift eller vedkendelse skal være sket i samtidig nærværelse
af vidnerne, jf. AL § 42, stk. 1.
– Vidnerne skal straks efter testators underskrift eller vedkendelse have skrevet
deres navne på testamentet, jf. AL § 42, stk. 1.
– Vidnerne skal have været til stede efter testators ønske, jf. AL § 42, stk. 2.
– De skal have kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner,
jf. AL § 42, stk. 2.
– De skal være fyldt 18 år, jf. AL § 43, stk. 1.
– Vidnerne må ikke pga. sindssygdom, åndssvaghed eller lign. mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning, jf. AL § 43, stk. 1.
– Testamentet må ikke indeholder begunstigelser til fordel for ét af eller begge
testamentsvidnerne eller disses nære slægtninge eller institutioner, hvortil et
vidne har tilknytning, jf. AL § 43, stk. 2, jf. UfR 1998.355 Ø, hvor et vidnetestamente blev ugyldigt, fordi vidnerne var knyttet til det trossamfund, der
begunstigedes ved testamentet, men UfR 1995.251 V, hvor tilknytningen var
så spinkel, at der ikke forelå inhabilitet. En vis identifikation mellem fx en
begunstiget institution og en tilknyttet institution, som står vidnet nær, kan
være nødvendig for at undgå udhuling eller omgåelse af reglerne, jf. UfR
2001.1902 V (om »naziborgen« i Aalborg), hvor der statueres inhabilitet for
et testamentsvidne, der var tilknyttet en nynazistisk organisation, som var
nært forbundet med den forening, der var begunstiget ved testamentet. Testamentet bliver dog ikke ugyldigt, selv om et testamentsvidne er begunstiget
ved testamentet, såfremt begunstigelsen er ringe og har rimelig grund, jf. AL
§ 43, stk. 2, 2. pkt. Se som eksempel herpå UfR 2002.2538 H, hvor begunstigelsen var indbo til 3.000 kr. ud af en bobeholdning på over 0,5 mio. kr., og
hvor vidnet opretholdtes.
Opfyldes samtlige disse formkrav til testamenter ikke, er testamentet ugyldigt,
forudsat at nogen, der vil arve, hvis testamentet tilsidesættes, anfægter det, jf.
AL § 55. Et testamente kan endvidere tilsidesættes som ugyldigt, hvis
– testator på oprettelsestidspunktet manglede evnen til fornuftsmæssigt at råde
over sine ejendele, jf. AL § 51, eller
– testamentet er fremkaldt ved tvang, svig eller ved anden utilbørlig påvirkning, eller ved misbrug af testators enfoldighed, svaghedstilstand eller afhængighed, jf. AL § 52, eller
– testator befandt sig i en vildfarelse, der var afgørende for hans testamentariske bestemmelse, jf. AL § 53, stk. 1, eller
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– en testamentarisk bestemmelse ved en fejlskrift eller anden fejltagelse har
fået et andet indhold end tilsigtet, jf. AL § 53, stk. 2, eller
– indholdet af en testamentarisk bestemmelse åbenbart savner fornuftig mening, jf. AL § 54.
Ved notartestamenter afgiver notaren ved testamentets oprettelse en erklæring
om, at testators identitet er godtgjort, og at testator ved oprettelsen af testamentet var ved sin fornufts fulde brug, dvs. havde fornøden testationshabilitet, jf.
AL § 41. Andre forhold af betydning for testamentets gyldighed bør også
anføres, men dette ses dog kun yderst sjældent, jf. dog fx T:FA 2004.110 Ø,
hvor notaren i sin påtegning tilføjede, at testator »ikke var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, da han fremstod som dement i sværere grad«,
hvorfor testamentet da også efterfølgende blev tilsidesat.
De forhold, notaren afgiver erklæring om, kan kun senere anfægtes, hvis
særlige omstændigheder giver grund til at betvivle påtegningens rigtighed, jf.
AL § 56. Under en sag om anfægtelse af testamentet vil notarens forklaring om
testators evne til at handle fornuftsmæssigt veje bevismæssigt meget tungt, jf.
fx FM 2000.89 Ø og UfR 2005.3024 Ø. Hvis det under skiftet gøres gældende,
at afdøde savnede testationshabilitet, kan der udmeldes en sagkyndig til at
besvare spørgsmål om afdødes tilstand ved testamentsoprettelsen, jf. T:FA
2000.313 V om henvendelse til Foreningen af Yngre Læger med anmodning om
forslag til en sagkyndig. Loven udelukker ikke, at notaren udtrykker tvivl i sin
erklæring, jf. Ellen Marie Sørensen i FM 2002 s. 89 f, men dels fordi bevisværdien af erklæringen da svækkes meget betydeligt, dels fordi bevisførelse om
testators tilstand unægtelig er vanskeligere efter end før hans død, er sådanne
forbehold næppe anbefalelsesværdige, jf. Henning Broman i FM 2002 s. 145
f.
Rejses der indsigelse mod et vidnetestamente, skal den, der vil påberåbe sig
testamentet, godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet, jf. AL § 57, stk. 1.
Også ved vidnetestamenter skal vidnernes påtegning på testamentet i et vist
omfang lægges til grund, medmindre særlige omstændigheder giver grund til
at betvivle påtegningens rigtighed. For vidnetestamenterne er det dog kun i
relation til de forhold, der er nævnt i AL § 42, og som er refereret ovenfor. Der
er således ved vidnetestamenter fri adgang til at prøve testators testamentshabilitet, og det er vel at mærke den, der vil påberåbe sig testamentet, der skal
godtgøre, at testator ved testamentets oprettelse var ved sin fornufts fulde brug.
Man kan lidt forenklet tale om en form for »omvendt bevisbyrde«, jf. fx T:FA
2002.89 V, hvor testamentsarvingen ikke havde løftet bevisbyrden for, at en
ældre, senil testator var testamentshabil, hvilket Retslægerådet under sagen ikke
havde kunnet svare entydigt på. Den sprogbrug, landsretten refereres for i
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»domshovedet« til T:FA 2003.46 V, kunne tyde på, at bevisbyrden også ved et
vidnetestamente skulle påhvile den, der vil anfægte testators habilitet, men det
er væsentligt til forståelse af dommen, at både vidnernes påtegning og deres
forklaring i retten støttede, at testatrix uanset en række mentalt svækkede
perioder forstod, hvad hun gjorde. Både skifteretten og landsretten lægger i
præmisserne en traditionel bevisbyrde til grund: Den, der vil påberåbe sig
vidnetestamentet, skal føre bevis for, at testator var i stand til fornuftsmæssigt
at oprette testamente.
Dels som følge af vidnetestamentets bevismæssigt svagere retsstilling, dels
fordi der ikke som ved notartestamenter opbevares testamentskopi centralt,
benyttes vidnetestamenter sjældent, selv om disse dog kan have en vis praktisk
interesse. Der må dog ofres ekstra omhu ved udformningen, underskrivelsen og
opbevaringen af et vidnetestamente. Tilføjes skal det dog, at selv et notartestamente konkret kan væltes, jf. fx UfR 2000.2365 Ø om tilsidesættelse af et
notartestamente pga. testatrix' fornuftsmangel.
Oftest benyttes notartestamenter. Disse testamenter har – ud over de mere
begrænsede muligheder for tilsidesættelse – også den indlysende fordel, at der
i modsætning til vidnetestamentet er sikkerhed for, at notartestamentet dukker
op ved dødsfald, idet en kopi af testamentet opbevares i notarialkontorets arkiv.
Testamentsunderskrivelsen anmeldes for Centralregisteret for Testamenter
(CFT), der registrerer oprettelsen under personnummer, og samtidig registrerer
under hvilket j.nr., og på hvilket dommerkontor testamentskopien er arkiveret.
Ved dødsfald sender skifteretten en forespørgsel til CFT, om afdøde havde
oprettet testamente. Ved en bekræftende besvarelse sendes samtidig meddelelse
om, på hvilket dommerkontor en kopi af testamentet opbevares. Samtidig
oplyses det, om afdøde havde oprettet ægtepagt. CFT førtes tidligere i København, men er fra 2003 en del af personbogen under retten i Århus, jf. notits i
FM 2003 s. 43. Det er kun retternes personale (samt notarer med adgangskoder), der kan rette forespørgsler til CFT. Andre, der kan have retlig interesse i
at få en sådan oplysning, må derfor henvende sig via den lokale skifteret. Dette
gælder fx advokater, bedemænd og arvinger.
Et testamente, der ikke opfylder formkravene, kan alligevel lægges til grund
for skiftet, såfremt samtlige arvinger godkender testamentet. Arvingernes enige
tilslutning til en sådan formløs testamentarisk disposition (ofte blot på grundlag
af arvingernes enige angivelse af, hvad de opfatter som afdødes vilje) tjener i
praksis jævnligt som en særlig form for arveafkald, fx hvor afdødes aldrende
forældre som universalarvinger ikke ønsker (hele) arven efter afdøde, men vil
lade den tilgå en fond (selvejende institution). Rejser imidlertid blot én arving
indsigelse mod testamentet, forholdes som anført ovenfor, jf. herved UfR
2002.1897 V, hvor der efterfølgende opstod tvist, om en arvings anerkendelse
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af det formløse testamente var ugyldig. Arveafkald respekteres dog kun i
afgifts- og skatteretlig henseende, såfremt betingelserne i BAL § 5 er opfyldt
(i henseende til fristen for afkaldet, den personkreds, der kan begunstiges ved
afkaldet, etc.). Se afsnit I A 6 om konsekvenserne, hvis et arveafkald ikke
opfylder betingelserne i § 5.
I særlige tilfælde godkendes også de såkaldte nødtestamenter, jf. AL § 44,
selv om disse testamenter ikke opfylder formkravene. Et nødtestamente er et
testamente oprettet i en situation, hvor afdøde har anset sin død for nært forestående og er forhindret i at oprette et testamente, der opfylder formkravene.
Betingelserne for at anerkende et nødtestamente kan fx være opfyldt, hvis
testator opretter testamentet, umiddelbart før han begår selvmord, jf. UfR
2000.1340 H, hvor testamentet anerkendtes, idet det var skrevet efter testators
beslutning om at begå selvmord, og der var ikke grundlag for at antage, at han
i almindelighed eller ved testamentsoprettelsen havde manglet evnen til at
handle fornuftsmæssigt. Ligeledes foreligger der i udenlandsk praksis anerkendelse af holografisk nødtestamente i forbindelse med flystyrt, hvor flyet kendeligt for alle passagerer var dødsdømt gennem nogle minutter, inden det ramte
jorden.
Mere praktisk er nok, at bestemmelsen efter sin egen ordlyd også gælder
tilfælde, hvor testator pga. sygdom er forhindret i at oprette et egentligt testamente. Nødtestamenter kan enten foreligge i form af testamente dikteret til
vidner eller i form af et egenhændigt skrevet og underskrevet testamente (et
holografisk nødtestamente). Derimod er det ikke udtryk for et nødtestamente,
at testator tilkendegiver, hvad hans »rigtige« testamente skal indeholde, når han
faktisk ikke senere får dette testamente underskrevet, jf. UfR 2000.1989 H, hvor
en ugift 77-årig hospitalsindlagt mand ville gøre sine søskende arveløse til
fordel for to navngivne personer. Han udtrykte klart, hvad han ønskede, over
for sin advokat og en sygeplejerske, og om indholdet heraf var der ingen tvivl.
Én time senere vendte advokaten tilbage med det færdigoprettede testamente
til underskrift – men nu var testator så svag, at der ikke kunne opnås kontakt
med ham, og han døde kort efter. Testamentet kunne ikke mod hans legale
arvingers (hans søskendes) protest godkendes som nødtestamente, og hans
søskende arvede derfor. Højesteret lagde afgørende vægt på, at sygeplejersken
ikke var til stede som testamentsvidne, da manden besvarede advokatens
spørgsmål om, hvem der skulle arve ham. Samtalen var således alene en forberedelse til oprettelsen og den senere underskrift af det egentlige testamente.
Da underskruft af dette senere ikke viste sig mulig, kunne man ikke med tilbagevirkende kraft betragte samtalen med advokaten og sygeplejersken som en
oprettelse af et nødtestamente.
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b. Dødsgaver, dødslejegaver, ugyldige gaver samt gaver til fonde
De formkrav, der er beskrevet foran, kan ikke omgås ved, at en arvelader i
stedet for at oprette testamente bortgiver formuegoder i levende live, men så
gaven reelt først skal få virkning, når arvelader er død.
Det hedder derfor i AL § 70, at »Lovens regler om testamenter finder tilsvarende anvendelse på gaveløfter, der ikke kan gøres gældende, så længe
giveren lever, og gaver, der gives på hans dødsleje«.
Den første kategori er dødsgaver, hvor giveren reelt ikke giver noget fra sig,
men alene disponerer for tiden efter sin død, dvs. disponerer mortis causa
(egentlig: for dødens skyld), jf. fx T:FA 2001.183 V om en fars gældsbrevstilgodehavende, der skulle bortfalde ved hans død. Se også UfR 2002.2762 Ø, hvor
en proprietær gav tre børnebørn hver et gave på 1 mio. kr. »i form af udlæg i
landejendommen metr. nr. ...«. Gavebrevene blev lagt i skuffen, og der blev
frem til proprietærens død godt 3 måneder senere ikke taget noget skridt til
sikring af børnebørnenes rettigheder i henhold til gavebrevene. Disse havde
frejdigt betegnet gaverne som »livsgaver«, men landsretten anså dem for at
være dødsgaver, som således ikke kunne gøres gældende over for proprietærens
dødsbo, jf. AL § 70.
Den anden kategori er dødslejegaver, hvor giveren ganske vist formelt giver
noget fra sig, men hvor dispositionen alligevel reelt sker mortis causa, fordi
giveren kun har ganske kort tid tilbage at leve i, jf. fx T:FA 2004.67 V om
kontante gaver fra en mand, der døde 8 dage senere, og som på gavetidspunktet
havde drøftet med arvingerne, at han ville indlægges på hospice. Gaverne på
290.000 kr. fandtes at have haft til formål at omgå boafgift og tillægsboafgift.
Tilsvarende TfS 2004.450 Ø, hvor gaver på i alt 419.000 kr. (inden for de
skattefrie bundgrænser) blev givet til børn, svigerbørn og børnebørn dagen før
dødsfaldet. Se også UfR 2004.1206 Ø om overførsel til hustruen via den dødssyge mands afkald på boslod.
Om begge disse kategorier af dispositioner gælder det, at de ikke automatisk
er ugyldige. Der skal reageres fra en eller flere af dem, der ville arve (eller arve
mere), hvis ikke der var reageret som sket. Dvs. at der skal reageres på samme
måde som over for for et testamente, der ikke opfylder AL's formkrav. Hvis
boet skiftes som bobestyrerbo, skal bobestyreren sørge for, at sagen oplyses i
fornødent omfang, efter omstændighederne gennem afhøringer i skifteretten,
jf. fx T:FA 2000.372 V, hvor to arvinger var utilfredse med, at bobestyreren
ikke nærmere havde undersøgt omstændighederne omkring overdragelsen af et
selskab fra afdøde til to andre arvinger kort før dødsfaldet. Landsretten gav de
to klagere medhold og fandt, at både de modtagende arvinger og de øvrige
burde afhøres i skifteretten om deres kendskab til sagen.
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I praksis kan det være en vanskelig bedømmelse, om der overhovedet foreligger en dødsgave eller en dødslejegave. Se fx UfR 1998.1568 V, hvor en uhelbredeligt syg kræftpatient den 1. juni overdrog virksomhed og faste ejendomme
som særeje til sin ægtefælle og herved (yderligere) reducerede sin livsarvings
arv. Giveren døde en lille uges tid senere, men landsretten fandt det ikke bevist,
at han den 1. juni forudså sin død som nært forestående, og gaverne stod derfor
ved magt.
AL's bestemmelser om dødsgaver suppleres af aftalelovens bestemmelser,
som i visse tilfælde uafhængigt af AL kan føre til gavens ugyldighed, fx hvis
den er resultat af gavemodtagerens udnyttelse af giverens svækkelse, jf. T:FA
1999.259 Ø, hvor der var aftalt et »plejevederlag« på 700.000 kr. for 3 års pleje
af afdøde, men så beløbet først skulle udbetales »plejeren« efter dødsfaldet.
Aftalen blev tilsidesat efter aftalelovens § 31 om udnyttelse af blandt andet et
afhængighedsforhold, hvorimod en gave i form af et antikt ur, der var givet ca.
20 år tidligere, trods AL § 70 blev opretholdt som en gyldig livsgave, uanset at
afdøde havde forbeholdt sig en livsvarig brugsret til uret. I samme retning går
en norsk dom i RG 2001.432, hvor en forkøbsret, som afdøde (der var psykisk
svækket) havde givet sin lejer til at købe hele huset for et lavt beløb, blev
betragtet som en livsgave, der blev tilsidesat efter aftalelovens § 36 om urimelige aftaler.
Den arveretlige bedømmelse suppleres af en afgiftsretlig, jf. herom i afsnit
I C 2 g om fradrag ved boafgiftsberegningen, herunder for gaver. Afdødes
erklæringer om gaveydelser, der ikke har givet sig udslag i gældsbreve, skal
have en meget konkret karakter, for at gaverne kan anses for at være givet og
dermed udgået af formuen. Normalt må det kræves, at gaven er effektueret
inden dødsfaldet, jf. fx TfS 2000.378 Ø samt T:FA 2000.141 Ø, hvor afdødes
ejendom solgtes før dødsfaldet, men hvor afdødes angiveligt til arvingerne
tilkendegivne ønske om at give dem i alt 480.000 kr. af salgssummen først
effektueredes efter dødsfaldet. Der kan herved hentes nogen vejledning i det her
behandlede arveretlige begreb dødsgave og dødslejegave, men dette er dog ikke
sig selv afgørende for den afgiftsretlige kvalifikation. Se også TfS 2002.207 Ø,
der ikke anerkender, at afdøde successivt skulle have bortgivet sin ejendom
gennem utinglyste gaveoverdragelser, og T:FA 2002.302 V, hvor afdødes døtre
havde modtaget hver 100.000 kr. fra afdøde, og hvor dette fandtes at være
udtryk for lån, ikke gaver. Der blev lagt vægt på, at en bror havde fået tilbudt
et tilsvarende beløb som lån for at blive ligestillet med søstrene, at beløbene
ubestridt ikke skulle tilbagebetales, mens faderen levede, og at døtrene havde
set statusopgørelser med en angiven forrentning af pengene.
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Hvis den, der fra afdøde har modtaget en gave, er en dansk eller udenlandsk
fond eller anden form for selvejende institution, skal der foretages en selvstændig vurdering af, om midlerne er uigenkaldeligt udskilt til fonden. Ellers tilhører
de dødsboet og skal dermed indgå i afgiftsberegningen (men der kan ved
testamente være tillagt fonden arveret i boet). Grundbetingelserne for, at der
foreligger en fond i form af en selvejende juridisk person, er: (1) Fonden skal
have et særskilt formål. (2) Den skal have aktiver i tilstrækkeligt omfang til at
varetage sit formål, og disse aktiver skal være definitivt udskilt fra stifterens
formuesfære. (3) Fonden skal have en af stifteren principielt uafhængig ledelse.
Det er en temmelig konkret vurdering, der herved skal foretages af, om en
uigenkaldelig udskillelse har fundet sted, jf. herved TfS 2001.898 H (retsforlig,
der ændrer TfS 1998.140 Ø), hvor den uigenkaldelige udskillelse af nogle
midler fra stifteren til en fond i Liechtenstein fandtes at have fundet sted i
stifterens levende live, og hvor »fondens« aktiver derfor – modsat landsrettens
dom – ikke skulle indgå i hans dødsbo, selv om fondens vedtægter alene forelå
i kladdeform, alt med den følge, at der ikke i Danmark skulle beregnes boafgift
af de midler, der herefter ansås at tilhøre fonden. Forliget synes begrundet i, at
den afdøde universalarvings arving kunne godkende, at midlerne tilfaldt en
fond, jf. Skatteministeriets kommentar til forliget i TfS 2002.44 Skm. Selv
henset hertil går forliget dog meget langt i henseende til godkendelse af den
uigenkaldelige udskillelse på et formløst grundlag.
Endvidere kan nævnes UfR 1995.810 Ø om registreringsmæssig tilbageførsel
til boet ved kurator af en stor post obligationer, tilhørende en fond, som fallenten reelt havde rådigheden over (kommenteret af Michael Vesthardt i UfR 2000
B s. 21 ff). Se også TfS 1998.563 Ø (= UfR 1998.774 Ø), hvor det om en kendt
ejendomsadvokat viste sig, at hans fond i Vaduz, Liechtenstein, disponeredes
frit af ham, blandt andet således at fonden pantsatte formuegoder til sikkerhed
for hans bankgæld. Skattevæsenet fik medhold i, at han med tilbagevirkende
kraft var skattepligtig af indtægter og formue i »fonden«. Hans bo fik ikke lov
af skifteretten (stadfæstet af Østre Landsret) til at indbringe Landsskatterettens
afgørelse herom for domstolene (idet der lagdes vægt på, at boet ville få tilført
betydelige aktiver, når fondens selvstændige retssubjektivitet underkendtes).
Straffesag mod ham for skattesvig bortfaldt, da han afgik ved døden inden boets
afslutning. Se endvidere Erhvervsankenævnets kendelse af 10. februar 1997,
Årsberetningen 1997 s. 195, hvor en fond, der stiftedes af en handelsskole, ikke
var tilstrækkeligt adskilt fra stifteren, idet der både løbende skulle ske støtte af
skolen, og ved fondens opløsning skulle dens midler tilfalde skolen. Erhvervsog Selskabsstyrelsen havde derfor med rette afvist »fonden« fra registrering, og
det var korrekt at undlade at give frist til »berigtigelse« (registreringsnægtelse
var således den rigtige reaktion).
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Se nærmere herom Erik Werlauff i European Taxation 1997 s. 159 ff (taxation of foundations), i UfR 1997 B s. 96 ff (trust, Anstalt og fond) og i European Taxation 1998 s. 143 ff (trust, Anstalt and foundation a comparison).
c. Arvingernes anerkendelse af et formløst testamente
Bemærkningerne i det foregående afsnit om formkrav til testamenter må ikke
forlede til at tro, at et testamente, der er behæftet med en ugyldighedsgrund,
bortfalder af sig selv. Det kan tilsidesættes, hvis der rejses indsigelse mod dets
gyldighed af nogen, der vil arve (eller arve anderledes), hvis testamentet tilsidesættes, jf. AL § 55.
Heraf udspringer det forhold, at arvingerne har det i deres magt at lade et
formløst testamente passere som gyldigt, hvis de er enige om det. Herved kan
alle former for tilkendegivelser fra afdøde, skriftlige såvel som mundtlige, opnå
gyldighed som testamente, når blot alle er enige derom, eller når der ikke i tide
gøres indsigelse derimod, jf. UfR 1999.60 H. I realiteten kan de enige arvinger
foretage en meget vidtgående fravigelse af AL's regler, fx ved at bestemme, at
formuen eller store dele deraf skal tilgå en fond (selvejende institution).
Man skal således i arveretlig henseende respektere arvingernes enige tilkendegivelse om, at afdøde mundtligt havde tilkendegivet bestemte testamentariske
ønsker, og at ingen af dem vil anfægte dette testamentes formgyldighed, så
denne testamentariske bestemmelse lægges til grund, jf. herved AL § 55, modsætningsvis. Det er selvsagt mindre heldigt, hvis der efterfølgende opstår tvist,
om en arving nu også har anerkendt det formløse testamente eller ej. Dette var
tilfældet i UfR 2002.1897 V, hvor en arving på dette grundlag klagede over
bobestyreren og over boopgørelsen. Landsretten fastslog imidlertid, at hvis
arvingen mente, at hans anerkendelse var givet på et urigtigt grundlag og derfor
var ugyldig, vedrørte dette et spørgsmål om arvens fordeling. En tvist herom
kan ikke gøres gældende ved klage over bobestyreren, men kun ved et egentligt
sagsanlæg mod boet. Arvingen måtte derfor henvises til at anlægge retssag,
såfremt indsigelsen fastholdtes.
Også i boafgiftsmæssig henseende må en sådan tilkendegivelse normalt
respekteres, i hvert fald hvis den fremkommer forud for boets udlevering til
skifte. Selv om den fremkommer senere, må den alligevel respekteres, i samme
omfang som et arveafkald måtte respekteres, dvs. når blot afkaldet er givet
inden indlevering af boopgørelse til skifteretten. Med virkning fra 1. januar
1997 blev BAL § 5, stk. 4, ændret. Det afgørende er nu, om afkaldet er givet
senest samtidig med indlevering af boopgørelse til skifteretten, dog senest ved
foretagelse af udlodning fra boet. Hvis der udloddes fast ejendom, er det afgørende, hvornår dokumentet om arveudlægget underskrives, uanset om ejendommen eventuelt udlægges med en tidligere overtagelses- og skæringsdag, jf.
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FM 1999.50 T&S. »Udlodning« skal tages bogstaveligt: Acontoarveudlæg
bevirker således, at muligheden for arveafkald med afgiftsmæssig virkning er
forpasset, jf. Marianne Jybæk i Advokaten 1999 s. 116 med advarsel til bobestyrerne om ansvarsrisikoen ved at foretage nogen form for acontoarveudlæg
uden klart at have gjort arvingerne opmærksomme på, at muligheden for arveafkald med afgiftsmæssig virkning derved bortfalder. Arveafkald respekteres som
nævnt kun i afgifts- og skatteretlig henseende, såfremt betingelserne i BAL §
5 er opfyldt (i henseende til fristen for afkaldet, den personkreds, der kan
begunstiges ved afkaldet, etc.). Se afsnit I A 6 om konsekvenserne, hvis et
arveafkald ikke opfylder betingelserne i § 5.
Det er dog med virkning for dødsfald fra 1. januar 2000 præciseret, at der
uanset hovedreglen altid kan foretages acontoarveudlæg til en efterlevende
ægtefælle. Denne lovændring tilgodeser et praktisk behov for at kunne acontoudlægge især efterlevende ægtefælles lønkonto.
Det er vigtigt, at arvinger, der accepterer formløse dispositioner, dvs. giver
afkald på at gøre indsigelse gældende mod sådanne, forinden er vejledet om,
hvad deres retsstilling er. Dette ses fx af T:FA 2001.476 V, hvor landsretten gav
skifteretten medhold i, at et bo ikke uden videre kunne udleveres til privat skifte
på grundlag af almindelige skiftefuldmagter fra arvingerne til en advokat. Først
skulle arvingerne – bevisfast – være vejledet om deres retsstilling og om, at de
kunne gøre indsigelse mod et skifte på grundlag af de formløse testamentariske
dispositioner.
d. Testationskompetencen: Hvad kan der testeres over?
Ved testamente kan testator testere over friarv, dvs. den del af testators formue,
der ikke er tvangsarv, jf. ovenfor. Det er dermed halvdelen af testators formue,
der kan testeres over. Det, den enkelte tvangsarving skulle arve, hvis der ikke
var testamente, kan skæres ned til det halved. Er der ingen tvangsarvinger, kan
der testeres over det hele.
Hvis testationskompetencen overskrides, og tvangsarvingerne ikke har
samtykket i dette, enten på forhånd ved påtegning på testamentet eller på anden
bevisfast måde eller i forbindelse med skiftet, reduceres testamentsarven i det
fornødne omfang, så tvangsarven består ubeskåret. Det er herved ikke afgørende, om der er testeret over kontanter eller værdier, jf. fx FM 1999.94 om en
testamentsbestemmelse om fribolig, hvis værdi skulle kapitaliseres, hvorved
testationskompetencen blev overskredet.
Inden for friarven, dvs. inden for sin testationskompetence, kan testator frit
bestemme, hvem der skal arve både beløb og bestemte aktiver. I et vist omfang
går dog ægtefællens skiftefordele forud, jf. nærmere herom nedenfor under I A
5 b.
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Hvis den, der ifølge testamentet skal arve et bestemt aktiv, fx som en del af
sin arv, ikke vil modtage aktivet til dets værdi efter vurdering, må aktivet
sælges bedst muligt til anden side, jf. FM 1999.96 V, hvor en arving, der skulle
arve mest muligt og herunder arve den faste ejendom, ikke ville modtage denne
til vurderingen, men kun til vurderingen minus 15%. Bobestyreren havde derfor
med rette solgt ejendommen til anden side til vurderingen.
Ved landbrugsejendomme har testator en udvidet testationsret, som er omtalt
nedenfor under II C 1 n.
De, der er indsat til at arve bestemte aktiver eller bestemte beløb, er traditionelt anset for legatarer, mens de, der er indsat til at arve en brøkdel af den
efterladte formue eller en brøkdel af resten af en formue, er anset som arvinger.
Denne sondring er opretholdt i DSL, men der er § 13, stk. 2, åbnet mulighed
for, at testator – for så vidt angår friarv – kan kvalificere den pågældendes
lodtagerstilling i boet (så arvingen gøres til legatar, eller legataren gøres til
arving), jf. nedenfor under II B 1 a, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per
Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven
med kommentarer s. 105 f. Dette har betydning for bestemmelsesretten i boet,
idet legatarer som hovedregel er uden indflydelse på boets behandling, som
stemmemæssigt i stedet varetages af arvingerne, jf. nærmere Birgit IlkjærJordan & Finn Taksøe-Jensen i UfR 1996 B s. 475 ff.
Hvor særlige grunde taler derfor, kan skifteretten bestemme, at en legatar
skal have stilling som arving, jf. DSL § 13, stk. 3. Denne bestemmelse har sit
kerneområde, hvor en legatar skal arve en væsentlig del af boet. Omvendt kan
skifteretten også bestemme, at den arving, der kun skal arve en ubetydelig del
af boet, skal have stilling som legatar.
En gift arvelader kan frit råde over enkelte genstande inden for sit særeje, jf.
AL§ 66, stk. 1. Er der i ægteskabet formuefællesskab, kan testator testere over
de aktiver, som hører til testators bodel, men med de begrænsninger, som følger
af AL § 66, stk. 2. Der kræves således samtykke fra den anden ægtefælle ved
testation over (1) fast ejendom, der tjener til familiens bolig, eller hvortil ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet, (2) indbo
i det fælles hjem og (3) den anden ægtefælles arbejdsredskaber.
Mange testatorer benytter den særlige fremgangsmåde ved indbolegater, at
de i et allerede oprettet testamente indsætter en indbofortegnelse med udlægsmodtager påført. En såådan indbofortegnelse er at betragte som et formløst
testamente, som kun kan lægges til grund, såfremt samtlige arvinger samtykker
heri, jf. ovenfor. Anderleded er det, hvis testamentet henviser til fordelingen i
en indbofortegnelse, som vedhæftes (og som kan ændre sig, når blot det bevismæssigt ligger fast, at den hidrører fra testator).
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Testationskompetencen kan være begrænset af den måde, hvorpå testator er
blevet ejer af formuen: Har længstlevende ægtefælle arvet alt efter førstafdøde,
fordi førstafdøde ikke havde livsarvinger, kan længstlevende normalt disponere
over hele boet ved testamente, jf. AL § 7, stk. 3, men andet kan direkte eller
indirekte frengå af et eventuelt testamente.
Sidder en ægtefælle i uskiftet bo, kan vedkommende ikke ved testamente
råde over hele fællesboet, men alene over den del af det uskiftede bo, som
falder i arv efter længstlevende, jf. AL § 15, stk. 2, det vil sige halvdelen af
fællesboet. Inden for denne kvantitative kompetence omfatter den kvalitative
kompetence dog alle aktiver i boet, medmindre førstafdøde har bestemt andet
efter AL § 66, jf. § 15, stk. 2, i.f.
Har ægtefæller oprettet gensidigt testamente, og indeholder dette også bestemmelser om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan
længstlevende ændre bestemmelserne herom for så vidt angår halvdelen af det
tidligere fællesbo samt længstlevendes særeje, jf. AL § 48, der også finder
anvendelse på gensidige testamenter mellem ægtefæller med fællesbørn, jf.
T:FA 2001.189 Ø. Andet kan dog, således som det ses af § 48, fremgå af testamentet, jf. T:FA 1999.133 Ø, der fastholder et testamentes fordeling på 1/3 –
2/3 mellem de to slægter. Se T:FA 2001.288 Ø, der ikke fandt, at testationsretten efter § 48, 1. pkt., var fraveget ved testamentet, ligeså T:FA 2001.406 Ø. Se
også UfR 2002.451 V om en fælles, uigenkaldelig legatarindsættelse, der ikke
kunne tilbagekaldes af længstlevende alene.
I forsikringsaftalelovens (FAL) § 104 findes der en vigtig regel, som udvider
AL's regler om tvangsarv i tilfælde, hvor afdøde har tegnet en livsforsikring
med en begunstiget. Hvis den begunstigede kun er genkaldeligt (ikke uigenkaldeligt) begunstiget, og hvis den begunstigede ydermere ikke er tvangsarving,
skal forsikringsydelsen betragtes, som om den var tillagt den begunstigede, fx
en samlever af afdøde, ved testamente. Udgør forsikringsydelsen et større
beløb, end hvad der falder i arv efter afdøde, har afdøde dermed gennem forsikringsbegunstigelsen »testamenteteret« over mere end halvdelen af det, der
falder i arv efter ham – og afdøde har dermed overskredet testationskompetencen. Han har i så fald gennem forsikringen gjort indgreb i tvangsarv, og den
begunstigede, fx en samlever, må derfor tåle en afkortning i forsikringsydelsen,
så denne ikke udgør et støtte beløb end arven til tvangsarvingerne, fx barnet/børnene. Denne bestemmelse i FAL er dermed en ganske vigtig tilføjelse
til tvangsarven og testationskompetencen efter de arveretlige regler. Jeg vender
tilbage til den under afsnit II B 2 a om begunstigelser i forsikringsordninger og
II B 4 a om retsstillingen for afdødes samlever.
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Er den begunstigede i henhold til en pensionsordning i et pengeinstitut ikke
tvangsarving, gælder der efter pensionsbeskatningslovens (PBL) § 4, stk. 2, en
regel svarende til FAL § 104, stk. 2, dvs. at den genkaldeligt begunstigede
under visse omstændigheder kan komme til at dele forsikringsydelsen med
tvangsarvingerne, idet »testationskompetencen« da anses for at være overskredet ligesom ved en livsforsikring til en genkaldeligt begunstiget ikke-tvangsarving, jf. om begunstigelser i pensionskonti afsnit II B 2 b.
e. Båndlæggelse
En arvelader kan i et vist omfang ved testamente bestemme, at den arv, som
tilfalder en arving, skal båndlægges. Båndlæggelsesbestemmelser har haft den
største praktiske betydning i to situationer, nemlig (1) hvor arvingen har betydelig gæld, og (2) hvor arveladeren ikke har tiltro til, at arvingen vil kunne administrere den arvede formue på fornuftig vis. Om båndlæggelse se nærmere
Danielsen s. 475 ff.
Både tvangsarv og friarv kan båndlægges (ligesom båndlæggelse også kan
finde sted i henhold til gavebrev, forsikringspolice og påtegning på pensionskonto), jf. om båndlæggelse i godkendt forvaltningsafdeling og nogle praktiske
spørgsmål herom Niels Kiil i J 1998 s. 286 ff. Der er dog visse forskelle i
båndlæggelsens betydning:
Båndlæggelse af tvangsarv kan kræves tilsidesat efter arvingens fyldte 25. år,
jf. AL § 59, såfremt arvingen godtgør, at arvingen er i stand til på forsvarlig
måde at råde over arven på egen hånd. Denne mulighed eksisterer ikke ved
båndlæggelse af friarv, jf. AL § 65, der ikke henviser til § 59. Ved såvel båndlæggelse af tvangsarv som friarv kan båndlagte midler desuden kræves frigivet,
når det er en velfærdssag for arvingen, jf. AL § 63. Derimod kan hensynet til
arvingens arvinger – læs: deres interesse i, at han ikke sætter arven over styr
efter en eventuel ophævelse af båndlæggelsen – ikke begrunde, at båndlæggelsen fastholdes, jf. UfR 2005.3206 H.
Tvangsarv kan kun båndlægges i en godkendt forvaltningsafdeling, medmindre arvingen samtykker i båndlæggelse på anden måde, navnlig i fast ejendom,
jf. AL § 61. Denne bestemmelse kan ved testamente fraviges ved båndlæggelse
af friarv, jf. AL § 65.
Når tvangsarv er båndlagt, kan arvingen ikke råde over kapitalen i levende
live, men alene hæve renten, jf. AL § 61, stk. 1. Denne bestemmelse kan ved
friarv fraviges ved testamente.
Ved tvangsarv er såvel den båndlagte kapital som uhævede renter i 6 måneder kreditorbeskyttede, jf. AL § 62, stk. 2. Bestemmelsen kan ved friarv fraviges ved testamente, jf. § 65. Dette vil dog nok ikke forekomme i praksis.
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Båndlagt tvangsarv er pr. definition fuldstændigt særeje, jf. AL § 62, stk. 3.
Båndlagt friarv kan ved testamente gøres til enten skilsmissesæreje eller formuefællesskab, jf. AL § 65.
En båndlæggelse kan for både tvangsarv og friarv gøres tidsbegrænset eller
knyttet til bestemte begivenheders indtræden.
f. Bestemmelser om særeje, særlig anvendelse af arven samt successionsrækkefølge (fortsættende ejerrettigheder)
Testator kan også uden båndlæggelse træffe bestemmelse om, at den arv, som
skal tilfalde en arving, skal være den pågældendes særeje under én af de særejeformer, som fremgår af RVL § 23. En særejebestemmelse skal for at være
gyldig være fastsat i testamentsform. Særejebestemmelser er i praksis ofte
forekommende og har typisk baggrund i, at testator ønsker så lille en del som
muligt af sin formue kanaliseret over til svigerbarnet, dennes særbørn eller
slægt.
Testator kan i et testamente pålægge en arving en bestemt anvendelse af
arven, fx ved testation til et til formålet stiftet legat, som kun må uddele legatportioner til et bestemt formål. Justitsministeriet kan tillade, at formålet ændres,
hvis forholdene siden testamentsoprettelsen har forandret sig, jf. AL § 69.
Der må ikke skabes såkaldte fideikommisser i strid med Grundloven og AL.
Som et opgør med adelsvældets len og stamhuse bestemmer Grundlovens § 84:
»Intet len, stamhus, fideikommisgods eller andet familiefideikommis kan for
fremtiden oprettes«. Dette forbud er udmøntet i AL § 68, der foreskriver: »Ved
testamente kan ejendele ikke tillægges flere ved testators død ufødte personer
efter hinanden«. Forbuddet er helgarderet gennem bestemmelser i fondslovgivningen, jf. fondslovens § 7 og erhvervsfondslovens § 8, så tilsvarende fideikommisresultater ikke kan nås ved at tillægge flere ufødte generationer et retskrav
på ydelser fra fonden (men fonden kan udmærket give fortrinsret til medlemmer
af en bestemt familie).
Så længe bestemmelsen ikke rækker længere end til nulevende personer og
højst én ufødt generation, er den ikke i strid med fideikommisforbuddet. Der er
derfor mulighed for at oprette en såkaldt successionsrækkefølge (et bedre ord
for de noget bedagede udtryk 'fideikommissarisk succession' eller 'sekundosuccession'), hvorved testator for så vidt angår friarv (men ikke tvangsarv) træffer
bestemmelser om arving nr. 1 (forarving) og om arving(er) nr. 2 mv. (efterarvinger) efter forarvingens død.
Herved kan på en smidig måde i det væsentlige opnås en succession svarende
til, hvad der ellers ofte tilsigtes med fonde, fx med hensyn til en erhvervsvirksomhed eller en majoritetspost i et familieselskab. Sådanne successionsrækkefølger må, hvis de ikke skal kunne gøres illusoriske hos en successor, helgar18

Testamente

deres gennem forskrifter om, at den aktuelle ejer modtager det arvede som sit
fuldstændige særje, og at den pågældendes råden er begrænset på samme måde
som ved en hensidden i uskiftet bo, jf. Rasmus Kristian Feldthusen: Succession
og Henrik Dam m.fl. i UfR 2001 B s. 435 ff med konkrete formuleringseksempler. Se også Finn Taksøe-Jensen: Testamenter – Nye konciperingsmåder
og deres betydning ved generationsskifte.
Ved successionsrækkefølger vil der som udgangspunkt blive udløst boafgift
ved hver succession, men hvis der succederes i retten til en brugs- eller indtægtsnydelse (fx til fast ejendom, virksomhed, værdipapirbeholdning mv.), skal der
ikke betales boafgift eller tillægsboafgift, idet sådanne brugs- og indtægtsnydelsesrettigheder er undtaget fra afgiftspligten, jf. BAL § 3, stk. 1, litra f.
g. Fortolkning af testamenter
Et testamente er ikke en aftale, men en énsidig, begunstigende form for disposition (hvilket dog som nævnt ikke forhindrer, at testator gør testamentet uigenkaldeligt, jf. AL § 67, stk. 1, fx som led i et generationsskifte). Testamenter
fortolkes derfor i tilfælde af tvivl på et udpræget subjektivt grundlag, dvs. med
hovedvægt på, hvad testator har ønsket. I modsætning til aftaler, hvor de berettigede forventninger hos en løftemodtager tillægges betydelig vægt, foregår
testamentsfortolkning således på grundlag af et forsøg på at udfinde testators
vilje.
De, der er nævnt i et testamente, er normalt personligt begunstiget, idet der
ikke kan opstilles en formodning for, at deres livsarvinger eller øvrige arvinger
træder i stedet for dem, jf. herved T:FA 1998.60 Ø om indsættelse af testators
søn og datter som arvinger, men en gengivelse i testamentet af en arveordning
svarende til lovens kan skabe en formodning for, at det har været tilsigtet, at
livsarvinger skal træde i de begunstigedes sted, hvis disse dør før testator. Se
også T:FA 1999.193 Ø, hvor en fond (selvejende institution), der drev et refugium, var indsat som testamentsarving, men hvor fonden var afløst af en anden
fond, der ansås identisk med den oprindelige og dermed arveberettiget, selv om
refugiedriften var ophørt.
Se også T:FA 1999.20 V, hvor et notartestamente blev opretholdt, skønt den
ene af de to indsatte universalarvinger (to sygeplejersker) ikke kunne identificeres. Testamentet fortolkedes herefter således, at den anden arvede det hele.
h. Indsigt i testamentet (»aktindsigt«)
Det følger af DSL § 114, stk. 3, at enhver der har retlig interesse i det, mod
vederlag kan forlange udskrift af boets dokumenter (aktindsigt). Eksempelvis
har en arving efter denne bestemmelse altid ret til indsigt i afdødes eventuelle
testamente, også selv om testamentet eventuelt bestemmer det modsatte, jf. UfR
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1999.1638 V. Skifteretten ville i denne sag alene have givet arvingen indsigt i
de dele af testamentet, der direkte påvirkede arvingens arveret, men landsretten
bestemte, at der var ret til indsigt i testamentet i dets helhed, og at afdødes
modsatrettede bestemmelse skulle tilsidesættes. Der er ikke efter § 114, stk. 3,
nogen ret til at låne boets akter med hjem. Enten må man gennemse dem hos
skifteretten, eller man må mod vederlag rekvirere kopi af dem, jf. T:FA
2002.487 Ø.
Også i tilfælde, hvor der ikke skiftes, kan der efter en konkret bedømmelse
foreligge en sådan retlig interesse, at der er ret til indsigt i et testamente, fx hvor
en arving overvejer at forlange et uskiftet bo taget under skifte pga. længstlevendes angivelige misbrug af boet, men hvor arvingen inden beslutningen gerne
vil vide, om der i testamentet er disponeret til skade for ham, jf. T:FA 1999.148
V, hvor den almindelige forskrift i retsplejelovens § 41 blev anvendt af landsretten til at give indsigt i ægtefællernes fællestestamente, efter at det uskiftede bo
havde varet i 13 år. Uanset om der finder boudlæg sted efter DSL § 18, således
at der ikke bliver noget at arve, har arvinger og andre med retlig interesse deri
alligevel ret til udskrift af boets dokumenter, herunder et eventuelt testamente,
jf. UfR 2002.179 V.
i. Tilbagekaldelse eller ændring af testamente. Uigenkaldeligt testamente
Et testamente kan tilbagekaldes eller ændres, medmindre det er gjort uigenkaldeligt og dette er meddelt den begunstigede. Selve bestemmelsen om uigenkaldelighed er således ikke nok til at afskære testator fra tilbagekaldelse. Der må
ydermere være givet den begunstigede et løfte om ikke at tilbagekalde testamentet, jf. straks nedenfor. En bestemmelse om uigenkaldelighed behøver ikke
nødvendigvis fremgå af testamentet selv, hvis blot det af andre omstændigheder
utvetydigt fremgår, at det er uigenkaldeligt, jf. UfR 2002.2730 V, hvor uigenkaldeligheden fremgik af en samtidigt oprettet overenskomst.
Tilbagekaldelse elletr ændring kan ske på flere måder. Den kan ske gennem
oprettelse af nyt testamente, jf. T:FA 1998.204 Ø, hvor det tidligere notartestamente ansås ændret gennem et nyt notartestamente, også selv om det nye
testamente ikke omtalte det gamle, fordi testator havde glemt det.
Endvidere kan tilbagekaldelse eller ændring ske ved, at testator »på anden
måde utvetydigt tilkendegiver«, at testamentsbestemmelsen ikke længere skal
være gældende, jf. AL § 46. Se hertil UfR 1999.1298 Ø, hvor ægtefællers brev
til deres advokat om, at advokaten skulle give dem besked, hvis de skulle
foretage yderligere for at tilbagekalde deres testamente, blev anset for tilstrækkelig tilbagekaldelse af dette. Se også UfR 2002.451 V, hvor længstlevende på
begges vegne ville tilbagekalde en uigenkaldelig, fælles legatarindsættelse
under anbringende af, at også førstafdøde havde tilkendegivet et ønske om
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tilbagekaldelsen, men hvor dette ikke ansås for at være tilkendegivet på en
utvetydig måde.
Også ud fra bristende forudsætninger kan et testamente bortfalde, jf. AL § 49,
hvorefter et testamente til fordel for testators ægtefælle skal anses for genkaldt
ved separation og ved skilsmisse, samt § 49, stk. 2, hvorefter et testamente til
fordel for testators »forlovede« anses for tilbagekaldt, hvis »forlovelsen hæves«. I vore dage kan sidstnævnte, enten direkte eller analogt i forbindelse med
almindelige principper om bristende forudsætninger, føre til, at et testamente
til fordel for en samlever anses for at være tilbagekaldt, hvis samlivet ophæves,
jf. T:FA 2002.480 Ø. Se også UfR 2003.2626 Ø, der anvender § 49's regler om
gensidige testamenter mellem ægtefæller analogt på et fast samlivsforhold.
Hvis der ikke er tale om én af disse mere objektivt konstaterbare situationer
(skilsmisse, separation, ophævelse af forlovelse eller samliv), må der normalt
kræves en vis objektiv tilkendegivelse fra testators side, for at tilbagekaldelse
kan anses for at være sket, jf. UfR 2001.2113 V, hvor et gensidigt testamente
mellem ægtefæller ansås for bortfaldet, efter at manden var flyttet fra det fælles
hjem, havde indledt separationssag og havde tilkendegivet over for sin advokat,
at testamentet skulle tilbagekaldes, hvad det dog ikke blev inden hans død. Både
skifteretten og landsretten fandt testamentet bortfaldet ud fra bristende forudsætninger, men landsretten lagde udtrykkeligt også vægt på et objektivt
moment: at hustruen var klar over, at manden ønskede, at testamentet skulle
bortfalde.
Testator kan ved testamente forpligte sig til ikke at oprette eller genkalde
testamente. jf. AL § 67. Når testator forpligter sig til ikke at genkalde (tilbagekalde) et testamente (eller bestemte dele heraf), foreligger der et uigenkaldeligt
testamente (eller uigenkaldelige testamentsbestemmelser). Det er væsentligt at
bemærke, at uigenkaldeligheden kun binder testator, hvis den meddeles den
begunstigede. Uigenkaldelighedens virkninger forudsætter således både, at
uigenkaldeligheden fremgår af testamentet, jf. fx T:FA 2000.437 Ø, hvor dette
krav ikke var opfyldt, og at der gives meddelelse om uigenkaldeligheden til den
pågældende. Ofte gennemføres dette rent praktisk ved, at den pågældende
underskriver testamentet som bevis på at have fået meddelelse om uigenkaldeligheden. Uigenkaldelighed anvendes fx i tilfælde, hvor særbørn efter en afdød
ægtefælle giver samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan gifte sig igen uden
at skifte; til gengæld oprettes der da ofte uigenkaldelige testamentariske bestemmelser til fordel for særbørnene.
Hvis et testamente er genkaldeligt, foreligger der ikke nogen bindende
disposition over de formuegoder, der omfattes af testamentet. Således kan fx en
genkaldelig testamentarisk bestemmelse over en fast ejendom ikke tinglyses på
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denne, idet der ikke herved er stiftet en ret over ejendommen, jf. UfR 2001.924
V.
Løfter og udsagn fra en person er ikke nødvendigvis udtryk for, at denne
påtager sig en pligt til ikke at oprette eller genkalde testamente, men ofte blot
udtryk for et løfte om, hvordan den pågældende vil disponere i levende live, jf.
fx T:FA 1998.39 Ø om et løfte vedrørende testators A-aktier. Det ansås alene
for at være et løfte om ikke at ville disponere over aktierne i levende live ved
salg mv.
j. Livstestamenter
De testamenter, der er omtalt i det foregående, er de arveretlige testamenter,
hvorover testator eller testatrix disponerer mortis causa (= med virkning for sit
bo) over sin formue.
Forskellig herfra er et livstestamente, som er udtryk for testators ønsker med
hensyn til behandling, hvis vedkommende måtte komme i en tilstand, hvor
selvbestemmelsesretten ikke længere reelt kan udøves.
Livstestamentet oprettes skriftligt ved afkrydsning på en særlig livstestamenteformular. Enhver, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål, som omfatter
personlige forhold, jf. værgemålslovens § 5, kan oprette livstestamente, jf.
nærmere Sundhedsministeriets bkg. nr. 663 af 14. september 1998.
5. Efterlevende ægtefælle
a. Ægtefællens arveret
Nedenfor under II B 3 og II C 1 m er der redegjort for forholdene ved skifte
mellem to ægtefæller. Det, der falder i arv efter afdøde, er: afdødes andel af
formuefællesskabet samt afdødes eventuelle fuldstændige særeje. Om ægtefællens arveret se nærmere Danielsen s. 79 ff.
Af alt det, der således falder i arv efter afdøde, arver den efterlevende ægtefælle en tredjedel, hvis afdøde også efterlader sig livsarvinger, jf. AL § 6.
Efterlades der ikke livsarvinger, arver ægtefællen det hele som eneste arving,
jf. AL § 7, stk. 1. Dør længstlevende i denne situation uden at have indgået nyt
ægteskab, uden at have efterladt sig livsarvinger og uden at have oprettet
testamente, deles formuen ved længslevendes død med halvdelen til hver
ægtefælles arvinger, jf. AL § 7, stk. 2. Er der ved den længstlevendes død kun
arvinger efter én af ægtefællerne, arver de det hele. Reglerne i § 7, stk. 2-3,
gælder også, hvis boet er udlagt længstlevende efter den nedenfor nævnte
190.000 kr. regel (skiftefordel) i AL § 7 b, stk. 2, jf. dennes 2. pkt., men ikke,
hvis boet er udlagt til længstlevende som begravelsesudlæg, jf. UfR 2000.2378
Ø, og heller ikke, hvis førstafdøde efterlod sig livsarvinger, jf. UfR 2001.55 H.
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En ægtefælles arveret bortfalder ved separation eller skilsmisse, jf. AL § 38,
stk. 1. Samlivsophævelse uden ændringer i den ægteskabelige status er derimod
ikke tilstrækkelig til at afskære arveret. I relation til separation og skilsmisse
ved statsamtets bevilling (til forskel fra dom) er det formentlig bevillingens
udfærdigelse, der er afgørende. Det er væsentligt at bemærke, at selv om ægteskabet fortsat består i tilfælde af separation, er arveretten som nævnt bortfaldet.
Men hvis ægtefællerne genoptager samlivet mere end blot kortvarigt, bortfalder
separationen, og arveretten genopstår dermed, jf. ÆL § 30, jf. herved T:FA
1998.176 Ø, hvor efterlevende ægtefælle ikke havde ført bevis for, at separationen skulle være bortfaldet gennem samlivsgenoptagelse, og hvor arveretten
derfor var bortfaldet. Se også T:FA 2001.274 V om en livsforsikring, der tilfaldt
ægtefællen, eftersom separationen var bortfaldet.
b. Skiftefordele
Bestemmelserne om ægtefællens skiftefordele er nu placeret i AL §§ 7 a, 7 b
og 24 b ff.
Den vigtigste skiftefordel for en efterlevende ægtefælle er uden tvivl, at
ægtefællen af boet kan udtage så meget, at værdien heraf – sammenlagt med
den efterlevendes egen bodel og fuldstændige særeje – ikke overstiger 180.000
kr..
Denne vigtige skiftefordel fremgår af AL § 7 b, stk. 2. Ved FM 1996.9 Ø
statueredes det, at der ikke kunne ske udlevering efter 190.000 kr.s-reglen
(daværende skiftelovs § 57, jf. § 62 b, stk. 2) i et tilfælde, hvor aktivmassen var
ca. 270.000 kr., og der påhvilede afdøde et boliglån, som imidlertid var sikret
ved en formålsbestemt livsforsikring. Da boliglånet således straks ved dødsfaldet var sikret indfrielse af midler, der ikke hidrørte fra boet, kunne det ikke
bringes til fradrag i aktivmassen ved beregningen af nettobobeholdningen, og
denne oversteg herefter (dengang) 150.000 kr. Der kan heller ikke ske udlevering efter 200.000 kr.s reglen (2006) i DSL § 22, når et privat skifte er påbegyndt, når den efterlevende ægtefælle er insolvent, og når der fortsat er gældsposter, som de øvrige arvinger hæfter for, jf. T:FA 2003.427/2 Ø.
Gennem skiftende tiders lovgivning er der sket en betydelig udvikling af
denne skiftefordel for længstlevende.
Dør længstlevende efter at have fået boet udleveret efter AL § 7 b, uden at
have indgået nyt ægteskab, uden at efterlade sig livsarvinger og uden at have
truffet anden bestemmelse ved testamente, finder delingsreglen i AL § 7, stk.
2, anvendelse, jf. nu udtrykkeligt AL § 7 b, stk. 2, 2. pkt. Efter delingsreglen i
§ 7, stk. 2, deles boet med halvdelen til hver ægtefælles arvinger. Er der ved
længstlevendes død kun arvinger efter én af ægtefællerne, arver de det hele.
Reglerne i § 7, stk. 2-3, gælder som nævnt også, hvis boet er udlagt længst23
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levende efter 200.000 kr.s reglen (skiftefordel) i AL § 7 b, stk. 2, jf. dennes 2.
pkt., men ikke, hvis boet er udlagt til længstlevende som begravelsesudlæg, jf.
UfR 2000.2378 Ø, og heller ikke, hvis førstafdøde efterlod sig livsarvinger, jf.
UfR 2001.55 H.
Derudover kan en efterlevende ægtefælle overtage genstande til eget og børns
brug, medmindre de udtagne genstande står i misforhold til ægtefællernes
formueforhold, jf. AL § 7 a.
Ønsker en arving og en efterlevende ægtefælle samme aktiv udlagt, har
ægtefællen fortrinsret, både inden for formuefællesskabet og inden for afdødes
fuldstændige særeje, jf. AL § 24 b og § 24 c. Ægtefællens fortrinsret er dog
stærkest inden for formuefællesskabet, idet ægtefællen her har fortrinsretten,
selv om de udtagne genstande overstiger ægtefællens bos- og arvelod, jf. AL §
24 b, stk. 2, dvs. selv om der skal indbetales et forskelsbeløb til boet.
Ægtefællens udtagelsesret viger dog for et af afdøde oprettet testamente,
hvori der er testeret over konkrete aktiver. Retten til at udtage de aktiver, der
er nævnt i AL § 66, stk. 2, jf. ovenfor (familiens bolig, indbo i det fælles hjem,
efterlevende ægtefælles arbejdsredskaber), kan dog ikke fratages en efterlevende ægtefælle.
Hvis afdøde efterlader sig umyndige livsarvinger, som en efterlevende
ægtefælle skifter med, kan der under visse betingelser gives henstand med arv,
jf. AL § 24 e. Det er en betingelse, at arven ikke kan udredes, uden at længstlevende ægtefælle afhænder fast ejendom eller løsøre, som er nødvendige, for at
hun kan opretholde hjemmet eller sit erhverv, eller uden at længstlevende
berøves andre midler, som er nødvendige herfor. Det er skifteretten, der (med
sædvanlig kæremulighed til landsretten) tager stilling til længstlevendes anmodning om henstand. Hvis der ydes henstand, skal der stilles en efter forholdene
passende sikkerhed, fx et sikkert pant i fast ejendom. Henstanden gælder kun,
til børnene bliver myndige. Se fra praksis fx T:FA 2002.39 V, hvor henstand
blev afslået, fordi der var bankindeståender og værdipapirer på knapt 0,5 mio.
kr. i et bo på 1,5 mio. kr., hvor de umyndige børn skulle have en arv på 0,5 mio.
kr.
c. Uskiftet bo
En efterlevende ægtefælle er under visse betingelser berettiget til at overtage
ægtefællernes fællesbo til hensidden i uskiftet bo med fælles livsarvinger.
Praksis fra før DSL, hvorefter også et partielt skifte er muligt, må anses for
at være videreført, jf. Ellen Marie Sørensen i FM 1998 s. 128 ff, men cf. Henning Broman i FM 1998 s. 13 ff og 1998 s. 130 f. Ægtefællen kan således skifte
med ét eller flere af afdødes børn og hensidde i uskiftet bo med de øvrige.
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Reglerne om uskiftet bo findes i AL kap. 3, §§ 8-24. Om uskiftet bo se
nærmere Danielsen s. 115 ff.
Én af de centrale betingelser er, at længstlevende er solvent, jf. AL § 10, og
om fornødent må en udlevering af boet til hensidden i uskiftet bo afvente, at
solvensen dokumenteres, eventuelt gennem vurdering, jf. T:FA 2001.267 V.
Der kan kun hensiddes i uskiftet bo med midler, der mellem ægtefællerne var
i formuefællesskab, modsætningsvis ikke med midler, der var afdødes særeje
(ligesom længstlevendes eget særeje ikke indgår i det uskiftede bo). Særeje
findes i to varianter:
Fuldstændigt særeje optræder som særeje både ved skifte i anledning af
separation, skilsmisse og død, jf. § 28, stk. 1, nr. 2, i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven).
Skilsmissesæreje optræder som særeje i tilfælde af separation eller skilsmisse, men som formuefællesskab ved død, jf. retsvirkningslovens § 28, stk. 1, nr.
1. Det følger heraf, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo med midler, der var
skilsmissesæreje (afdødes eller længstlevendes). Dette er netop hovedformålet
ved denne særejeform: at den ikke skal være til hinder for hensidden i uskiftet
bo.
Skilsmissesæreje findes i en særlig variant, som udspringer af variationsmulighederne i § 28, stk. 2, men hvis betegnelse – »kombinationssæreje« – ikke
findes i loven. Kombinationssæreje er en kamæleon, som på praktisk måde
indebærer, at det, længstlevende ejer, bliver særeje (og således ikke indgår i det
uskiftede bo), mens det, afdøde ejede, bliver formuefællesskab (og således
indgår i det uskiftede bo). Herved sættes den, der bliver længstlevende, uanset
hvem af parterne det er, i stand til både at beholde sin egen formue som særeje
og tillige at hensidde i uskiftet bo med de midler, der var førstafdødes.
Derimod er der ikke hjemmel til at oprette dødsfaldssæreje, dvs. et særeje,
der alene gælder ved en parts død, ikke ved skilsmisse, jf. UfR 2004.1364 V.
Man kan altså godt have énsidigt særeje 1) »den ene vej«, i form af særeje ved
skilsmisse, men ikke ved død, men man kan ikke have det 2) »den anden vej«,
i form af særeje ved død, men ikke ved skilsmisse.
Der kan opstå ubehagelige overraskelser for længstlevende, hvis der ikke er
valgt en for ægtefællerne passende formueordning. Antag, at M er insolvent,
mens H er solvent. Tilrådes de nu et skilsmissesæreje, og opløses ægteskabet
ved den enes død, viser det sig for alvor, at det er skilsmissesærejets karakteristiske træk, at denne form for særeje forvandles til formuefællesskab ved en
ægtefælles død, jf. UfR 2000.424 V, hvor M's bodel ved hans død var negativ
med 0,4 mio. kr., mens H's bodel var positiv med 0,8 mio. kr. Advokaten burde
have rådgivet om muligheden for kombinationssæreje. Et sådant ville have
medført, at H's formue ved M's død blev til hendes særeje, hvoraf H i så fald
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ikke skulle have afgivet noget til M’s bo. Advokaten blev erstatningspligtig over
for H. Dommens konsekvenser for advokaters og revisorers rådgivning (og
ajourføring af klientens formueordning) omtales af Lars Grøngaard & Noe
Munck i R&R 2000 nr. 7 s. 15 ff.
Hvis den efterlevende ægtefælle er umyndig eller under værgemål, er der
ikke et ubetinget krav på hensidden i uskiftet bo, jf. AL § 11. Udlevering kan
da kun ske, hvis skifteretten finder dette bedst for ægtefællen. Se hertil FM
1999.117 Ø med kommentar, hvor efterlevende ægtefælle var blevet frifundet
under en mod hende anlagt sag om umyndiggørelse, og hvor hun i konsekvens
af frifindelsen havde ubetinget ret til at overtage boet til hensidden i uskiftet bo.
For udlevering af et bo til hensidden i uskiftet bo betales en retsafgift på kr.
500, jf. RAL § 36 b, stk. 2.
Efterlod afdøde sig særbørn, kræves disses samtykke til hensidden i uskiftet
bo. Er særbørnene umyndige, kræves værgens eller skifteværgens samtykke
samt skifterettens tilladelse til hensidden i uskiftet bo. Ægtefællen er pligtig at
skifte med afdødes umyndige særbørn, efterhånden som de bliver myndige,
hhv. med det umyndige særbarns arvinger, hvis særbarnet dør. Skiftet kan dog
undgås, hvis der meddeles skifteafkald (som ikke må forveksles med arveafkald).
Ved overtagelse af boet til hensidden i uskiftet bo indtræder den efterlevende
ægtefælle såvel hæftelsesmæssigt (jf. AL § 16) som skattemæssigt i afdødes
stilling. Det er derfor en betingelse, at ægtefællen ikke er under konkurs, og at
efterlevende har tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser, jf. UfR
1998.784 Ø, hvor efterlevendes bodel alene var positiv som følge af en betydelig friværdi i boets faste ejendom. Efterlevende havde imidlertid ingen planer
om at sælge ejendommen og kunne næppe forrente og afdrage yderligere lån i
ejendommen. Herefter havde efterlevende ikke »tilstrækkelige midler til at
dække sine forpligtelser«, og udlevering af afdødes bo til hensidden i uskiftet
bo blev derfor nægtet. Boet toges under bobestyrerbehandling – og længstlevende blev frataget rådigheden over ejendommen i medfør af DSL § 75, stk. 2, om
rådighedsfratagelse. At efterlevende ægtefælle i medfør af AL § 16 indtræder
i afdødes forpligtelser, indebærer også, at en dom over afdøde vil kunne fuldbyrdes over for efterlevende, jf. UfR 2002.921 Ø.
Ægtefællen er berettiget til at udstede præklusivt proklama (dvs. et proklama,
der som udgangspunkt afskærer ikke-rettidigt anmeldte krav, jf. nærmere
nedenfor under II A 7), men efterlevende er ikke forpligtet hertil. Måtte det efter
overtagelsen vise sig, at boet er insolvent, har ægtefællen mulighed for at
benytte sig af udbakningsreglen i AL § 16, stk. 2, dvs. at efterlevende alligevel
under visse betingelser kan undgå hæftelse for afdødes gæld: Opfylder ægtefællen således sine forpligtelser efter DSL § 104, dvs. begærer boet taget under
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behandling ved bobestyrer, jf. Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann
Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 456 ff. Fralægger ægtefællen sig sin berigelse, er ægtefællen frigjort
for sin hæftelse for afdødes gæld. Udbakningsreglen kan kun anvendes, hvis det
uskiftede bo er etableret under DSL, dvs. fra 1. januar 1997, men altså ikke hvis
førstafdøde afgik ved døden før denne dato, jf. UfR 1998.1667 H.
Den efterlevende ægtefælle udøver en ejers rådighed over det uskiftede bo.
Ægtefællen må dog ikke misbruge dennne frie rådighed til ved fx urimeligt
forbrug, gaver eller tegning af en uforholdsmæssig høj livrente væsentligt at
formindske boet, dvs. ved misbrug af uskiftet bo. Sker dette, kan arvingerne
kræve det uskiftede bo skiftet, jf. fx UfR 2004.1420 Ø, hvor mere end halvdelen
af boet var bortgivet til en arving, og de kan eventuelt rejse vederlagskrav over
for det beholdne bo eller ægtefællens fuldstændige særeje, jf. AL § 21, jf.
herved T:FA 1999.254 V. Ved et sådant skifte kan ægtefællen ikke uden videre
gøre brug af AL § 7 b og overtage boet inden for 200.000 kr. reglen, idet det
kan være nødvendigt med et egentligt skifte med henblik på nærmere undersøgelser af boets status, jf. T:FA 1999.395 Ø. Ved FM 1998.117 Ø fandtes misbrug ikke at foreligge. Ægtefællen havde efter en nabos (et barnebarns) udsagn
ikke ændret sin livsførelse, og boets formue var stort set uændret. Den arving,
der havde begæret skifte, blev pålagt sagsomkostninger, også under kæremålet
til landsretten vedrørende omkostningsbestemmelsen. Misbrug forelå heller
ikke i T:FA 2001.218 V, hvor boet over 7 år var formindsket fra 600.000 til
120.000 kr., idet formuenedgangen alene skyldtes almindeligt forbrug, og
længstlevende alene havde en beskeden pension at leve af. Ej heller statueredes
der misbrug i UfR 2004.2562 Ø, hvor arvingerne forsøgte sig med et argument
om, at boet, der var på 3,9 mio. kr. ved førstafdødes død i 1959, nu burde være
udviklet til 41 mio. kr. som følge af prisudviklingen, og at der derfor var en
forringelse på 75 %, eftersom boet nu »kun« var på 10 mio. kr. Landsretten
forkastede selvsagt denne argumentation og anlagde en helhedsvurdering.
Misbrug forelå i T:FA 2005.542 Ø, hvor boets væsentligste aktiv, et sommerhus, blev solgt til en arving på en måde, der indebar ikke mindre end tre begunstigelser: 1) Prisen var 1,1 mio. kr., skønt den offentlige vurdering var 1,3 mio.
kr. 2) Heraf var 100.000 kr. gave. 3) Yderligere 160.000 kr. var en kapitaliseret
bopælsret, som ægtefællen ikke gjorde brug af, idet hun kort efter flyttede.
En væsentlig gave kan efter AL § 22 kræves omstødt i forhold til gavemodtageren, hvis denne var i ond tro, dvs. at modtageren vidste eller burde indse, at
giveren sad i uskiftet bo, og at gaven stod i misforhold til boets formue, jf. J.U.
1998.291 V, hvor en enkemand, der sad i uskiftet bo på i alt ca. 1 mio. kr., gav
sin samleverske værdier på ca. 750.000 kr. i form af et hus og en bil. Hun
forklarede i retten, at han virkede velhavende, og at han havde sagt, at han
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havde skiftet med børnene, men når der var tale om at forære hende så betydelige værdier, burde hun ikke have ladet sig nøje med hans forklaring, men undersøgt sagen nærmere. Hun var derfor i ond tro, og gaverne blev omstødt. Se også
T:FA 1999.404 Ø, hvor længstlevende havde solgt det uskiftede bos væsentligste aktiv, et sommerhus, for 161.800 kr. til ét af de 3 særbørn, han sad i uskiftet
bo med. Ejendomsvurderingen var 220.000 kr. Udbetalingen var 25.000 kr.
Resten var en kapitaliseret brugsret, hvis værdi imidlertid var begrænset pga.
længstlevendes alder og alvorlige sygdom. Gaven blev omstødt til fordel for
boet (som følge af påstanden for landsretten dog kun i form af et pengebeløb).
Boet var udlagt for begravelsesomkostningerne, men blev nu genoptaget efter
tilkomsten af omstødelseskravet. Endvidere UfR 2001.1918 V, hvor en landbrugsejendom blev solgt af længstlevende til et barnebarn for 778.000 kr.
Værdien fandtes ikke at være »væsentligt større« end den offentlige vurdering
på 900.000 kr., og henset til ejendommens dårlige stand mv. fandtes værdiforskellen ikke at stå i misforhold til boets nettoformue på 400.000 kr. Byretten
ville have givet boet medhold i et krav mod køberen af ejendommen, og afgørelsen må vel siges at være på vippen. Også UfR 2002.1968 Ø omstøder et
ejendomssalg. En del af betalingen for ejendommen blev erlagt som en bopælsret til ægtefællen, der sad i uskiftet bo. Men da køberen (et af de tre børn, hun
sad i uskiftet bo med) måtte indse, at hun pga. sit dårlige helbred højst kunne
forventes at komme til at bo på ejendommen i en kortere periode, indeholdt
salget et gaveelement på skønsmæssigt 100.000 kr., der skulle holdes op mod
det samlede bos størrelse på ca. 340.000 kr. Omstødelse skete også i UfR
2003.1138 Ø, hvor den faste ejendom var solgt for brutto 816.000 kr., svarende
til ejendomsværdien minus 15 %, men hvor dens kontante handelsværdi ifølge
syn og skøn dgjorde 1.650.000 kr. Den samlede formue i boet var knap 1,6 mio.
kr.
Ved afgørelsen af, om der foreligger et misforhold som nævnt, er det ikke
udelukket, at man tager i betragtning, hvad modtageren af det pågældende
formuegode mv. til gengæld har ydet længstlevende og dermed det uskiftede
bo, jf. fx FM 2000.57 V, hvor enken, der sad i uskiftet bo, havde overdraget
boets landbrugsejendom på relativt favorable vilkår til den søn, der i 14 år
havde arbejdet på ejendommen for en beskeden løn. Han købte ejendommen for
2,7 mio. kr. (hvoraf 100.000 kr. var gave), mens en mæglervurdering sagde 3,5
mio. kr. Formuen var ca. 1,25 mio. kr. Ejendommens værditilvækst fandtes i
væsentligt omfang at kunne tilskrives hans arbejde, der var udført for en langt
lavere løn, end hvad der havde skulle betales til andre. Den betalte pris, der ikke
svarede til markedsprisen, fandtes på dette grundlag rimelig, og omstødelse
fandt derfor ikke sted. Også T:FA 2002.215 V udviser – om end under dissens
– en betydelig largesse med hensyn til muligheden for at gennemføre et genera28
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tionsskifte (her: 2. led af et sådant) på yderst favorable vilkår. Det lykkedes
landsrettens flertal at få has på et endog betydeligt forskelsbeløb gennem
diverse fradrag for sønnens egne forbedringer, ulempen ved kun at udbyde en
halv ejendom, ulempen ved manglende bolig for tredjemand som køber etc. etc.
Den dissentierende landsdommer fandt, at der uanset al rimelig hensyntagen til
generationsskiftet mv. var et forskelsbeløb, der begrundede omstødelse.
Hvis gaven absolut set er af betydelig størrelse, men fællesboet samtidig er
betydeligt, og der måske ydermere har været gode saglige grunde til gaven, kan
det være vanskeligt at fastlægge den præcise afgrænsning mellem »misforhold«
og rimeligt forhold, jf. fx T:FA 2001.170 Ø om en enkes uskiftede bo med en
datter og tre børnebørn. Boet var ved etableringen i 1990 på 5,5 mio. kr., ved
enkens død i 1996 var det 4,1 mio. kr. Hun gav datteren et sommerhus, en
grund, noget sølvtøj og et kontantbeløb, i alt værdier for ca. 1,2 mio. kr. Alle
dommere i landsretten var enige om, at sølvtøjet til ca. 35.000 kr. ikke kunne
omstødes. Landsrettens flertal omstødte de øvrige gaver, idet de både enkeltvis
og tilsammen var af meget betydelig størrelse og udgjorde en forholdsmæssigt
stor del af nettoformuen. Én dommer, der ikke ville omstøde, lagde derimod
vægt på motivet til gaveydelserne: at betrygge datteren efter dennes separation,
og på, at datteren under hele boperioden i væsentligt omfang bistod sin mor i
praktiske anliggender.
Omstødelsessag om gave skal anlægges inden 1 år efter, arvingerne blev
bekendt med gaven, og inden 5 år efter gavens fuldbyrdelse. Den anlægges ved
de almindelige domstole, ikke ved skifteretten, jf. UfR 1999.1431 V. Der er i
DSL § 75, stk. 2, jf. § 74, hjemmel til under skifte at fratage længstlevende
rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er fælleseje, hvis der er nærliggende risiko for, at længstlevende på utilbørlig måde vil disponere til skade for
boet. Der skal sluttes modsætningsvis fra ordlyden af denne lovbestemmelse om
rådighedsfratagelse, og der er således ikke hjemmel til at fratage længstlevende
rådigheden over aktiver, der udelukkende er længstlevendes særeje, jf. T:FA
1999.211 V. Vejledning til forståelse af reglen kan blandt andet søges i praksis
efter SKL § 66, dvs. under ægtefælleskifte, jf. fx UfR 2002.2552 Ø om en
ægtefælles usaglige afvisning af at medvirke til et salg af en ejendom, som
ingen af ægtefællerne ønskede udlagt til sig.
Det har tidligere kunnet være vanskeligt for arvinger at dokumentere misbrug. På den baggrund er der i AL § 13, stk. 4, indsat en bestemmelse, som
indebærer, at hvis arvingerne blot kan sandsynliggøre, at der har fundet kritisable dispositioner sted, som kan tyde på misbrug af uskiftet bo, kan skifteretten
pålægge den efterlevende ægtefælle at meddele oplysninger om dispositioner
over det uskiftede bos formue, herunder fremlægge bankoplysninger, kopi af
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selvangivelser mv. Meningen med denne lovændring er dog alene at gøre det
lettere at gennemskue sagen bevismæssigt. Der er ikke materielt ændret på
grænsen mellem brug og misbrug af det uskiftede bo. Bestemmelsen er fx
anvendt i T:FA 2003.212/2 V, hvor et uskiftet bo på over 1 mio. kr. på mindre
end et år ifølge »ubekræftede oplysninger« var reduceret til 0,4 mio. kr. Det
pålagdes enken at aflevere engagementsoversigt fra sin bank til dokumentation
af det uskiftede bos nuværende omfang. Bestemmelsen i § 13, stk. 4, kan kun
anvendes, hvis der er visse holdepunkter for, at der er foregået noget kritisabelt,
jf. T:FA 2005.123/2 Ø.
Inden en livsarving beslutter, om han vil begære skifte af det uskiftede bo
under anbringende af længstlevendes misbrug, kan det være relevant for arvingen at vide, om et eventuelt testamente indeholder bestemmelser, der i tilfælde
af skifte kan være byrdefulde for arvingen, idet noget sådant kan tale imod at
fremsætte begæringen. I konsekvens heraf er det ved FM 1999.48 V lagt til
grund, at arvingen har ret til indsigt i testamentet (»aktindsigt«) hos den skifteret, der modtog begæringen om hensidden i uskiftet bo.
Normale gaver, eller gaver, som ikke forrykker arvefordelingen, må den
efterlevende ægtefælle gerne give. Gives der gaver fra ægtefællens del af
fællesboet, opnås der kun ét bundfradrag ved beregningen af gaveafgift. Gaver,
der gives fra afdødes del af fællesboet, betragtes som forskud på forventet arv
(arveforskud). Dette medfører ingen afgiftsmæssig ændring, idet sådanne
forskud behandles som gaver, jf. BAL § 23, stk. 3. Gaverne anses imidlertid i
afgiftsmæssig henseende for at være givet af længstlevende, og der kan derfor
ikke opnås dobbelt bundfradrag ved at give gaverne fra afdødes del af fællesboet.
Det er vigtigt at understrege, at misbrugsreglerne ikke indebærer noget
forbud mod, at en person, der hensidder i uskiftet bo med særbørn, iagttager en
fuldstændig ligedeling ved gavegivelse til fællesbørn og særbørn. Misbrugsreglerne beskytter mod misbrug, men ikke mod forskelsbehandling. Se fx FM
2001.123 V, hvor der af et fællesbo på oprindeligt 100.000 kr. var givet 3 gange
5.000 kr. i julegaver til fællesbørnene og 16.000 kr. på en bil til et fællesbarn,
men intet givet til særbarnet. Ligeledes var der brugt 20.000 kr. på rejser. Da
fællesboet ikke var formindsket i forhold til de 100.000 kr. ved udleveringen,
kunne særbarnet ikke påberåbe sig misbrugsreglen. Denne retstilstand, dvs. det
manglende krav på ligebehandling af fælles- og særbørn, må i sagens natur
tages i betragtning af et særbarn, der bliver anmodet om at samtykke i, at
længstlevende hensidder i uskiftet bo.
Det er endvidere vigtigt at understrege, at de her beskrevne begrænsninger
i en ægtefælles rådighed over formuen kun gælder, når den pågældende sidder
i uskiftet bo. Begrænsningerne gælder derimod ikke, hvor en ægtefælle er
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blevet skilt og har indgået nyt ægteskab. Der er vistnok i nogle situationer en
tilbøjelighed til hos ikke-jurister at antage, at den, der således har indgået nyt
ægteskab, skulle være begrænset i sin rådighed over sin formue af hensyn til
børnene fra første ægteskab (særbørnene af første ægteskab), men dette er ikke
tilfældet. Der er ikke tale om et uskiftet bo som følge af en ægtefælles død, hvor
børns arv efter førstafdøde forvaltes af længstlevende. Tværtimod er der alene
tale om egne midler, modtaget på skiftet af fællesboet ved skilsmissen, og disse
midler kan derfor bortgives, fx til den nye ægtefælle.
Giverægtefællens børn af tidligere ægteskab kan herved få sig nogle ubehagelige overraskelser, når deres far eller mor dør, og det måske ved skiftet viser
sig, at væsentlige dele af formuen ved dødsfaldet ikke længere tilhørte afdøde,
men dennes nye ægtefælle og/eller den nye ægtefælles særbørn. Afdøde var
imidlertid i sin gode juridiske ret til en sådan bortgivelse i levende live, eftersom arvinger ikke har noget retsbeskyttet krav på at arve noget. Juridisk kan
forholdet kun angribes, hvis der er tale om dødsgaver eller dødslejegaver, jf.
herom ovenfor under b. Hvis bortgivelse derimod effektivt har fundet sted, må
den afdødes arvinger tåle den skuffelse, der bliver følgen af, at den formue, de
er arvinger til, er blevet formindsket i forhold til, hvad de regnede med.
For at undgå sådanne skuffelser – og for at undgå, at der under det nye
ægteskab opstår skærmydsler med særbørnene af første ægteskab som følge af
gaver til længstlevende eller dennes eventuelle særbørn – forekommer det, at
den, der efter skilsmisse agter at indgå nyt ægteskab, tilbyder sine arvinger at
»handle af« med dem. Dette sker da på den måde, at der gives dem en affindelsessum (en gave) til gengæld for et arveafkald fra dem. Man bruger ofte udtrykket, at der »skiftes« med dem, og også gennem denne sprogbrug ledes tanken
således hen på det skifte, der skal finde sted, hvis en i uskiftet bo hensiddende
ægtefælle vil gifte sig igen. Gennem et sådant arveafkald mod vederlag opnås
det, at den pågældende ægtefælle i sit nye ægteskab kun har sin nye ægtefælle
at tænke på som arving.
Ægtefællen, der hensidder i uskiftet bo, kan ved testamente kun råde over så
stor en del af det uskiftede bo, som ved ægtefællens død falder i arv efter denne,
jf. AL § 15, stk. 2.
Alt, hvad den efterlevende ægtefælle fremtidigt erhverver, indgår i det uskiftede bo. Formodningsreglen er, at alt, hvad ægtefællen ejer, anses for at høre til
det uskiftede bo. Hvad der er gjort til den efterlevende ægtefælles fuldstændige
særeje, indgår dog ikke. Dette gælder heller ikke arv eller gave, som tilfalder
efterlevende ægtefælle, forudsat ægtefællen anmoder om skifte af det uskiftede
bo inden 3 måneder efter arvens eller gavens modtagelse.
Personlige rettigheder kan ved skifte af det uskiftede bo i længstlevendes
levende live holdes uden for efter bestemmmelsen i AL § 14, stk. 2, der svarer
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til RVL § 15, stk. 2. Sidstnævnte bestemmelse (om »§ 15, stk. 2-rettigheder«)
finder anvendelse ved skifte straks ved førstafdødes bo. Det ligger uden for
rammerne for denne fremstilling at foretage en fyldestgørende gennemgang af
§ 15, stk. 2-rettighederne. Se nærmere Svend Danielsen og Mogens Hornslet i
»Lov om ægteskabets retsvirkninger«, 2. udg., s. 81 ff, Jørgen Nørgaard i
»Arveret«, 2. udg., s. 412 ff, Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft i »Skifteloven«, s. 351 ff, og Finn Taksøe-Jensen i »Arveretten«, s. 67 ff og s. 93 ff.
Bestemmelsen er blandt blevet anvendt på indekskontrakter, idet disse ikke
i væsentlig grad adskilte sig fra andre former for pensionsopsparing, jf. UfR
1998.1777 Ø.
Den efterlevende ægtefælle skal inden 6 måneder efter dødsfaldet indlevere
en opgørelse over aktiver og passiver, der hører til fællesejet, og over sit
fuldstændige særeje, jf. AL § 13, stk. 1. Afdødes arvinger har ret til at gøre sig
bekendt med opgørelsen, jf. § 13, stk. 3.
Ægtefællen har ret til at begære det uskiftede bo skiftet når som helst, jf. AL
§ 17, stk. 1, og ægtefællen kan i givet fald vælge at gøre det på et tidspunkt,
hvor formuen i det uskiftede bo er under 200.000 kr.'s grænsen efter AL § 7 b
om længstlevendes skiftefordel (pristalsreguleret; 1998- og 1999-tal 160.000
kr., 2000-tal: 170.000 kr., 2001-tal: 170.000 kr., 2002-tal: 180.000 kr., 2003-tal:
190.000 kr., 2004-tal: 190.000 kr., jf. bkg. nr. 944 af 27. november 2003). Også
de øvrige skiftefordele, der er omtalt foran, kan udnyttes under et sådant skifte.
Begæringen om skifte er bindende og kan ikke vilkårligt tilbagekaldes, jf. T:FA
1999.65 V, hvor ægtefællen – for at komme en begæring om skifte pga. misbrug
af uskiftet bo i forkøbet – selv begærede skifte, men kort efter tilbagekaldte
begæringen, hvilket hun ansås at have været uberettiget til uden de pågældendes
samtykke. Se også den foran nævnte T:FA 1999.395 Ø om skifte af et uskiftet
bo pga. længstlevendes misbrug. Der kunne ikke gøres brug af § 7 b uden en
egentlig skiftebehandling til undersøgelse af boets status.
Vil den efterlevende ægtefælle indgå nyt ægteskab, er ægtefællen forpligtet
til at skifte, jf. AL § 17, stk. 2. Arvingerne kan dog meddele skifteafkald (hvilket ikke er det samme som arveafkald). Men ægtefællen skal være opmærksom
på, at der ved indgåelse af nyt ægteskab skal betales boafgift af afdødes del af
boet, også selv om skifte eventuelt ikke finder sted, jf. BAL § 8, stk. 3. Anmeldelse skal indgives til skifteretten inden 3 måneder efter indgåelsen af det nye
ægteskab, jf. BAL § 10, stk. 6. Se hertil UfR 2003.2569 V, hvor den eneste
livsarving efter førstafdøde gav arveafkald inden 3-måneders fristen, hvorefter
boet afgiftsfrit kunne overgå til længstlevende, der havde giftet sig igen.
Meddeler alle arvinger efter førstafdøde arveafkald efter afdøde, eventuelt
arveafkald mod vederlag, ophører det uskiftede bo på tidspunktet for det sidste
afkald, jf. TfS 1999.424 Ø.
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Kun de arvinger, der overlever længstlevende, arver førstafdøde, jf. AL § 19,
stk. 1, 1. pkt. Afdøde arvingers livsarvinger træder i stedet for dem. Gennem
denne regel om, at arvefaldet efter førstafdøde først indtræder, når den i uskiftet
bo hensiddende ægtefælle dør, har man aflivet begrebet »mellemdøde børn«,
som gjaldt under arvelovgivningen før 1. april 1964, og som indebar, at der ved
længstlevendes død skulle ske genoptagelse af afsluttede dødsboer efter de
børn, der var afgået ved døden efter førstafdøde, men før længstlevende. Men
er førstafdøde afgået ved døden før 1. april 1964, gælder fortsat de ældre
arveregler, jf. AL § 75, stk. 1, 2. pkt. I så fald skal boerne efter »mellemdøde
børn« genoptages, idet de er arveberettigede efter førstafdøde, jf. fx T:FA
2001.181 Ø.
Ved skiftet ved længstlevendes død beregnes der ikke arv efter førstafdøde
til længstlevende, jf. AL § 19, stk. 1, 2. pkt. Man ser således bort fra længstlevende som arving ved arveberegningen. Det uskiftede bo deles derfor i to
halvdele. Den ene halvdel vedrører førstafdøde, den anden halvdel længstlevende. De to halvdele fordeles mellem de respektive arvinger.
I de ældre uskiftede boer, der er nævnt netop ovenfor, dvs. hvor førstafdøde afgik ved døden
før 1. april 1964, beregnes der arv mellem førstafdøde og længstlevende (modsat § 19, stk. 1,
2. pkt.), så brøkerne for boets fordeling mellem førstafdødes hhv. længstlevendes arvinger da
ikke er 1/2 – 1/2, men 3/8 – 5/8. Uanset at der i sagens natur bliver stadigt færre af disse ældre
uskiftede boer, er det nødvendigt at have opmærksomheden henledt på muligheden, jf. fx den
nævnte T:FA 2001.181 Ø.

Ved skifte af uskiftet bo indrømmes der ved beregning af boafgift dobbelt
bundfradrag, jf. BAL § 46.
Hvis skiftet omfatter boet efter 3 personer, nemlig hvis der ikke var skiftet
efter førstafdøde og dennes tidligere ægtefælle, skal der indrømmes tredobbelt
bundfradrag, jf. TfS 1998.507 V, der anfører, at udtrykket »et bo« må forstås
som den formuemasse, den enkelte afdøde efterlader sig. Der skal derfor beregnes bundfradrag for hver af de personer, der i afgiftsmæssig henseende er
omfattet af et skifte.
Udskiftes kun en enkelt arving, mens den efterlevende ægtefælle vælger
fortsat at hensidde i uskiftet bo med resten, dvs. såkaldt successivt skifte, er det
formentlig således, at hele bundfradraget efter førstafdøde udnyttes ved det
første skifte, så den udskiftede arving afgiftsmæssigt egentlig begunstiges på
bekostning af de øvrige arvinger. Hvis der skal skiftes med nogle arvinger og
derefter hensiddes i uskiftet bo med andre, kan bundfradraget eller en del af
dette ikke »gemmes« til det senere skifte af det resterende uskiftede bo, jf. FM
1998.13 T&S (med FM-kommentar). Bundfradraget bruges således allerede ved
det første skifte, med heraf følgende større afgiftsbelastning af arvingen ved det
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senere skifte. Er der imidlertid en uudnyttet del af bundfradraget til overs efter
det første, partielle skifte, kan denne uddnyttede rest overføres til fradrag ved
et senere skifte, jf. T:FA 2005.538 V.
Hvis alle livsarvingerne efter førstafdøde afgår ved døden, mens længstlevende sidder i uskiftet bo, overtager længstlevende det uskiftede bo til fri rådighed
uden skifte, jf. AL § 24. Når længstlevende dør, finder de særlige delingsregler
i § 7, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Efterlader længstlevende sig ingen
livsarvinger, har hun fuld testationsret. Den nuværende formulering af § 24
indførtes ved lov nr. 384 af 22. maj 1996 for at gøre op med den indtil da
uafklarede retstilstand. Der blev tidligere stillet krav om, at det uskiftede bo
skulle skiftes ved livsarvingernes død, men § 24 foreskriver nu udtrykkeligt, at
længstlevende efter livsarvingernes død kan råde frit over boets midler uden
skifte. På skifte efter længstlevende indrømmes der kun ét bundfradrag ved
beregningen af boafgift, jf. TfS 2001.462 Ø (T:FA 2001.377 Ø).
6. Arveforskud og arveafkald
En arving kan efter AL § 31 over for arveladeren give afkald på forventet arv.
Afkald på forventet arv efter førstafdøde kan gives over for en i uskiftet bo
hensiddende ægtefælle. Ved afkaldet kan afkaldsgiveren forbeholde sig sine
livsarvingers arveret, så disse arver i stedet for afkaldsgiveren. Er livsarvingernes arveret ikke forbeholdt, dvs. at der foreligger et blankt arveafkald, har
afkaldet også virkning for disse. Om arveforskud mv. se nærmere Danielsen s.
277 ff.
Arveafkaldet skal enten være blankt og dermed indeholde et fuldstændigt
arveafkald, eller også skal samtlige livsarvingers arveret forbeholdes. Afkaldsgiveren kan derimod ikke dirigere arven ned til én bestemt livsarving eller i
afkaldet foreskrive, at én eller flere bestemte andre arvinger skal have afkaldsgiverens arvelod. En sådan bestemmelse vil stride mod AL § 30, som indeholder forbud mod de såkaldte dispositive arvepagter, dvs. mod at disponere over
forventet arv. Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod, at en arving
sælger, pantsætter eller på anden måde overdrager arv i vente.
En umyndig arving kan ikke uden værgens samtykke give afkald på arv.
Afkald på forventet arv ses ofte afgivet af insolvente personer, som dermed
undgår, at en eventuel arv indgår i deres konkursbo eller på anden måde gribes
af kreditorerne. Et afkald på forventet arv kan ikke omstødes af afkaldsgiverens
konkursbo, heller ikke selv om afkaldet er med forbehold af afkaldsgiverens
livsarvinger og arven således indirekte kommer ham hhv. hans slægt til gode.
Derimod kan et afkald på falden arv omstødes, hvis det er afgivet inden for 6
måneder (i visse tilfælde 2 år) før konkursens fristdag, jf. nærmere konkurslovens § 65.
34

Arveforskud og arveafkald

Et arveafkald på forventet arv skal gives over for arveladeren. Arveafkaldet
bør af bevismæssige årsager oprettes skriftligt, og arveladeren bør påtegne
arveafkaldet som modtaget.
Afkald kan ske som arveafkald mod vederlag eller uden vederlag, og det kan
afgives for en del af arven eller for hele arven.
Et arveafkald på falden arv, dvs. et afkald, der gives, efter at arveladeren er
afgået ved døden, mod eller uden vederlag, kan gives helt frem til tidspunktet
for indlevering af endelig boopgørelse, idet afkaldet dog senest skal være givet,
inden udlodning i et bo påbegyndes, jf. siden 1. januar 1997 bestemmelsen i
BAL § 5, stk. 4. Hvis der udloddes fast ejendom, er det afgørende, hvornår
dokumentet om arveudlægget underskrives, uanset om ejendommen eventuelt
udlægges med en tidligere overtagelses- og skæringsdag, jf. FM 1999.50 T&S.
»Udlodning« skal som tidligere fremhævet tages bogstaveligt: Acontoarveudlæg bevirker således, at muligheden for arveafkald med afgiftsmæssig virkning
er forpasset, jf. Marianne Jybæk i Advokaten 1999 s. 116 med advarsel til
bobestyrerne om ansvarsrisikoen ved at foretage nogen form for acontoarveudlæg uden klart at have gjort arvingerne opmærksomme på, at muligheden for
arveafkald med afgiftsmæssig virkning derved bortfalder. Det er dog som nævnt
med virkning for dødsfald fra 1. januar 2000 præciseret, at der uanset hovedreglen altid kan foretages acontoarveudlæg til en efterlevende ægtefælle.
Et afkald på falden arv er ikke omfattet af bestemmelserne i AL §§ 30 og 31.
En arving kan således pantsætte og sælge et krav på falden arv, ligesom hans
kreditorer han gøre udlæg i kravet. Pantsætning af arvekrav skal noteres over
for boet, jf. analogien til gældsbrevslovens § 31 om overdragelse af simple
fordringer. Hvis boet behandles af bobestyrer, vil det formentlig ikke være
urimeligt, at bobestyreren beregner sig et gebyr for at notere transporten. Se
herom UfR 2004.221 V, der dog afviser kreditors klage over bobestyrerens
gebyr på 400 kr. for notering af transport i arvekrav. Begrundelsen for afvisningen var, at klagegern var en kreditor, og at klagen ikke vedrørte bobestyrerens
pligter efter DSL.
Også arveforskud kan der disponeres over, omend det i nogle tilfælde kan
være vanskeligt at afgøre, om der er disponeret over forventet arv (hvilket ikke
er gyldigt) eller over arveforskud (hvilket er gyldigt), jf. UfR 2000.814 H, hvor
længstlevende var flyttet på plejehjem, og arvingerne delte indboet mellem sig
som led i rydningen af ejendommen. Deres aftale om fordeling af indboet ansås
som en aftale om dispositioner over arveforskud (hvilket de var beføjet til at
yde efter en meget vidtgående generalfuldmagt fra længstlevende), og aftalen
var derfor gyldig og bindende for dem.
Et arveafkald på falden arv får ingen umiddelbar afgiftsmæssig virkning, hvis
det gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der
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ifølge testamente ville arve, hvis afkaldsgiver var død før arvelader, jf. BAL §
5, stk. 2. De afgiftsmæssige konsekvenser af et arveafkald er udførligt behandlet af J.O. Engholm Jacobsen: Boafgiftsloven med kommentarer s. 62 ff.
Et arveafkald, der opfylder disse betingelser, anses ikke som en gave, og det
fritager derfor afkaldsgiveren for at svare boafgift og/eller tillægsboafgift. Et
arveafkald, der ikke opfylder betingelserne, fx fordi afkaldet gives for sent eller
til fordel for nogen, der falder uden for kredsen i BAL § 5, stk.2, er derimod
dispositivt (dvs. at det forrykker arvedelingen, idet det afgives til fordel for
personer, der ikke ville have indtrædelsesret, hvis afkaldsgiver var afgået ved
døden), og det vil derfor medføre gaveafgift hhv. indkomstskat for modtageren
og boafgift og/eller tillægsboafgift for afkaldsgiver. Det vil ses heraf, at der er
en afgrund til forskel mellem de to situationer: 1) Hvis et afkald afgivet af A til
fordel for B opfylder betingelserne i BAL § 5, kobles A ud som arving, og i
stedet beregnes der kun boafgift i forhold til B. 2) Hvis afkaldet ikke opfylder
betingelserne, beregnes der først boafgift i forhold til A og dernæst enten
gaveafgift eller indkomstskat mellem A og B, alt efter om B hører til gaveafgiftskredsen (BAL § 22) eller ej i relation til A.
Arveafkald på falden arv var tidligere under de progressive afgiftsskalaer
meget brugt, men har ikke længere i sig selv nogen afgiftsbesparende virkning,
efter at der er indført proportionale afgifter.
Forskud på forventet arv og vederlag for afkald på forventet arv anses nu
altid som gave og afgiftsberigtiges som gave, jf. BAL § 23, stk. 3. Dette medfører, at arveforskud mv. over det afgiftsfrie grundbeløb belægges med 15 %
til den i BAL § 23, stk. 1, nævnte personkreds (afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre), og med
36,25 % til den i BAL § 23, stk. 2, nævnte personkreds (stedforældre og bedsteforældre). Arveforskud til alle andre, fx søskende eller en samlever, er indkomstskattepligtige, idet der er tale om en gave til en person uden for den i
BAL § 23 nævnte gaveafgiftspligtige personkreds. Tidligere var sådanne
arveforskud »kun« belagt med arveafgift.
Der skal således også svares gaveafgift i en situation, hvor længstlevende
ægtefælle hensidder i uskiftet bo, og børnene giver afkald på arv efter førstafdøde, så der skiftes med længstlevende som universalarving, jf. TfS 1999.298 TSS.
Hvis livsarvinger giver arveafkald over for den, der sidder i uskiftet bo, er der
derfor tale om afkald på fremtidig arv, idet også arven efter førstafdøde først
anses for faldet ved længstlevendes død, jf. AL § 19. Det følger heraf, at afkaldet ikke udløser boafgift, men gaveafgift, jf. FM 2000.58 T&S. Det følger atter
heraf, at kompetencen til afgiftsberegningen ikke tilkommer skifteretten, men
den stedlige told- og skatteregion med klagemulighed til Told- og Skattestyrelsen, jf. BAL § 26, stk. 1, jf. T:FA 1999.207 V.
36

Forventede arvelovsreformer

Afkald på falden arv mod vederlag er derimod ikke en gave, men betragtes
som arv efter afdøde, jf. BAL § 5, stk. 3, med den virkning, at der i stedet
betales bo- eller tillægsboafgift af vederlaget. Ved beregningen af boafgift og
tillægsboafgift af et vederlag for arveafkald kan der ikke ydes bundfradrag, når
afkaldsgiveren ikke er deltager i et skifte, jf. UfR 1998.1218 V. Et afkald, der
gives af børn, for at en længstlevende ægtefælle kan blive enearving, og hvor
afkaldsgiverne ikke deltager i skiftet, berettiger således ikke til bundfradrag.
Afgiftsmæssigt har det således ingen betydning, om et til en arving udbetalt
beløb benævnes som gave eller som arveforskud. Arvedelingsmæssigt har det
derimod en betydning: Får en arving udbetalt et beløb som gave, skal der ikke
ved arvedelingen tages hensyn til dette beløb. Er beløbet derimod udbetalt som
arveforskud, skal arveforskuddet lægges til bobeholdningen ved beregning af
arvelodder og tvangsarv, jf. AL § 35. Har arvingen fået udbetalt mere som
arveforskud, end arvingen var berettiget til, lægges ikke det fulde arveforskud
til bobeholdningen, men derimod kun et beløb svarende til arvingens arvelod.
Arveafkald respekteres kun i afgifts- og skatteretlig henseende, såfremt
betingelserne i BAL § 5 er opfyldt (i henseende til fristen for afkaldet, den
personkreds, der kan begunstiges ved afkaldet, etc.). Se afsnit I A 6 om konsekvenserne, hvis et arveafkald ikke opfylder betingelserne i § 5.
7. Forventede arvelovsreformer (Justitsministeriets arvelovsudvalg)
Finn Taksøe-Jensen afgav i februar 1999 efter anmodning fra Justitsministeriet
og i forlængelse af de retspolitiske bemærkninger i 1. udgaven af »Lærebog i
arveret« en redegørelse om behovet for ændringer i arveloven. I redegørelsen
peges der, blandt andet i tilslutning til nogle spørgeskemaundersøgelser foretaget af Taksøe-Jensen, på nogle mulige reformbehov:
(1) Ægtefæller, der alene har fællesbørn, ønsker ofte, at børnenes arveret i
tilfælde af en ægtefælles død og ønske om at indgå nyt ægteskab indefryses, til
længstlevende er død, uanset om der er indgået nyt ægteskab. (2) Hvor der er
sammenbragte børn (særbørn), ønskes arveretten for førstafdødes børn ofte
begrænset. (3) Ugifte samlevende ønsker én eller anden form for legal arveret
indbyrdes. (4) Tvangsarveretten for livsarvinger bør efter manges opfattelse helt
bortfalde. (5) Generationsskifte af virksomhed ønskes lettet, fx gennem beskæring af (øvrige arvingers) tvangsarveret. Endvidere foresloges nogle lovmæssige tiltag vedrørende afskaffelse af forlodsret til børn, særlige testamenteringsmuligheder angående psykisk udviklingshæmmede børn samt afskaffelse
af muligheden for at oprette vidnetestamente.
På baggrund heraf nedsattes i efteråret 2000 Justitsministeriets arvelovsudvalg, som skal fremkomme med forslag til en fuldstændig revision af arveloven,
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herunder om tvangsarv, uskiftet bo, generationsskifte af familieejede virksomheder og eventuel legal arveret for papirløse samlevende, ligesom også testamentsreglerne skal overvejes, jf. gengivelsen af kommissoriet i T:FA 2001 s.
3.
En komparativ nordisk studie, også med værdifulde retshistoriske observationer, er foretaget af Peter Lødrup: Nordisk arverett; En sammenlignende studie
af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med drøftelser af harmoniseringsmuligheter og reformbehov. NORD 2003:3. Værket er indgående anmeldt af
Finn Taksøe-Jensen & Henrik Dam i T:FA 2004 s. 1 ff.
8. Vedtagne pensionsreformer (Ægtefællepensionsudvalget)
Ved bet. nr. 1466/2005 om ægtefællers pensionsrettigheder har Ægtefællepensionsudvalget foreslået en række reformer af pensionsrettigheders behandling
både på separations- og skilsmisseskifte og på dødsboskifte, som er gennemført
med virkning fra 2007.
Udgangspunktet bør efter udvalgets opfattelse være, at længstlevende ægtefælle kan udtage alle sine pensionsrettigheder forlods på skiftet med afdøde
ægtefælles arvinger. Retten til forlods udtagelse bør efter udvalgets opfattelse
gælde alle typer af egne ordninger.
Retten til forlods udtagelse bør efter udvalgets opfattelse også gælde kapitalbeløb, der allerede er udbetalt, forudsat at beløbet ikke må anses som forbrugt.
Hvis længstlevende ægtefælles dispositioner har karakter af misbrug, erindrer
udvalget om, at disse er dækket af Rvl. § 23, stk. 1.
Endelig erindrer udvalget om, at pensionsopsparing under længstlevendes
hensidden i skiftet bo omfattes af reglerne i AL, og at behandlingen heraf for
tiden overvejes i Arvelovsudvalget.

B. Skiftet: Hvordan får man sin arv?
I dette afsnit behandles de vigtigste forskrifter om skiftesagen, skiftebehandlingens forløb, kravene til bobestyreren (hvis en sådan medvirker) mv.
Det første spørgsmål, der blev besvaret foran er: Hvor meget arver man? Det
spørgsmål, der nu skal besvares, er: Hvordan får man sin arv? – Det første
spørgsmål var således et materielt spørgsmål (arven og dens beregning), mens
spørgsmålet herefter er et proceduremæssigt spørgsmål (boet og dets behandling).
1. Overblik over dødsboskifteloven (DSL), gældende fra 1997
a. Tidligere og nuværende skiftelov
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Der har eksisteret en skiftelov (ofte forkortet SKL) i Danmark siden 1874. Dette
betyder dog ikke, at myndighedernes overopsyn med skiftevæsenet er af så ny
dato som 1874.
Dét »at skifte« betyder egentlig »at dele«, og selve dét at dele en afdøds
efterladenskaber har selvsagt været aktuelt lige fra tidernes morgen. Oprindelig
var skifte en helt privat sag, som arvingerne klarede indbyrdes. Kun hvis de
blev uenige, kunne de gå til domstolene. Disse løste da den helt konkrete tvist
mellem dem, hvorimod myndighederne ikke forestod selve skiftehandlingen.
Således (det vil sige: uden myndighedernes officielle indblanding i skiftesager)
er det fortsat i mange lande.
Christian V bragte imidlertid orden i forholdene gennem Danske Lov (D.L.)
fra 1683. Den indførte et egentligt skiftevæsen. Årsagen var dengang først og
fremmest at sikre, at umyndige arvinger ikke blev forbigået af de myndige.
Skiftevæsenet som institution var derfor først og fremmest en privatretlig
beskyttelse af mindreårige. Skifteretten som myndighed fandtes dog ikke. I
stedet blev skiftet forestået af »øvrigheden«, hvilket oprindelig har været den,
der stod over arvingerne. Godsejeren forestod fæstebøndernes skifte; amtmanden forestod skiftet for selvejerbønderne; provsten forestod skiftet for præsten
og degnen. Domstolene kom dels ind i billedet i tilfælde af egentlig tvist (hvilket dog oftest kunne undgås, når skiftet således blev forestået af én, som arvingerne kunne have tillid til, og efter nogenlunde faste regler), dels ved skifte for
frie borgere i købstæderne.
Først mange år senere kom skifteretten ind som det faste holdepunkt for alle
dødsboskifter, så ethvert skifte principielt står under skifteretens tilsyn, og
således at særlige betingelser skal være opfyldt for at få boet udleveret til privat
skifte. En egentlig skiftelov (SKL) fik vi i 1874.
Det spillede herved ind, da arve- og skifteafgifterne kom ind i billedet,
eftersom en myndighed nødvendigvis måtte påse disse afgifters oppebørsel på
statens vegne.
Når der fra 1997 – dvs. godt 300 år efter de første skifteforskrifter i Chr. V's
Danske Lov, og godt 100 efter den første egentlige skiftelov – gælder lov om
skifte af dødsboer (dødsboskifteloven, DSL), som skal gennemgås i hovedtræk
nedenfor, er cirklen i en vis måde sluttet: Hermed vendte man i ganske vidt
omfang tilbage til en vidtgående privat behandling af skiftesagerme, omend
under statens fortsatte opsyn, nemlig med skifteretten som »overdommer«. Man
bruger nu blot betegnelsen »privatisering« af skiftebehandlingen som samlebetegnelse for denne udvikling, men betegnelsen er vel ikke afgørende.
Der gennemførtes samtidig ændringer i arveloven (AL) og retsplejeloven mv.
DSL er meget udførligt kommenteret hos Mogens Kjærgaard-Møller, Per
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Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven
med kommentarer.
DSL har erstattet meget store dele af den gamle SKL, men denne har dog
ikke helt kunnet ophæves, idet DSL, således som navnet på loven siger, alene
vedrører dødsboer, hvorimod den gamle SKL også regulerer skifte af fællesbo
efter separation og skilsmisse (samt skifte af »andre boer«, jf. SKL § 82, fx
skifte af et interessentskab). En række ældre lovbestemmelser, herunder bestemmelser i Danske Lov, ophævedes ved DSL's ikrafttræden. Hvis dødsfaldet
er sket inden 1997, anvendes de hidtil gældende regler, dog ikke ved uskiftet
bo med længstlevende afgået ved døden efter 1. januar 1997, jf. DSL § 117.
DSL har i forhold til den tidligere retstilstand indebåret forenkling, »privatisering« mv. af skiftebehandlingen, ligesom den giver den bobestyrende advokat
øgede beføjelser; dermed er også ansvaret for et godt skifteforløb selvsagt
forøget.
Advokaterne vil ikke blot møde de nye skifteregler i deres egenskab af
autoriserede bobestyrere (et af lovens nye begreber), men også som testamentarisk indsatte bobestyrere (hidtil: eksekutorer) og som advokater for privat
skiftende arvinger, jf. Keld Pagh & Erik Werlauff i Advokaten 1996 s. 73 ff. I
hver retskreds gives der alene fast autorisation som bobestyrer til en begrænset
kreds af advokater.
b. Forenkling og »privatisering« af bobehandlingen
Der er med DSL gennemført en fuldstændig revision af reglerne om skifte af
dødsboer. Behandlingen af disse er både forenklet og moderniseret.
Dele af bobehandlingen er flyttet fra skifteretterne over til advokater med
særlig beskikkelse til at behandle dødsboer. Domstolenes opgaver begrænses
dermed i det væsentlige til afgørelse af tvister og til et overordnet tilsyn med
bobehandlingen.
c. Skifteformerne
Antallet af skifteformer er blevet næsten halveret i forhold til den retstilstanden
før skiftereformen.
Reglerne om offentligt skifte og om eksekutorskifte er afskaffet og erstattet
af én fælles behandlingsmåde: behandling ved bobestyrer.
De skiftemåder, der herefter eksisterer, kan sammenfattes til (1) boudlæg (i
forskellige varianter), (2) forenklet privat skifte, (3) privat skifte, (4) bobestyrerskifte og (5) insolvensbehandling.
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d. Gældsansvaret
Den tidligere grundbetingelse for privat skifte, at arvingerne ubetinget påtog sig
gældsansvaret, blev med DSL indskrænket, så flere boer, herunder navnlig
relativt mindre boer, nu kan skiftes privat.
e. Boopgørelse kan undlades i småboer (reguleret 180.000 kr.s-grænsen)
I en række boer, hvor ingen arving er repræsenteret ved værge, og hvor der ikke
er legatarer, og hvor boet ikke er skattepligtigt, og der hverken skal svares
boafgift eller tillægsafgift, kan boopgørelse helt undlades, idet der blot skal
indleveres opgørelse over aktiver og passiver, hvorefter arvingerne deler boet
i mindelighed. Dette gælder, når boformuen i et bo med flere arvinger ikke
overstiger 242.400 kr. (2006-niveau).
I et bo med efterlevende ægtefælle som eneste arving gælder der ingen sådan
beløbsgrænse.
Denne forenklede behandlingsform får stor betydning i praksis (skønsmæssigt ca. 10.000 ud af de i alt ca. 60.000 dødsboer årligt).
f. Skifteafgifterne blev nedsat
Den tidligere skifteafgift blev med skiftereformen erstattet af en standardiseret
afgift for skifterettens ydelse i den enkelte type af bo.
Med den tidligere, procentvise skifteafgifts afskaffelse har udarbejdelsen af
boopgørelse kunnet forenkles i nogen grad (eftersom den ikke længere skal
danne grundlag for beregning af skifteafgift i offentlige boer og eksekutorboer).
Desværre kan man dog ikke forlade kravet om specifikationer, der giver sig
udslag i posteringer på både aktiv- og passivsiden (dvs. man kan ikke helt
forlade kravet om bruttoposteringer til fordel for en ren nettopostering), eftersom dødsboskattereglerne, der nærmere omtales nedenfor, i et vist omfang gør
bruttoposteringer nødvendige.
2. Boudlæg uden skiftebehandling (for begravelsesomkostningerne)
Boudlæg uden skiftebehandling (tidligere: udlæg for begravelsesomkostningerne) kan i medfør af DSL § 18 finde sted, såfremt nettoboet, dvs. efter fradrag
af begravelsesomkostninger mv., højst er 33.000 kr. (2006), jf. nærmere DSL
§§ 18-21. Se hertil Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte
Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 127
ff. Boudlæg træder i stedet for egentligt skifte og kan således ikke danne afslutningen på et skifte, selv om aktiverne ender med at være under grænserne for
boudlæg, jf. T:FA 2004.51 Ø.
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Boudlæg forudsætter, at der tages stilling til, hvilke aktiver der indgår i boet,
jf. T:FA 2002.101 Ø, der i mangel af sådan stillingtagen ophæver boudlægget
efter påstand fra afdødes enke, der mente, at indbo, der befandt sig hos hende,
var givet hende som gave og derfor ikke tilhørte boet. I samme retning går T:FA
2002.284/3 Ø, der ophæver et boudlæg til afdødes datter og hjemviser sagen til
skifteretten til fornyet behandling. Datteren havde 5 år før dødsfaldet modtaget
i alt 380.000 kr. på faderens vegne, uden at beløbene derefter kunne ses at være
indgået på hans konti. Hun burde derfor have været afhørt i skifteretten under
strafansvar om disse forhold, inden der blev truffet afgørelse, om boet kunne
udlægges efter § 18, eller om det skulle undergives skiftebehandling. Der er dog
grænser for, hvor langt og hvor indgående man behøver at efterforske tilbage
i tiden, jf. T:FA 2004.64/2 Ø, hvor længstlevende havde siddet i uskiftet bo
siden 1972, og hvor nogle arvinger nu gjorde gældende, at en livsarving, der i
1976 havde købt en fast ejendom af længstlevende, ikke havde betalt købesummen. Landsretten fandt ikke, at det var sandsynliggjort, at en bobestyrerbehandling ville føre til konstatering af yderligere aktiver, og stadfæstede derfor
skifterettens boudlæg.
Hvis nettoboet overskrider grænsen, idet der fx efterfølgende dukker aktiver
op, som udlægsmodtageren havde »glemt« i første omgang, kan beløbsgrænsen
naturligvis ikke omgås ved at »udstykke« aktiverne til gentagne boudlæg, jf.
FM 2002.24/2 Ø.
Begrebet »nettobo« viser, at i hvert fald egentlige pantehæftelser og andre
tinglige byrder skal fratrækkes ved beregningen af grænsen, men efter omstændighederne skal også andre rettigheder, der kan sidestilles med tinglige byrder,
fratrækkes, jf. UfR 1999.1123 Ø om en banks pantelignende opbevaring af det
til en andelsbolig hørende andelsbevis. Boudlæg kan ikke ske, før det ligger
fast, hvilke aktiver der omfattes af boet, jf. FM 2001.171 Ø.
Antagelig forkert og dermed næppe retningsgivende er UfR 2002.436 V, der
tillader udlæg for begravelsesomkostningerne i et bo, hvor begravelsen kostede
20.000 kr., og hvor der før afholdelsen af denne udgift var 60.000 kr. på afdødes bankkonto, hvortil kom begravelseshjælp og lidt ikke vurderet indbo.
Skifteretten ville have forlangt bobehandling, men landsretten lod sig overbevise om, at det var for besværligt at få kontakt med alle arvinger (afdøde havde
6 søskende, hvoraf 4 var døde, og de efterlod sig 12 børn, hvoraf nogle skulle
være døde og efterlade sig børn). Som kommentaren i FM 2002.7 korrekt
bemærker, er en eftersøgning via Folkeregisteret i dag hurtig og relativt billig,
og bekvemmeligheds- og ressourceargumentet er derfor ikke holdbart.
Boudlæg for begravelsesomkostningerne sker til den eller dem, der efter
skifterettens skøn er afdødes »nærmeste efterladte«, jf. DSL § 19, stk. 1, jf. FM
1999.8 Ø, hvor udlægget skete til en niece, der havde opretholdt forbindelsen
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til afdøde, og ikke til nogle testamentsindsatte familiearvinger. Se også FM
1999.9 V, hvor afdødes samlever ansås for at være nærmere pårørende end
afdødes moder, T:FA 1999.11 Ø, hvor længstlevendes niece ansås nærmere end
førstafdødes datter og længstlevendes bror, og T:FA 1999.143 V, hvor afdødes
samlever gennem 10 år fandtes nærmere end afdødes mor. Kriteriet i T:FA
2000.212 Ø: »afdødes socialt set nærmeste«, forekommer ganske rammende.
I denne sag fik afdødes søster, som stod ham nærmest, boudlæg frem for datteren. Ligeså i T:FA 2001.54 V, der understreger, at boudlæg ikke kunne ske til
både søsteren og datteren, og at et valg derfor skulle træffes. I T:FA 2002.209
Ø anvendes udtrykket »nærmeste sociale pårørende« om den stedsøn, der havde
forestået begravelsen, og også dette forekommer træffende. Stedsønnen ansås
for nærmeste sociale pårørende til afdøde, der boede i Rødovre, frem for afdødes søstre bosiddende i Odense, Sverige og Polen, og søstrenes oplysninger om,
at indboet var værdifuldt, kunne ikke begrunde genoptagelse af dødsboet.
Boudlæg kan efter omstændighederne ske til den, der påtager sig at ryddeliggøre afdødes lejlighed, frem for til den, der har forestået begravelsen, jf. T:FA
2002.454/2 Ø. Boudlæg kan også blot ske til en nær ven, jf. UfR 2003.207 V,
hvor en nær ven af afdøde efter skifterettens konkrete skøn, som landsretten
ikke ville tilsidesætte, fandtes nærmere til at modtage boudlæg end afdødes
datter.
Eventuelt kan udlægget ske til en institution, afdøde havde tilknytning til.
Udlægsmodtageren hæfter ikke for afdødes gæld, men skal dække udgifterne
ved begravelsen og boets behandling, jf. DSL § 19, stk. 2.
Reglen i § 33, stk. 6, i lov om social pension, hvorefter der kan kræves
forholdsmæssig tilbagebetaling for restmåneden af den til afdøde udbetalte
pension, gælder ikke, hvis boet er sluttet som boudlæg, jf. Den Sociale Ankestyrelses afgørelse af 16. marts 2001, gengivet i FM 2001.55.
Skifteretten kan betinge boudlægget af, at udlægsmodtageren ryddeliggør
(men ikke rengør) afdødes bolig.
Udlæg til en efterlevende ægtefælle kan finde sted, hvis der intet bliver at
arve for andre, herunder inden for grænsen på 200.000 kr. (2006) i arvelovens
§ 7 b, jf. DSL §§ 22 og 23 om ægtefællens skiftefordele, herunder udbakningsreglen i § 23. Dette forudsætter dog, at der er et sikkert grundlag for værdiansættelse af aktiver i boet, fx fast ejendom, jf. T:FA 1999.259/1 V, der gør et
ægtefælleudlæg efter DSL § 22 betinget af, at den faste ejendom enten vurderedes, eller at de øvrige arvinger samtykkede i dens udlæg til ægtefællen til den
offentlige ejendomsvurdering. Det forudsætter også, at eventuelle indsigelser
fra arvinger om påstået misbrug af uskiftet bo fra den udlægsmodtagende
ægtefælles side er undersøgt til bunds, herunder med afholdelse af retsmøde, jf.
FM 1999.115 Ø med kommentar. Udbakningsreglen i § 23 skal anvendes og
43

Skiftet: Hvordan får man sin arv?

følges op inden rimelig tid, idet udbakningsmuligheden ellers kan fortabes, jf.
UfR 2002.1158 Ø.
Hvis der finder boudlæg sted efter DSL § 18, kan en versererende retssag
mod afdøde ikke videreføres, idet der ikke foreligger noget dødsbo, der kan
betragtes som part i sagen, jf. udtalelsen i UfR 2001.2063 H, der ophæver
omkostningerne, efter at sagsøgeren havde hævet sagen efter indstilling fra
landsretten.
Uanset om der finder boudlæg sted efter DSL § 18, således at der ikke bliver
noget at arve, har arvinger og andre med retlig interesse deri alligevel ret til
udskrift af boets dokumenter, herunder et eventuelt testamente, jf. UfR 2002.
179 V.
3. Privat skifte
Betingelserne for udlevering til privat skifte blev væsentligt forenklet med
skiftereformen, jf. DSL § 25. Der kræves ikke længere vedgåelse af gældsansvaret, men udlevering må ikke ske, hvis afgørende hensyn taler imod privat
skifte, herunder arvingers insolvens, jf. DSL § 25, stk. 1, nr. 5.
Arvingerne skal godtgøre boets solvens over for skifteretten. I tilfælde, der
ikke synes at frembyde tvivl, må det herved være tilstrækkeligt at fremlægge
en kopi af afdødes seneste selvangivelse udvisende en positiv nettoformue. I
tvivlstilfælde må der opstilles en egentlig status over boets aktiver og passiver,
eventuelt efter vurdering af fast ejendom. En aftale mellem arvinger om at
udbyde ejendommen i henhold til en salgsopstilling udarbejdet af en ejendomsmægler vil normalt ikke kunne sidestilles med en vurdering, jf. T:FA 1999.22
Ø.
I særligt problematiske tilfælde er det muligt at opnå skifterettens tilladelse
til at indrykke proklama allerede før boets berigtigelse, jf. DSL § 81, stk. 1, men
i så problematiske tilfælde vil arvingerne antagelig ikke være interesseret i
privat skifte.
Fra udleveringstidspunktet kan enhver, der har krav mod boet, søge fyldestgørelse i aktiverne, dvs. foretage udlæg i disse, hvis disse ikke er delt mellem
arvingerne, jf. DSL § 26, stk. 2. Udtrykket »delt« skal herved forstås som det
tidspunkt, hvor arvingerne aftaler at overføre legitimationen til at råde over det
enkelte aktiv fra boet til den enkelte arving, jf. T:FA 2002.332 Ø. Så længe en
sådan legitimationsoverførsel ikke har fundet sted, kan boets udlægssøgende
kreditorer derfor gøre udlæg direkte i boaktiverne.
Enhver arving kan forlange, at boets aktiver – bortset fra sædvanligt indbo
og personlige effekter – ikke må deles, før boets gæld er betalt eller behørigt
sikret, jf. DSL § 26, stk. 4.
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Hvis arvingerne helt eller delvis har delt aktiverne (bortset fra sædvanligt
indbo og personlige effekter) uden at sikre opfyldelsen af forpligtelser, der kan
kræves dækket i boet, hæfter de personligt og solidarisk for denne gæld, jf. DSL
§ 27, stk. 1.
Viser det sig imidlertid, at boet er insolvent, hæfter en arving alligevel ikke
for afdødes forpligtelser, når blot boet overgår til behandling ved bobestyrer,
og arvingen fralægger sig den berigelse, han har opnået, jf. DSL §§ 29 og 104.
Begrebet »berigelse« er ikke nærmere defineret i loven, men som udgangspunkt vil arvingen skulle aflevere det, han har modtaget. I særlige tilfælde kan
det dog spille en rolle, at berigelsen ikke nødvendigvis er identisk med det
modtagne. Hvis fx en arveudlagt bil stjæles eller brænder, uden at tabet af bilen
kan lægges udlægsmodtageren til last, vil udlægsmodtageren skulle aflevere,
hvad han har modtaget i stedet for bilen. Er den forsikret, må hans berigelse da
udgøre forsikringsydelsen. Er den uforsikret, skal han intet aflevere til boet, idet
hans berigelse er bortfaldet. Det kan dog i dette tilfælde ikke helt udelukkes, at
han burde have haft bilen kaskoforsikret, og at forsømmelsen heraf vil kunne
påføre ham erstatningsansvar over for boet.
For arvinger, der er repræsenteret ved skifteværge eller er under konkurs,
gælder der i disse tilfælde særlige begrænsninger, jf. DSL § 27, stk. 2. Hæftelsen er her begrænset af to størrelser, idet hæftelsen for det første er begrænset
til det modtagne, og for det andet (inden for rammerne af det modtagne) er
begrænset til deres forholdsmæssige andel af boet (regnet efter arvelod og
boslod), dvs. en yderligere, proratastyret begrænsning.
Det er et vigtigt element i advokaternes rådgivning og sagsbehandling at
sørge for, at arvingerne så vidt muligt ikke får aktiver udlagt, før solvensen er
sikkert konstateret.
Der er ikke i loven klart taget stilling til, om ethvert acontoarveudlæg uanset
størrelsen medfører, at hæftelsen efter DSL § 27, stk. 1, indtræder. Antagelig
må dette besvares bekræftende. Boet må imidlertid gerne afhænde aktiver, blot
der intet udlægges. En arvings benyttelse af et boaktiv, fx bil eller fast ejendom,
kan ikke anses for at være et udlæg i § 27's forstand.
Er der imidlertid tale om en enearving, må selve boets udlevering til privat
skifte sidestilles med et arveudlæg som følge af arvingens rådighed over det
udlagte, og i denne situation må hæftelsen efter § 27 være indtrådt allerede ved
boets udlevering.
I en række tilfælde kan det private skifte overgå til behandling ved bobestyrer, fx hvis blot én af arvingerne anmoder derom, jf. DSL § 30, stk. 1, nr. 1.
Dette kan ske, lige indtil boet er afsluttet, hvilket må forstås således, at også
afgiftsberegningen i boet skal være foretaget, før boet kan betragtes som afsluttet, jf. T:FA 2003.107 Ø. Overgang til bobestyrerbehandling kan også ske, hvis
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en kreditor eller legatar anmoder derom og der er nærliggende risiko for, at en
fortsættelse af det private skifte vil udsætte ham for tab, jf. DSL § 30, stk. 1, nr.
2, jf. FM 1999.7 V om afdødes samleverske, der fremsatte krav om arv på
grundlag af et påstået mundtligt testamente (arvekrav) og om kompensation for
værdiskabelse (kreditorkrav). Hun ville modsætte sig privat skifte, men landsretten gav hende ikke medhold. Et eventuelt kompensationskrav var ikke i
risiko som nævnt i § 30, stk. 1, nr. 2, men skifteretten burde have undersøgt, om
hun var arving og dermed kunne påberåbe sig § 30, stk. 1, nr. 1. Se også T:FA
2002.85 V, hvor en kreditors begæring om overgang til bobestyrerskifte blev
afslået. Kreditor havde i henhold til et gældsbrev 20.000 kr. til gode og frygtede, at han ikke ville få pengene, men landsretten var enig med skifteretten i, at
der ikke var nærliggende fare for, at en fortsættelse af bobehandlingen ville
medføre tab for ham. Boet havde anerkendt kravet og lovet betaling, når det
originale gældsbrev blev fremsendt til boet.
Hvis skifteretten vel afviser en kreditors begæring om overgang til bobestyrerbehandling, men dog finder det begrundet at beskytte kreditor(erne), kan
det stilles som en betingelse for fortsat privat skifte, at der ikke udbetales arv,
før kreditorerne er betalt, jf. T:FA 2000.45 Ø.
Den enkelte arvings ret til at forlange, at det private skifte overgår til behandling ved bobestyrer, kan ikke omgås ved at lade arvingerne udstede (eventuelt
»uigenkaldelig«) skiftefuldmagt til den advokat, der forestår det private skifte,
jf. forudsætningen i FM 1999.95 Ø med kommentar.
Når det private skifte ellers fortsætter normalt, skal arvingerne udarbejde
boopgørelse med skæringsdag senest ét år efter dødsfaldet, jf. DSL § 31. Hvis
fristen ikke overholdes, tages boet under behandling ved bobestyrer, men der
indtræder (modsat retstilstanden under den tidligere lovgivning) ikke personlig
skattepligt for arvingerne af bomassens indtægter.
En advokat, der som bobehandler i det private skifte er ansvarlig for, at
fristen overskrides, og at boet dermed tages under behandling som bobestyrerskifte, ifalder erstatningspligt over for arvingerne for meromkostningerne
herved, jf. TfS 1997.722 Ø. Afgørelsen drejer sig om retstilstanden før DSL,
hvor overskridelse af den dengang gældende 15 måneders frist for privat skifte
medførte alvorlige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Uanset at disse
konsekvenser ikke genfindes i DSL og DSKL, er ansvarsprincippet det samme.
Fx kan der blive erstatningspligt for meromkostninger (honorar til advokat mv.)
ved bobestyrerskiftet.
Skifteretten kan dog tillade, at en endelig opgørelse vedrørende en endnu
ikke oppebåret indtægt, en betinget fordring eller en omtvistet fordring eller
andre nærmere afgrænsede dele af boet henskydes til tiden efter boets slutning,
jf. DSL § 31, stk. 2, så der på det eller de relevante punkter alene indleveres en
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foreløbig boopgørelse. Tillægsboopgørelse indleveres da snarest muligt, hvilket
vil sige straks efter, at tvisten hhv. betingelsen er afklaret. Den foreløbige
boopgørelses øvrige indhold står fast, fx med hensyn til de værdier, hvortil fast
ejendom mv. er arveudlagt. Bestemmelsen i § 31, stk. 2, kan fx bruges, hvis det
ikke har været muligt at sælge boets faste ejendom, jf. T:FA 2004.68/1 V, hvor
reglen havde været anvendt, men hvor skifteretten halvandet år senere tabte
tålmodigheden og nægtede yderligere frist, hvilket landsretten var enig med
skifteretten i. Ligeledes anvendt i T:FA 2005.35/1 V, der bemærker, at det ikke
i sig selv taler imod anvendelsen af § 31, stk. 2, at ejendommen udgør boets
væsentligste aktiv.
Hvis boopgørelsen er foreløbig vedrørende bestemte andre punkter, fordi et
aktiv eller passiv ikke har kunnet opgøres endeligt, jf. DSL § 31, stk. 2, er
boopgørelsen endelig på de øvrige punkter, herunder for så vidt angår ejendommens værdiansættelse. Forbehold efter § 31, stk. 2, er således ikke noget fripas
til at fortryde andre dele af boopgørelsen, jf. fx TfS 1999.305 Ø, hvor afgiftsberegningen blev fastholdt, uanset at vurderingsrådet kort efter bobehandlingens afslutning meddelte, at man havde tænkt sig at nedsætte ejendomsvurderingen fra 310.000 til 180.000 kr. Skifteretten og landsretten lagde vægt på,
at der var indleveret endelig boopgørelse (sammen med åbningsstatus), hvor
værdien var sat til 280.000 kr., og at værdierne var godkendt af skattemyndighederne. Tilsvarende T:FA 2001.111 Ø.
Den normale boopgørelse indsendes inden 3 måneder efter boopgørelsens
skæringsdag til skifteretten og til den kommunale skattemyndighed, jf. DSL §
32. Arvingerne har dog altid en frist på 9 måneder fra dødsdagen til at indsende
opgørelsen. Fristen for indlevering af boopgørelse forlænges ikke, selv om den
udløber på en helligdag eller en lørdag, jf. UfR 2004.888 V.
Ved bkg. nr. 1047 af 16. december 1999 er der truffet nærmere bestemmelser
om nogle tekniske spørgsmål vedrørende boafgifter, gaveafgift mv. Forskrifter
om, hvad en boopgørelse både i et bobestyrerbo og i et privat skiftet bo skal
indeholde, findes i bekendtgørelsens § 2, jf. nærmere Henrik Lyhne & Flemming Sorth: Boopgørelsen i dødsboer, anmeldt af Henning Broman i FM 2000
s. 33 ff:
(1) Helt basalt skal en boopgørelse angive, hvilket bo den vedrører, ligesom
der skal være oplysning om afdødes eventuelle tidligere afgøde ægtefælle eller
afdødes efterlevende ægtefælle. (2) Der skal være en fortegnelse over aktiver
og passiver med fornødne specifikationer. (3) Der skal ske angivelse af boets
indtægter og udgifter. (4) Den skal desuden angive fordelingen af bobeholdningen og eventuelt af boafgiften mellem arvinger og legatarer (med angivelse af
slægtskabsforholdet til afdøde). (5) Der skal gives oplysning om arveafkald. (6)
Opgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om arveforskud og gaver ydet
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før den 1. juli 1995, jf. BAL §§ 49 og 50. (7) Der skal også gives oplysning om
gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt. (8) Endelig skal der gives oplysning om
henstand med arve-, bo-, tillægsbo- og gaveafgifter, som afdøde havde opnået.
Boopgørelse skal indgives, også selv om al arv i et bo ifølge lovens § 3 er
undtaget fra afgiftspligt eller fritaget for afgift, eller selv om arvebeholdningen
er under 242.400 kr. (2006), og ingen del deraf omfattes af tillægsboafgiften.
Der er nærmere regler i § 6 om afgiftspligtige erhvervelser uden om et bo,
eksempelvis om værdien af forsikringer, pensioner mv., der ikke indgår i et bo,
jf. nærmere §§ 7-8.
Boafgift af forsikringer, pensioner mv. indbetales til skifteretten i afdødes
retskreds, jf. § 8.
I et privat skiftet bo kan skifteretten i medfør af lovens § 17, stk. 4, ansætte
den afgiftspligtige arvebeholdning skønsmæssigt, såfremt boopgørelse efter
udløbet af fristen for rettidig indsendelse trods gentagne opfordringer ikke er
indsendt, eller hvis ufuldstændig boopgørelse tilsvarende ikke er berigtiget.
Bekendtgørelsens § 11 indeholder nærmere forskrifter om grundlaget for en
sådan skønsmæssig ansættelse af arvebeholdningen.
Hvis boafgifter i et privat skiftet bo ikke betales inden 3 uger efter betalingsfristens udløb, kan skifteretten bede told- og skatteregionen om at foretage
lønindeholdelse hos arvinger og legatarer, jf. bekendtgørelsens § 13, sammenholdt med BAL § 39, stk. 1 og 2.
Privat skifte er i en række henseender ikke så regelbundet, som det er tilfældet med den nedenfor nærmere omtalte bobestyrerbehandling (tidligere: offentligt skifte). Der er ved privat skifte fx ikke forskrifter om bobehandlerens
sikkerhedsstillelse, en bestemt fremgangsmåde ved førelse af bokonto mv., men
der er intet til hinder for, at arvinger, der vil overlade bobehandlingen til fx en
advokat, kan forlange en række af forskrifterne for bobestyrerbehandling
iagttaget.
Skifteretten skal foretage indberetning til skattemyndighederne af arvingernes identitet i privat skiftede boer, jf. bkg. nr. 1176 af 17. december 2002 om
indberetningspligt efter skattekontrolloven. Herved muliggøres det blandt andet,
at der kan foretages udlæg i den enkelte arvings andel i boet for arvingens gæld
til det offentlige.
4. Forenklet privat skifte
Et forenklet privat skifte hjemles i DSL §§ 33-35, jf. nærmere Mogens
Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn TaksøeJensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 207 ff. Hovedbetingelserne er
efter § 33, at der hverken skal betales bo- eller tillægsboafgift, at ingen arving
er repræsenteret ved værge eller skifteværge, at der ikke er legatarer, at boet
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ikke er skattepligtigt, at afdøde ikke drev selvstændig virksomhed, og at der
ikke i boet er af- eller nedskrivningsberettigede aktiver.
Arvingerne fremsender åbningsstatus til skifteretten. Er der tvivl om værdiansættelse, kan skifteretten om nødvendigt forlange vurdering. En aftale mellem
arvinger om at udbyde en fast ejendom i henhold til en salgsopstilling udarbejdet af en ejendomsmægler vil som nævnt normalt ikke kunne sidestilles med en
vurdering, jf. T:FA 1999.22 Ø.
Sker der efterfølgende værdistigninger, fx på fast ejendom eller værdipapirer,
medfører dette ikke, at opgørelsen skal omgøres. Boet anses skifteteknisk for
at være afsluttet ved dets udlevering med dødsdagen som skæringsdag.
Hvis en efterlevende ægtefælle er eneste arving, er betingelserne for forenklet
privat skifte særligt lempelige, jf. DSL § 34. I så fald er det nok, at betingelserne for privat skifte er opfyldt, at der ikke er legatarer, at afdøde og længstlevende ikke var separeret, og at den efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes
skattemæssige stilling, dvs. et krav om skattemæssig succession.
Når et forenklet privat skifte finder sted, skal arvingerne blot indlevere
opgørelse over aktiver og passiver til skifteretten, jf. DSL§ 33, stk. 3. Boopgørelse skal ikke indsendes, jf. § 35, stk. 1. Dødsdagen er automatisk skæringsdag, jf. § 35, stk. 3.
5. Bobestyrerbehandling
I en række tilfælde skal boet udleveres til behandling ved bobestyrer, jf. nærmere DSL §§ 36-73.
a. Pligt til at anvende bobestyrer? Antagelse, habilitet (»interessekonflikt«)
og afsættelse
Der skal ske skifte ved bobestyrer, hvis blot én arving anmoder derom, eller
hvis boet må antages at være insolvent, eller hvis afdøde har foreskrevet det i
testamente, jf. nærmere DSL § 36 med en række underpunkter.
En efterlevende ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, kan indsætte bobestyrer med virkning for hele boet, jf. T:FA 2000.98 V med henvisning til
retstilstanden før DSL.
Bobestyrerbehandling er obligatorisk i følgende tilfælde (numrene svarer til
§ 36, nr. 1-7):
1) hvis en arving anmoder derom;
2) hvis boet må antages at være insolvent;
3) hvis alle arvinger er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller alle er
insolvente;
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4) hvis afdøde testamentarisk har foreskrevet bobestyrerbehandling. Hertil er
det ikke nok, at afdøde har foreskrevet, at advokat NN »skal forestå behandlingen af mit bo«, jf. UfR 2004.238 V;
5) hvis der ikke er arvinger, eller det er usikkert, hvem der er arvinger;
6) hvis der træffes bestemmelse om bobestyrerbehandling af særlige grunde:
insolvent bo (§ 23), uforsvarlig bobehandling mv. under privat skifte (§ 30),
efterlevende ægtefælles manglende opfyldelse af pligterne til opgørelse over
boet mv. (§ 76) eller (overgang af uskiftet bo til bobestyrerbehandling pga.
insolvens (AL § 16, stk. 2, med udbakningsmulighed); udbakningsreglen kan
kun anvendes, hvis det uskiftede bo er etableret under DSL, dvs. fra 1.
januar 1997, men ikke hvis førstafdøde afgik ved døden før denne dato, jf.
UfR 1998.1667 H; eller
7) hvis der ikke inden rimelig tid træffes bestemmelse om boets behandlingsmåde.
Den enkelte arvings ret til at forlange, at det private skifte overgår til behandling ved bobestyrer, kan som nævnt foran under privat skifte ikke omgås ved
at lade arvingerne udstede »uigenkaldelig« skiftefuldmagt til den advokat, der
forestår det private skifte, jf. forudsætningen i FM 1999.95 Ø med kommentar.
Reglen i DSL § 36, nr. 7, om, at skifteretten kan forlange boet taget under
bobestyrerbehandling, hvis der ikke inden rimelig tid er truffet anden afgørelse,
har sammenhæng med skiftereformens ønske om en hurtigere bobehandling.
Reglen skal derfor administreres temmelig stramt af skifteretterne. Normalt bør
et bo højst stå uberigtiget i 2-3 måneder, medmindre særlige forhold begrunder
det, jf. FM 1998.116 V med kommentar.
Hvis afdøde ikke ved testamente har truffet bestemmelse om, hvem der som
bobestyrer skal behandle boet, udleverer skifteretten boet til behandling ved en
autoriseret bobestyrer, jf. DSL § 37, stk. 1. Hvis arvingerne ønsker en bestemt
autoriseret bobestyrer, udpeger skifteretten »i almindelighed« denne, jf. § 37,
stk. 2. Hvis den pågældende ikke er ønsket af samtlige arvinger, og/eller hvis
det af andre grunde ikke er hensigtsmæssigt at udpege ham, udpeger skifteretten
en (anden) af de bobestyrere, der er autoriseret i retskredsen, jf. UfR 2003.241
Ø, der afslår udpegning af en bobestyrer fra Skanderborg retskreds til behandling af et bo i Rødovre.
Hvis en testamentarisk indsat bobestyrer er død, skal boet skiftes som bobestyrerbo, ikke privat: Ved FM 1995.49 V blev det lagt til grund, at eksekutorindsættelsens forudsætning om offentligt skifte (nu: bobestyrerskifte) ikke
kan anses for at være bortfaldet i et tilfælde, hvor eksekutor var død på skiftetidspunktet, og hvor arvingerne derfor anmodede om at få boet udleveret til
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privat skifte. Forholdene siden eksekutorindsættelsen godt 20 år tidligere var
uændrede, og der var ligeledes tale om en række legater.
En testamentarisk eksekutorindsættelse (fra tiden før DSL) anses som testamentarisk bobestyrerindsættelse, jf. DSL § 118, forudsat indsættelsen er sket
ved navns nævnelse, jf. ordlyden i § 118: »én eller flere personer«, dvs. bestemte personer. Hvis eksekutorindsættelsen lyder på »Advokat X eller i hans
forfald en anden indehaver af advokatfirmaet«, og hvis X ikke kan påtage sig
hvervet, foreligger der således ikke en indsættelse, der omfattes af § 118, og en
sådan indsættelse har dermed mistet sin betydning under DSL.
Der forekommer klausuler, hvorefter en eksekutorindsættelse (nu: bobestyrerindsættelse) ikke skal være til hinder for privat skifte, forudsat den indsatte
eksekutor giver sit samtykke til privat skifte (ofte underforstået eller endog
direkte udtalt: ligeledes forudsat, at advokaten bruges som bobehandler). Domstolene er strenge over for sådanne klausuler, jf. fx T:FA 2002.441 Ø, men hvis
der foreligger påviselige saglige grunde til nægtelsen, må denne dog respekteres, jf. FM 2000.118 Ø, hvor advokaten forklarede, at den testamentariske
bestemmelse nøje var drøftet med testator, og at der var lagt vægt på boets
skattepligt, hvortil kom, at boets forhold ikke havde ændret sig væsentligt siden
testamentet.
Privat skifte blev tilladt trods eksekutorindsættelse, jf. UfR 1995.817, hvor der var tale om én
af de ofte forekommende bestemmelser om, at en bestemt advokat skulle være eksekutor, men
at privat skifte dog kunne tillades med hens tiltrædelse. Da han ikke ville give sin tiltrædelse,
tillod skifteretten alligevel privat skifte, og landsretten stadfæstede dette. Boet var ukompliceret. De to oprindeligt indsatte legatarer var døde. Eneste arving ifølge testamentet var en
broder. Bobeholdningen forelå i let realiserbare aktiver. Eksekutor fremkom ikke med
oplysninger, der begrundede, at privat skifte var uforsvarligt.
En testamentsbestemmelse om, at eksekutor kunne samtykke i privat skifte, forhindrede
ikke, at arvingen efterfølgende fyrede ham som bobehandler: UfR 1991.884 Ø, kommenteret
i FM 1992 s. 27 f. Der var en sædvanlig bestemmelse om, at eksekutor kunne frafalde eksekutorbehandling, mod at boet skiftedes privat med ham som bobehandler. Efter udlevering til
privat skifte tilbagekaldte arvingen skiftefuldmagten til den pågældende advokat. Advokaten
bad skifteretten tage boet under offentligt skifte, hvilket skifteretten efterkom, men landsretten
udtalte, at da udleveringen af boet til privat skifte var sket med rette, kunne advokaten ikke
kræve, at boet overgik til offentligt skifte. FM-kommentaren understreger, at tendensen til at
betinge udlevering af et bo til privat skifte af, at en bestemt person skal behandle boet, er
meningsløs, og arvingerne har ingen pligt til at give skiftefuldmagt til en bestemt person,
ligesom en given fuldmagt til enhver tid frit kan tilbagekaldes.
Se også FM 1999.116 Ø med kommentar, jf. T:FA 1999.68 V, der i et relativt ukompliceret
bo, omend med en landbrugsejendom, og med nu kun én arving (idet to andre havde givet
arveafkald) efterkommer enearvingens begæring om privat skifte.
Jf. J.U. 1998.237 Ø, hvor kombinationen af skattepligtigt bo, en universalarving med
udenlandsk domicil, tilstedeværelsen af en landbrugsejendom samt påvisningen af testators
baggrund for bobestyrerindsættelsen tilsammen førte til, at nægtelsen mod privat skifte
anerkendtes.
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Se også T:FA 1999.8 Ø, hvor alle 9 arvinger var enige om privat skifte, men hvor en
eksutorindsættelse fra 1994 alligevel blev fastholdt, fordi der kke var gået ret mange år siden
eksekutorindsættelsen, og boets formueforhold ikke havde ændret sig væsentligt siden da.
T:FA 2002.423 Ø tilsidesætter en eksekutorindsættelse, hvis baggrund ikke var nærmere
oplyst, og hvor der lagdes vægt på, at arvingerne ville anvende advokat til det private skifte.

Hvis den testamentarisk indsatte bobestyrer samtykker i privat skifte, har
bobestyrerklausulen udtømt sin virkning; hvis boet senere overgår til bobestyrerskifte, fx pga. uenighed mellem arvingerne, har den testamentarisk indsatte bobestyrer ikke krav på at behandle boet, som derfor normalt vil overgå til
en af skifterettens autoriserede bobestyrere, jf. FM 1998.50 Ø, hvor den testamentarisk indsatte bobestyrer ansås for at have givet afkald på indsættelsen ved
at have medvirket til boets udlevering til privat skifte. Da boet senere overgik
til bobestyrerbehandling, blev der derfor udpeget en autoriseret bobestyrer. Se
også UfR 1998.537 Ø, der særligt lægger vægt på, at en eksekutorindsættelse
under den tidligere lovgivning ville have mistet sin betydning, efter at boet var
taget under privat skifte. Landsretten fandt resultatet bestyrket af, at der som i
sagen skal foreligge særlige grunde, jf. DSL § 30, hvis boet ikke kan afsluttes
under det private skifte.
En række omstændigheder kan føre til, at den testamentarisk indsatte bobestyrer ikke kan anvendes, jf. nærmere DSL § 38. Ved T:FA 1999.67 Ø afvistes en indsigelse mod at anvende længstlevende ægtefælles advokat som
testamentsindsat bobestyrer under skifte efter førstafdøde, ligeledes den allerede nævnte T:FA 2000.98 V.
Der kan i det hele tænkes rettet habilitetsindsigelser (»interessekonflikt«)
mod bobestyrer, men landsretterne har med rette indtaget en relativt praktisk og
håndfast indstilling til spørgsmålet, dvs. en vis form for opgør med »habilitetshysteriet«, jf. herved Hans Holch i FM 2000 s. 73 ff.
Særlig tilbageholdenhed må udvises med hensyn til at tilsidesætte en testamentarisk bobestyrerindsættelse, jf. DSL § 38, stk. 1, nr. 5, hvorefter en testamentsindsat bobestyrer kun kan tilsidesættes, hvis afgørende grunde taler imod
at lade boet behandle af denne, jf. UfR 2002.484 Ø, der fastholder en testamentarisk bobestyrerindsættelse trods nogle arvingers henvisning til, at bobestyreren allerede havde taget reel stilling i en tvist mellem dem om fortolkning
af testamentets bestemmelser om arvens fordeling. Skifteretten og landsretten
henviste med rette til, at tvisten, hvis der ikke opnåedes enighed mellem arvingerne, ville skulle afgøres ved dom afsagt af skifteretten (underforstået: bobestyrerens kompetence er begrænset, og den svarer i hvert fald ikke til en
domstols).
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Se endvidere T:FA 1999.109 Ø, hvor inhabilitet (»interessekonflikt«) ikke
forelå, blot fordi bobestyreren repræsenterede en part, der i helt anden sammenhæng havde anlagt retssag mod den arving, der fremsatte indsigelsen, og T:FA
1999.158 Ø, hvor det forhold, at nogle af arvingerne efter et samlevende par
med gensidigt testamente i årene forud havde oplevet, at den advokat, der
senere blev testamentarisk bobestyrer, havde taget den ene parts parti. Skiferetten ville tilsidesætte udpegningen af ham som bobestyrer, men landsretten
fastholdt udpegningen. Se også T:FA 2001.56 Ø, hvor inhabilitet ikke forelå,
blot fordi bobestyrerens advokatkompagnon repræsenterede køberen af boets
landbrugsejendom. I UfR 2001.2434 Ø forelå der rimeligvis inhabilitet, fordi
den testamentarisk udpegne bobestyrer havde rådgivet den i uskiftet bo hensiddende, nu afdøde om en disposition, der gjorde indgreb i et særbarns arveret,
uden at særbarnet tilsyneladende var blevet behørigt vejledet om sin retsstilling
i forbindelse med meddelelse af samtykke til overskridelsen af testationskompetencen.
Det er ikke til hinder for udpegning af en advokat som bobestyrer, at han har
udfærdiget et testamente, der skal lægges til grund for skiftet, jf. T:FA 1999.292
V, eller at han er medlem af bestyrelsen for en fond, der er (ene)arving i boet,
jf. UfR 2003.2558 V, eller at han repræsenterede den nu afdøde under et (på
dødstidspunktet uafsluttet) separationsskifte med den efterlevende æhtefælle,
som der nu skal skiftes med, jf. UfR 2004.645 V. Se også UfR 1999.2067 V,
hvor en testamentarisk bobestyrer med rette forkastedes af skifteretten, fordi der
under skiftet ville skulle tages stilling til gyldigheden af et testamente, som han
havde medvirket til oprettelsen af.
Nogle gange kan den liberale holdning til bobestyrerens habilitet forekomme
at være strakt lige lovlig langt, jf. FM 2000.8 V, der anerkender en testamentarisk bobestyrer, uanset at han tydeligvis havde taget den ene arvings parti.
Grænsen var dog overskredet i FM 2000.59 Ø, hvor bobestyreren havde foretaget en del dispositioner til fordel for en datter af afdøde, idet han havde hjulpet
afdøde med at overdrage en del af hendes ejendom og alt indboet til datteren,
som for mange år siden havde været ung pige i huset hos advokaten, ligesom
de i de mellemliggende år »havde set en smule til hinanden«. Landsretten var
enig med skifteretten i, at de øvrige arvinger kunne føle en sådan tvivl om,
hvorvidt advokaten ville være fuldstændig upartisk, at han ikke burde fortsætte
som bobestyrer.
Bobestyreren skal selv gøre skifteretten opmærksom på det, hvis der foreligger forhold, der kan medføre tvivl om hans habilitet, jf. UfR 2002.167 V, hvor
en fusion mellem to advokatfirmaer medførte bobestyrerens inhabilitet. Der var
tvist mellem arvinger i to boer, hvoraf det ene bo var arving i det andet. De to
bobestyrere blev gennem fusionen kompagnoner med hinanden. Det salær på
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18.000 kr. + moms, som den inhabile bobestyrer havde beregnet sig, blev
godkendt af skifteretten, men det blev af landsretten nedsat til det halve, fordi
der kunne have været sparet advokattimer, hvis advokaten selv havde henledt
skifterettens opmærksomhed på den mulige inhabilitet efter fusionen.
Skifteretten kan afsætte bobestyreren (ved kendelse), jf. DSL § 41, fx hvis
der smøles med bobehandlingen, eller hvis denne i øvrigt ikke foregår betryggende. Der skal herved handles ud fra en proportionalitetsgrundsætning, så der
ikke skrides til afsættelse, hvis mindre kan gøre det, fx i form af pålæg efter
DSL § 54, stk. 2, jf. T:FA 1999.224 Ø, der stadfæstede skifterettens beslutning
om at afvise en arvings begæring om afsættelse af bobestyreren pga. smøleri
med bobehandlingen, men hvor landsretten hjemviste sagen til skifteretten til
behandling af spørgsmålet, om der var grundlag for at udstede pålæg i medfør
af § 54, stk. 2.
Hvervet som bobestyrer er af så personlig art, at det ikke kan overlades til
andre i henhold til en mere eller mindre vidtgående fuldmagt. Bobestyreren kan
dog antage medhjælp til løsning af enkelte opgaver i boet, jf. FM 2000.120 Ø,
som dog ikke fandt bobestyrerens behandling af boet kritisabel, og som derfor
genindsatte ham i hvervet, efter at skifteretten havde afsat ham.
Hvervet som bobestyrer i et i Danmark skiftet dødsbo er ved T:FA 2002.207
Ø antaget at forudsætte dansk bopæl. I afgørelsen, der fuldt ud er opmærksom
på fællesskabsrettens regler om retten til grænseoverskridende at præstere
tjenesteydelser, henvises der særligt til (1) tilsynsmulighederne, der angiveligt
er dårligere, hvis bobestyreren er udenlandsk bosiddende, og (2) det forhold, at
bobestyreren vil komme til at udøve en (om end begrænset) myndighed, og af
disse grunde skulle det være udelukket at anvende en udenlandsk bosiddende
bobestyrer. Til disse argumenter fra skifteretten, som landsretten tiltrådte, lagde
landsretten yderligere de ikke overbevisende argumenter, at (3) der kan opstå
spørgsmål om anfægtelse af det vidnetestamente, hvorved den udenlandske
advokat var udpeget, og (4) der kan være spørgsmål om, hvilket lands lov der
skal lægges til grund for skiftet. Konkret var der tale om en afdød svensk
statsborger, der kun havde haft bopæl i Danmark i godt 7 måneder frem til
dødsfaldet, og hvor største delen af bomassen på ca. 20 mio. kr. befandt sig i
Sverige, og en svensk advokat var indsat som eksekutor i afdødes vidnetestamente.
Efter min opfattelse er afgørelsen ikke rigtig, og landsrettens argumenter
lægger i hvert fald ikke noget til skifterettens. Det er på procesrettens område
antaget af EF-domstolen, at en udenlandsk eksekutor i sin egenskab af sagsøger
har krav på ligestilling med en indenlandsk, fordi eksekutorhvervet (og dermed
selvsagt også bobestyrerhvervet) er udtryk for en tjenesteydelse, jf. dom af 1.
juli 1993 i sagen C-20/92, Hubbard mod Hamburger. På områder, hvor en
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tilsynsudøvelse er væsentlig, fx inden for det finansielle område, kan dette
tilsynsbehov ikke begrunde, at man skal have indenlandsk domicil for at kunne
anerkendes, idet tilsynsmyndigheden i stedet må være henvist til at kræve
sikkerhed, træde i forbindelse med tjenesteyderens hjemlands myndigheder
mv., jf. Domstolens dom af 6. juni 1996, Kommissionen mod Italien, sag C101/94. Endelig er det moment af myndighedsudøvelse, der tilkommer bobestyreren, dels af så underordnet karakter, og dels underlagt skifterettens
beføjelser som domstol, at dette ikke i sig selv kan begrunde afvigelse fra
grunmdlæggende EU-rettigheder, jf. herved Domstolens dom af 13. juli 1993
i Thijssen mod Controledienst, sag C-42/92. Det følger af disse betragtninger,
at man ved senere sager, hvor en udenlandsk advokat begærer sig udpeget som
bobestyrer, må revurdere synspunkterne fra T:FA 2002.207 Ø.
b. Klage over bobestyreren. Erstatningspligt
Klage over en bobestyrers afgørelse indgives skriftligt til skifteretten, jf. DSL
§ 96. Klagefristen er 2 uger fra det tidspunkt, hvor klageren fik kendskab til
afgørelsen, dog undtagelsesvis 6 måneder fra dette tidspunkt, jf. DSL § 96, stk.
2, jf. T:FA 2001.237 V med en restriktiv fortolkning af fravigelsesmuligheden.
Der kan ikke kæres direkte til landsretten, jf. T:FA 2003.17/1 V.
Klage kan normalt ikke indgives, når boet er afsluttet, jf. udtalelsen i FM
2001.77 V, men der må herved tages hensyn til grovheden af den påklagede
adfærd, jf. FM 2000.7 V om en bobestyrer, der på egen hånd havde solgt boets
faste ejendom uden at indkalde til bomøde. Tilsvarende UfR 2005.3069 H, der
fastslår, at der som følge af én ud af 26 arvingers indsigelse mod salgsprisen
burde være indkaldt til bomøde før salget af ejendommen, men da undladelsen
ikke havde haft konkret betydning, stadfæstede Højesteret skifterettens godkendelse af bobestyrerens beslutning om salget.
Der kan kun klages over bobestyrerens beslutninger mv. som bobestyrer, ikke
over hans rådgivning forud for påtagelse af hvervet, fx over hans råd om at
begære bobestyrerbehandling, jf. FM 2001.54 V. Der kan heller ikke efter
klagereglerne behandles spørgsmål, som af skifteretten vil skulle afgøres ved
dom, jf. T:FA 2002.37 V, hvor der var tvist, om boet skulle betale efterlevende
ægtefælle et beløb pga. belåning af hendes særejeejendom, T:FA 2002.298 Ø,
hvor der klagedes over forskellige forhold vedrørende boets faste ejendomme,
acontoarveudlæg mv., og UfR 2002.1897 V, hvor der klagedes over, at boopgørelsen var udarbejdet ud fra en arvings anerkendelse af et formløst testamente, skønt arvingen mente, godkendelsen var afgivet på et urigtigr grundlag.
Klagen har ikke automatisk opsættende virkning, men kan dog tillægges
sådan af bobestyreren eller af skifteretten, jf. DSL § 96, stk. 3.
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Klagen indgives til skifteretten, der snarest muligt forelægger den for bobestyreren, som skal svare snarest muligt og senest 2 uger efter modtagelsen,
jf. nærmere DSL § 97. Skifteretten kan kræve en supplerende redegørelse, jf.
DSL § 97, stk. 2.
Skifteretten kan give klageren eller bobestyreren lejlighed til at indgive
yderligere skriftlige indlæg, jf. DSL § 97, stk. 4. Herefter træffer skifteretten
afgørelse i klagesagen, jf. DSL § 97, stk. 5. Selv om arvingerne ikke får medhold i deres klage, kan der ikke pålægges dem sagsomkostninger, jf. UfR
2001.228 V. Tilsvarende må det antages, at der ikke kan tilkendes dem sagsomkostninger, selv om de får medhold i klagen.
Det vil ved klagesagens afgørelse kunne spille ind, i hvilket omfang klageren
har udnyttet sine muligheder for at påvirke beslutningen på et bomøde, jf. T:FA
2000.26 Ø, der opretholder en beslutning truffet på et bomøde om at sælge
boets forretning til to arvinger med bemærkning, at »Det må bero på [klagerens]
egne forhold, at hverken hun eller hendes advokat deltog i bomødet og dér
påvirkede beslutningen om, hvem virksomheden skulle afhændes til, og på
hvilke vilkår«.
Skifteretten kan give påbud til bobestyreren om at foretage bestemte handlinger i boet. I grovere tilfælde kan skifteretten foretage indberetning af bobestyreren til advokatmyndighederne eller til Justitsministeriet, men der er ikke
hjemmel til at give en mere almindelig påtale (advarsel, irettesættelse, bøde
mv.) til bobestyreren, jf. FM 2000.99 V og FM 2002.28/1 V. Skifteretten kan
give bobestyreren pålæg om at rette kritisable afgørelser, den kan indsende
sagen til Advokatnævnet, og den kan afsætte bobestyreren, men den kan også
indskrænke sig til at udtale kritik af hans arbejde. FM-kommentaren til den
nævnte afgørelse finder med rette, at denne retstilstand er uhensigtsmæssig.
Klage til advokatmyndighederne afvises af disse som følge af skifterettens
kompetence, jf. Flemming Sorth i FM 2003 s. 32 f. Finder skifteretten, at
bobestyrerens optræden er meget kritisabel, kan skifteretten selv indbringe ham
for advokatmyndighederne.
Loven regulerer ikke spørgsmål om bobestyrerens erstatningspligt, typisk
over for arvinger eller kreditorer. Her følges almindelige erstatningsretlige
grundsætninger, dvs. det såkaldte professionsansvar, som er udtryk for en
skærpet variant af dansk rets almindelige culpaansvar. Uagtsomhedsbedømmelsen er streng, idet afvigelser fra standarden inden for faget normalt vil udløse
ansvar, uanset eventuelle subjektive undskyldninger.
I et bobestyrerbo er bobestyreren antaget af skifteretten og står derfor principielt i et kontraktforhold til denne, ikke til arvingerne, men da principperne for
ansvar i og uden for kontrakt har betydelige lighedstræk, vil disse nuancer i
praksis næppe gøre den store forskel.
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Det er vigtigt at sondre mellem de her beskrevne forhold, der kan resultere
i klage over bobestyreren, dvs. mere formelle forhold, og på den anden side
realitetstvister i boet, hvor der er tale om arvekrav, testamentsfortolkning,
anmeldte fordringer mv. I disse materielle tilfælde er retsmidlet ikke at klage
over bobestyreren, men at anlægge egentlig retssag (gennem indlevering af
stævning) ved skifteretten i medfør af DSL § 89, omtalt nedenfor under I B 5
k, jf. FM 2001.149 V om en arvings utilfredshed med, at bobestyreren havde
anerkendt et anmeldt krav. Anfægtelse af bobestyrerens afgørelse måtte i givet
fald ske ved anlæg af retssag ved skifteretten, der skulle afgøre sagen ved dom,
ikke under en klagesag mod bobestyreren. Ligeledes T:FA 2003.6 V om en
arving, der ikke gennem klage over bobestyreren kunne få prøvet sit ønske om
at måtte udtage boets faste ejendom.
c. Overblik over bobestyrerens opgaver
De opgaver, der påhviler bobestyreren, skal han principielt udføre personligt,
idet han ikke kan overlade hvervet permanent til en anden, men han kan godt
antage medhjælp fx af en kollega til løsning af enkelte opgaver, jf. T:FA
2001.85 Ø.
Bobestyreren sikrer aktiverne mv., jf. DSL § 44, jf. nærmere Mogens
Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn TaksøeJensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 254 ff. Fx sørger han for, at der
på fast ejendom, der tilhører boet, sker tinglysning om bobestyrerbehandling,
jf. fx T:FA 1999.12 Ø, hvor lysning med rette var sket på en ejendom, der både
ifølge tingbogen og afdødes selvangivelse tilhørte ham, skønt den ifølge ægtepagt med efterlevende ægtefælle hørte til hendes særeje.
Tinglysningen udløser en tinglysningsafgift på 1.400 kr., jf. § 7, stk. 1, i lov
om tinglysningsafgift (der omhandler »andre tinglysninger« end de i §§ 4-6
omhandlede). Tinglysning af skifteretsattest er kun fritaget for tinglysningsafgift, hvis den sker som led i en arvings overdragelse af ejendommen til en ikkearving, jf. lovens § 8, nr. 3.
Bobestyreren skal gå ganske vidt i retning af at tilvejebringe sikkerhed for,
at alle aktiver, der tilhørte afdøde, er inddraget under bobehandlingen, jf. T:FA
1999.104 V, hvor bobestyreren havde udfoldet relativt beskedne bestræbelser
for at efterprøve, om afdødes særbørn havde ret i en udokumenteret påstand om,
at ikke alle afdødes aktiver var inddraget i boet. Bobestyreren havde i det
væsentlige ladet sig nøje med kopier af selvangivelser. Landsretten pålagde
bobestyreren at grave endnu dybere og herunder vurdere og begrunde, hvad der
var sket med provenuet fra en fast ejendom, afdøde havde solgt. Det hedder i
dommens præmisser, at »[d]et findes at høre til bobestyrerens opgaver at
vurdere og begrunde, om der ud fra de allerede foreliggende og eventuelt andre
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let tilgængelige oplysninger er grundlag for næemere undersøgelser af, om dele
af provenuet af ejendommens salg måtte være uretmæssigt bortkommet«. Se i
samme retning T:FA 1999.223 V, der afslår at give bobestyreren pålæg ud over
det pålæg, der af skifteretten var meddelt ham om at foretage yderligere undersøgelser vedrørende anvendelsen af et provenu fra ejendomssalg ca. 10 år
tidligere. Se dog T:FA 2004.62/2 V, der tilslutter sig bobestyrerens afvisning af
at ville indhente nærmere oplysninger om bankkonti mv. for førstafdøde i en
sag, hvor boet dengang var blevet udlagt til længstlevende efter dagældende
skiftelovs § 62 b, stk. 2, jf. § 57, nu AL § 7 b (150.000 kr.s-reglen). Også T:FA
2005.86 Ø godkender, hvad man kunne kalde bobestyrerens udsagn om, at »Nu
kan det være nok!«. En niece, der ubestridt havde hævet på afdødes bankkonto,
var blevet afhørt herom i skifteretten, og bobestyreren havde gennemgået
fremsendte kontoudskrifter.
Bobestyreren er berettiget til at lade afdødes lejlighed rydde og fordele
indboet mellem de kendte arvinger for at begrænse udgifterne til husleje og
eventuel opbevaring, jf. FM 1999.12 Ø og T:FA 2001.111 V.
Bobestyreren giver arvingerne skriftlig meddelelse om væsentlige forhandlinger og beslutninger i boet, jf. DSL § 45.
Han udsteder straks proklama efter DSL §§ 81-83, jf. DSL § 46.
Han giver snarest arvinger og legatarer meddelelse om boets udlevering og
om deres ret til at arve, jf. DSL § 47.
Han tilvejebringer de fornødne oplysninger om ukendte arvinger og om
fraværende arvinger mv., jf. DSL § 48.
Bobestyreren tegner boet og repræsenterer det i retssager, jf. DSL § 49.
Er der flere bobestyrere, tegner de hver for sig, medmindre skifteretten har
bestemt andet.
Begrænsninger i bobestyrerens tegningsret skal fremgå af den udstedte
skifteretsattest, jf. DSL § 42.
Med skifterettens samtykke kan bobestyreren antage forretningskyndig
medhjælp i boet for dettes regning, jf. DSL § 50, stk. 1. Bobestyreren og arvingerne bør herved påtænke DSL § 115, stk. 3, om vurderingsmænds inhabilitet
(»interessekonflikt«). Efter denne bestemmelse må en vurderingsmand ikke
medvirke ved salg af boets aktiver, medmindre vurderingen er foretaget i
egenskab af auktionsholder. Ej heller må en vurderingsmand, bobestyrer,
forretningskyndig medhjælp eller revisor erhverve nogen del af boets aktiver,
jf. lovens selvkontraheringsforbud i § 115, stk. 4.
Forretningskyndig medhjælp kan fx ydes boet af en ejendomsmægler, der
anmodes om at vurdere fast ejendom – men efter denne vurdering er mægleren
afskåret fra at få ejendommen til salg, jf. § 115, stk. 3. Så vidt vides anvender
nogle skifteretter den praksis at anmode mægleren om at udarbejde en salgsop58
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stilling, men ikke om at foretage en egentlig vurdering. Herefter skulle opfattelsen være den, at mægleren ikke har optrådt som vurderingsmand og dermed
ikke er inhabil til at forestå salget. Denne fremgangsmåde er dog tvivlsom i
relation til § 115, stk. 3. Formålet med bestemmelsen er at adskille vurderingsog salgshvervet, blandt andet på baggrund af uheldige erfaringer med vurderingsmænd, der efterfølgende selv købte de vurderede aktiver, hvorved tvivl
kunne opstå om vurderingens uvildighed.
Bobestyreren kan med skifterettens samtykke antage revisorbistand til boet,
jf. DSL § 50, stk. 2. Skifterettens samtykke er dog ufornødent, hvis afdøde var
bogførings- og/eller regnskabspligtig og selv benyttede revisor.
Anmeldelse af fordring mod boet sker til bobestyreren, jf. DSL § 51.
Når proklamafristen er udløbet, udarbejder bobestyreren snarest en åbningsstatus på særlig blanket og sender den til arvingerne, skifteretten og skattemyndigheden, jf. DSL § 52.
En kreditor eller legatar, som har retlig interesse deri, kan forlange at blive
gjort bekendt med åbningsstatus.
Endelig forestår bobestyreren prøvelse af anmeldte fordringer. Dette omtales
nærmere nedenfor under I B 5 o.
d. Autorisation af bobestyrere
For hver retskreds autoriserer Justitsministeriet et passende antal advokater til
at virke som bobestyrere, jf. DSL § 11.
Om nødvendigt udpeger skifteretten en autoriseret bobestyrer til at virke som
midlertidig bobestyrer, jf. DSL § 12.
I medfør af DSL § 11, stk. 3 og 4, er der ved bekendtgørelse nr. 884 af 3.
oktober 1996 (bobestyrerbkg.) med virkning fra 1. januar 1997 fastsat nærmere
regler om autoriserede bobestyrere.
Det er strafbart at betegne sig som »autoriseret bobestyrer« eller en hermed
forvekslelig betegnelse uden faktisk at være det, jf. bekendtgørelsens § 28, stk.
2.
Bobestyreren autoriseres af Justitsministeriet efter indstilling fra retskredsens
dommer, henholdsvis retspræsidenten, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1.
Opslag foretages af den stedlige dommer, og autorisation sker efter ansøgning, jf. § 1, stk. 2.
Autorisationen gælder for én eller flere retskredse, jf. samme stykke.
Autorisation kan kun gives til advokater, der udøver advokatvirksomhed, og
som ikke er fyldt 70 år, jf. § 2, stk. 1.
Autorisation kan betinges af en efteruddannelse i dødsbobehandling, jf. § 2,
stk. 2.
Autorisationen er personlig og kan ikke overdrages, jf. § 2, stk. 5.
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Autorisationen medfører pligt til at behandle boer, der udleveres af skifteretten i den retskreds, hvor bobestyreren er autoriseret, jf. § 3, stk. 1.
Nærmere regler om ophør, tilbagekaldelse af autorisation mv. findes i §§ 4-8.
e. Udlevering af et bo til en ikke-autoriseret bobestyrer
Inden skifteretten udleverer et bo til en bobestyrer, der ikke er autoriseret, skal
den pågældende skriftligt afgive myndigheds- og solvenserklæring samt straffeattest, jf. nærmere bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1-3.
f. Kautionsforsikring for bobestyreren
Bobestyrere skal præstere sikkerhedsstillelse, fx i form af kautionsforsikring,
jf. DSL § 39, jf. Niels-Jørgen Kaj Petersen i FM 1997 s. 19 f.
Udgiften til kautionsforsikring afholdes som boudgift. Efter den tidligere
retstilstand var dette ikke tilfældet.
Sikkerheden skal dække ethvert tab, bobestyreren måtte påføre boet eller
andre i forbindelse med bobehandlingen, bortset fra tab, der dækkes af hans
ansvarsforsikring, jf. bkg. § 11.
Størrelsen af sikkerheden fastsættes af skifteretten efter samråd med bobestyreren og under hensyn til boets forhold, herunder størrelsen at bruttoaktiverne. Som hidtil vil sikkerhedsstillelsen skulle fastsættes, så den svarer til
boets bruttoformue, idet det i værste fald er denne, der kan gå tabt gennem
bobestyrerens forsømmelse. Dog vil pantegæld, men ikke ejendomsforbehold
eller andre sikkerhedsrettigheder, kunne fratrækkes. Se fra den tidligere lovgivning Justitsministeriets skrivelse af 4. december 1987, gengivet i FM 1988 s.
129.
Såfremt sikkerheden stilles på anden måde end ved tegning af en kautionsforsikring, skal sikkerheden godkendes af skifteretten, jf. nærmere bkg. § 11, stk.
3.
For autoriserede bobestyrere kan skifteretten kræve en samlet forsikring
omfattende boer under en vis størrelse, jf. bkg. § 13.
Forsikringspolicen for en bobestyrer, der ikke er i virksomhed som advokat,
skal godkendes af skifteretten, jf. bkg. § 14.
Policerne fra kautionsforsikringer skal udformes således, at forsikringen ikke
kan ændres eller opsiges uden skifterettens samtykke, jf. bkg. § 15.
Hvis behovet for forsikringsdækning eller sikkerhedsstillelse ændrer sig, fx
pga. af nye aktiver eller værdistigning på gamle, skal bobestyreren straks
underrette skifteretten, jf. bkg. § 16. Det er således bobestyreren, der har initiativpligten. Dette forhindrer dog ikke, at forholdet står opført på skifterettens
erindringsliste over forhold, som skifteretten skal påse, senest ved modtagelse
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af boopgørelse, eventuelt forinden i tilfælde af et mere langvarigt bo. Også
bobestyreren bør have forholdet opført på sin egen checkliste.
Sikkerhedsstillelsen frigives, når det godtgøres over for skifteretten, at
samtlige i boet interesserede samt det offentlige for afgifternes vedkommende
er fyldestgjort for deres krav, jf. bkg. § 17. Det er ikke uden videre tilstrækkeligt hertil, at bobestyreren fremlægger kontokort for sin klientkonto, hvorved
denne ender med 0. Der må forlanges dokumentation for rigtig udlodning i form
af kvitteringer, girokvitteringer, attestation fra pengeinstitut om udlodning i
henhold til udlodningslisten eller tilsvarende dokumentation, jf. Claes Hersland
i FM 1998 s. 160 f.
g. Generalklausul: »Bedst mulig forvaltning af boet«
Bobestyrere skal forvalte og administrere boernes midler på den for boerne
bedst mulige måde, jf. generalklausulen i bkg. § 18.
Hertil hører blandt andet, at bobestyreren drager omsorg for den bedst mulige
forrentning af boets midler på bokonto.
h. Bobestyrerens regnskab og bogføring
Advokater, der virker som bobestyrere, er underlagt bogføringsloven samt
Advokatrådets vedtægt om betroede midler, jf. bkg. § 19.
Hvis bobestyreren ikke er advokat, skal han iagttage god regnskabs- og
bogføringsskik, jf. § 20.
I sit bobestyrerens bogholderi skal der føres en særlig konto for hvert enkelt
bo, jf. bkg. § 22. På denne konto skal samtlige regnskabsmæssige transaktioner
i boet registreres, herunder alle indbetalinger og udbetalinger, alle rentetilskrivninger, overførsler mv.
Registreringerne på kontoen i bogholderiet skal henvise til nummeret på det
kassebilag eller regnskabsbilag, der ligger til grund for registreringen. Kontoen
skal endvidere udvise en saldo, der udgør bobestyrerens øjeblikkelige tilsvar
over for boet.
Kassebilag og regnskabsbilag opbevares samlet for hvert bo i original eller
kopi, jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 2. Når en boopgørelse udarbejdes, foretages
der særskilt og fortløbende nummerering af kassebilag og regnskabsbilag, jf.
bekendtgørelsens § 23.
i. Bankkonti og depoter. Bokonto
For hvert bo skal der oprettes én eller flere konti (bokonto) i et pengeinstitut,
jf. bkg. § 21, stk. 1.
Bokonto oprettes i bobestyrerens navn, hvis han er advokat, og ellers i boets
navn, jf. bkg. § 21, stk. 1, 2. og 3. led.
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Alle boets kontanter skal indestå på én eller flere af disse bokonti, jf. bkg. §
21, stk. 2.
Der henvises til bemærkningerne ovenfor om, at bobestyrere skal forvalte og
administrere boernes midler på den for boerne bedst mulige måde, jf. bkg. § 18,
og at dette blandt andet indebærer, at bobestyreren drager omsorg for den bedst
mulige forrentning af boets midler på bokonto.
Bekendtgørelsens forskrifter er ikke til hinder for oprettelse af aftalekonti
med særligt gunstig forrentning, når blot forskrifterne i øvrigt følges, dvs. at
kontiene oprettes i bobestyrerens eller boets navn, og at alle boets kontanter
skal være anbragt på bokonti.
Da endog pengeinstitutter undtagelsesvis kan blive insolvente, er det relevant
at bemærke, at loven om Indskydergarantifonden – som dækker for tab på
indskud i tilfælde af pengeinstitutters konkurs – ganske vist indebærer visse
beløbsgrænser for den enkelte indskyders dækning, men at en række indskud
dækkes fuldt ud, jf. § 9, stk. 2. Således dækkes ubegrænset fx forskellige
skattebegunstigede opsparingsformer, bokonti, deponeringskonti mv. Også
skødekonti dækkes inden for visse tidsgrænser, jf. § 9, stk. 3, dog ikke ved
handel med erhvervsejendomme. Ved klientkonti forstås egentlige sådanne,
ikke blot indskud foretaget af en advokat på vegne en klient, jf. UfR 2000.1490
H, hvor Casino Marienlysts danske advokat havde skrevet til casinoets udenlandske ejere, at det indskud på 4 mio. kr., som de ville foretage i en dansk bank
som kontrasikkerhed for dennes udstedelse af driftsgaranti til det offentlige, var
100% sikret. Da dette var urigtigt, blev advokaten erstatningspligtig for casinoejerernes tab, da banken gik konkurs.
Det er derfor i det hele væsentligt, at bobestyreren får markeret kontoen som
bokonto. Hermed er der foretaget sikring af boet mod både (1) bobestyrerens
insolvens, idet pengene indestår på en konto, der tilhører dødsboet (eventuelt
dødsboet v/ bobestyreren), så dødsboet er separatist i advokatens konkursbo, og
tillige sikring mod (2) bankens insolvens, idet indskydergarantiordningen som
nævnt uden beløbsbegrænsning dækker blandt andet bokonti.
Boets værdipapirer skal enten noteres på boets navn eller anbringes i åbent
depot i et pengeinstitut, jf. bkg. § 21, stk. 3. Også her er der sikret mod både bobestyrerens insolvens (idet papirerne noteres som tilhørende dødsboet, ikke
advokaten og dermed heller ikke hans eventuelle konkursbo), og tillige mod
depotbankens insolvens (idet dødsboet i så fald er separatist i bankens konkursbo og kan kræve værdipapirerne udleveret fra konkursboet, jf. konkurslovens
§ 82).
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j. Skifterettens tilsyn
Den skifteret, der har udleveret boet, fører tilsyn med bobestyreren og dennes
forvaltning af boet og med boernes beholdninger og værdipapirer, jf. bkg. § 24.
Skifteretten udtager stikprøvevis boer til eftersyn, jf. bekendtgørelsens § 25,
og kan når som helst forlange at få forelagt alle boets dokumenter, jf. § 24, stk.
2.
Eftersyn kan foretages på bobestyrerens kontor eller under møde i skifteretten, jf. § 25, stk. 2.
Bobestyreren skal meddele skifteretten enhver oplysning, som skifteretten
måtte ønske i forbindelse med eftersynet, jf. § 25, stk. 3.
Bobestyreren skal aflevere boopgørelse og de dertil hørende bilag til skifteretten, og boopgørelsen og bilagene opbevares af skifteretten, jf. § 27, jf. om
den praktiske fremgangsmåde ved afleveringen Ellen Marie Sørensen i FM
1998 s. 22 f.
Ved FM 1995.120 V statuerede landsretten (modsat skifteretten), at den
enkelte arving har krav på efter begæring at se de kassebilag mv., der ligger til
grund for boopgørelsen, eftersom bilagene må anses for at være en bestanddel
af boopgørelsen. Skifteretten ville have nægtet aktindsigt under henvisning til,
at de relevante oplysninger fremgår af selve boopgørelsen.
k. Beslutningskompetencen i boet. Uenighed mellem arvingerne. Sagsanlæg
mod boet eller medarvingerne
Det er bobestyreren, der træffer bestemmelse i boets anliggender, men væsentlige spørgsmål skal forinden forelægges for arvingerne, jf. DSL § 53.
»Væsentlige spørgsmål« er alle spørgsmål, som kan påvirke arvingernes
stilling. Alle spørgsmål om realisation og arveudlæg af boets aktiver er væsentlige. Dette gælder også spørgsmål om sagsanlæg, fordringsprøvelse, succession,
skæringsdag samt foretagelse af sagkyndig vurdering. Derimod er sædvanlige
ekspeditioner som betaling af begravelsesudgifter, opsigelse af konti samt
registrering af indbo ikke væsentlige i denne forstand.
Se nærmere Sys Rovsing Koch & Ellen Marie Sørensen i UfR 2001 B s. 33
ff med gennemgang af nogle »udvalgte konflikttyper«. Som det påpeges af
disse forfattere, er hovedområdet for § 53 spørgsmål, der vedrører boets administration (boadministrative afgørelser), hvorimod spørgsmål om lodtagernes
materielle rettigheder falder uden for § 53, men da disse to kategorier af spørgsmål hænger nært sammen, kan skillelinjen være vanskelig at drage i praksis.
I modsætning hertil er kerneområdet for domstolenes rolle at afgøre egentlige
botvister, dvs. realitetsspørgsmål, jf. DSL § 89, hvorefter skifteretten afgør
tvister, som opstår under boets behandling, herunder om ret til at arve, ret til at
overtage aktiver efter vurdering, fordringerne mod boet, krav mellem boets
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lodtagere samt andre realitetsspørgsmål, jf. FM 2001.145 V, der – i en sag om
fortolkning af et testamentes bestemmelser om den værdi, en fast ejendom
skulle udlægges til – udtaler, at den arving, der er utilfreds med bobestyrerens
værdiansættelse, må være henvist til at anlægge retssag ved skifteretten mod sin
medarving.
I disse materielle tilfælde er retsmidlet derfor som nævnt ikke at klage over
bobestyreren, men at anlægge egentlig retssag (gennem indlevering af stævning) ved skifteretten i medfør af DSL § 89, jf. FM 2001.149 V om en arvings
utilfredshed med, at bobestyreren havde anerkendt et anmeldt krav. Anfægtelse
af bobestyrerens afgørelse måtte i givet fald ske ved anlæg af retssag ved
skifteretten, der skulle afgøre sagen ved dom, ikke under en klagesag mod bobestyreren. Se endvidere T:FA 2003.6 V om en arving, der ikke gennem klage
over bobestyreren kunne få prøvet sit ønske om at måtte udtage boets faste
ejendom.
Forelæggelse for arvingerne kan ske uformelt og behøver således ikke nødvendigvis ske under et bomøde. En telefonisk henvendelse kan efter omstændighederne være tilstrækkelig. Vil bobestyreren undgå risikoen for kritik, bør
han dog sikre sig bevis for, at arvingerne er hørt og indforståede.
Hvis arvinger er uenige om afgørelsen af et væsentligt spørgsmål, skal dette
spørgsmål først drøftes på et bomøde, hvortil alle arvinger skal indkaldes, jf.
DSL § 53, stk. 2. Normalt vil salg af fast ejendom være et så væsentligt
spørgsmål, at det skal drøftes på et bomøde, jf. T:FA 1999.294 V, hvor et salg
uden bomøde dog godkendtes, fordi den arving, der ellers skulle udtage ejendommen, afviste at udtage den til vurderingen, og jf. UfR 2005.1419 Ø. Se
hertil også UfR 2005.3069 H, der fastslår, at der som følge af én ud af 26
arvingers indsigelse mod salgsprisen burde være indkaldt til bomøde før salget
af ejendommen, men da undladelsen ikke havde haft konkret betydning, stadfæstede Højesteret skifterettens godkendelse af bobestyrerens beslutning om
salget. Et varsel på knap en uge i indkaldelsen til et bomøde om salg af fast
ejendom er fundet passende ved T:FA 2003.491/2 Ø.
Opnås der ikke enighed, og forlanges der afstemning, stemmer de mødte
arvinger (efter størrelsen af deres arve- og boslod).
I tvivlstilfælde afgør bobestyreren omfanget af stemmeretten.
Står stemmerne lige, eller forlanges der slet ikke afstemning, afgøres spørgsmålet af bobestyreren.
Bobestyreren kan tilsidesætte arvingernes beslutning og i stedet selv afgøre
spørgsmålet, såfremt arvingernes beslutning er åbenbart uhensigtsmæssig eller
strider mod nogens ret, jf. DSL § 53, stk. 3. Der skal dog ganske meget til, før
en sådan tilsidesættelse af en arvingsbeslutning bør foretages, jf. UfR 1999.2073
V, hvor bobestyreren ikke ville tilsidesætte en arvingsbeslutning truffet med 5/6
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flertal om, at et arvingsgældsbrev skulle være rentefrit også under bobehandlingen. Skifteretten omgjorde bobestyrerens beslutning og foreskrev således
forrentning af gældsbrevet, men landsretten var enig med bobestyreren i, at
arvingsbeslutningen skulle stå ved magt.
l. Skifteprotokol
Bobestyreren skal ikke på samme måde som skifteretten føre en egentlig skifteprotokol. Han skal derimod opbevare de cirkulæreskrivelser mv., som han efter
DSL § 45 har sendt til arvingerne, og summen af disse skrivelser træder i stedet
for en skifteprotokol. De skal sendes til skifteretten sammen med boopgørelse
i boet, jf. bobestyrerbkg. § 27.
m. Indberetninger
Bobestyreren fremmer boets behandling mest muligt og orienterer efter anmodning arvingerne om bobehandlingens forløb og forventede afslutning, jf. DSL
§ 54, stk. 1.
Skifteretten kan pålægge ham at indgive løbende indberetninger om bobehandlingens forløb, jf. DSL § 54, stk. 2. De fleste skifteretter ønsker vistnok
sådan løbende indberetning, jf. Sys Rovsing Koch i UfR 1998 B s. 491 f med
anmeldelse af Finn Taksøe-Jensen: Skifte af dødsboer.
n. Bomøde
Bobestyreren skal indkalde til bomøde, når der er behov derfor, jf. DSL § 55.
I almindelighed skal der indkaldes, såfremt blot én arving forlanger det, dog
ikke hvis arvingens anmodning er chikanøs eller klart ubegrundet.
Der skal indkaldes til bomøde, hvis skifteretten bestemmer det, eller arvingerne er uenige om et væsentligt spørgsmål.
Afviser bobestyreren at holde bomøde efter anmodning, skal der gives klagevejledning.
Møder ingen til bomødet, træffer bobestyreren afgørelse. Der kan kun ses
bort fra ikke-mødte arvinger, hvis de er behørigt tilvarslet og ikke har oplyst
lovligt forfald. Træffer bobestyreren afgørelse, skal der efterfølgende til arvingerne udsendes meddelse om de trufne beslutninger.
Bobestyreren fastsætter dagsorden, tid og sted for bomødet og leder forhandlingerne under mødet. Indkaldelsesvarslet bør normalt ikke fastsættes til under
14 dage, jf. udtalelsen i T:FA 2001.382 V, medmindre der er behov for hurtig
stillingtagen til et væsentligt spørgsmål.
Er et punkt ikke optaget på dagsordenen, kan beslutning ikke træffes, hvis
blot én arving udebliver.

65

Skiftet: Hvordan får man sin arv?

Møder arvingerne, men er de uenige, træffer bobestyreren afgørelse. Afstemning foretages kun, hvis en arving forlanger det.
I T:FA 1999.294 V blev det statueret, at bobestyreren ikke blot havde været
berettiget, men af hensyn til boets fremme også forpligtet til at sælge boets faste
ejendom uden afholdelse af bomøde. En arving, som havde begæret bomøde
holdt, havde tidligere meddelt, at hun ikke ønskede ejendommen udtaget for
vurderingsprisen. Boets øvrige arvinger ønskede heller ikke ejendommen
udtaget og havde afvist et forligstilbud fra den klagende arving. I T:FA 1999.72
V blev bobestyreren anset berettiget til at sætte boets faste ejendom til salg til
den højeste af to vurderingspriser, idet det var omtvistet, hvorvidt ejendommen
skulle sælges i fri handel. Ved FM 1999.154 Ø afvistes en klage fra en arving,
der pga. ferie ikke havde deltaget i et bomøde, hvor bobestyreren havde accepteret et købstilbud på afdødes forretning fra boets to øvrige arvinger. Se endvidere UfR 2005.3069 H, der fastslår, at der som følge af én ud af 26 arvingers
indsigelse mod salgsprisen for boets faste ejendom burde være indkaldt til
bomøde før salget, men da undladelsen ikke havde haft konkret betydning,
stadfæstede Højesteret skifterettens godkendelse af bobestyrerens beslutning
om salget.
Bomøder er ikke offentlige. Pårørende til arvinger kan derfor nægtes adgang.
Dette gælder dog selvsagt ikke, hvis der til de pågældende er meddelt fuldmagt
fra en mødeberettiget arving.
Det, der besluttes af arvingerne på et behørigt indkaldt bomøde, står ved
magt, også selv om en arving, der udeblev trods behørig indkaldelse, efterfølgende kræver omgørelse, jf. T:FA 2001.382 V, hvor en arving krævede indbofordelingen omgjort, men ikke fik medhold heri.
o. Prøvelse af fordringer. Retssag mod boet
Fremgangsmåden ved fordringsprøvelse findes i DSL § 56, der kun har betydning for bobestyrerboer.
Systemet i fordringsprøvelse er, at bobestyreren i princippet selv både prøver
og afgør de anmeldte krav, i hvert fald foreløbigt. Til disse krav hører også fx
arvingers krav om vederlag fra længstlevende i anledning af påstået misbrug af
uskiftet bo, jf. T:FA 1999.254 V. Derimod hører spørgsmål om testamentsfortolkning ikke ind under § 56, jf. UfR 2004.1228 Ø.
Bobestyreren begynder med efter proklamafristens udløb at gennemgå de
anmeldte krav. Derefter udarbejder bobestyreren sin foreløbige indstilling om
anmeldte krav. Bobestyrerens foreløbige indstilling forelægges i de solvente
boer for arvingerne og i de insolvente boer for kreditorerne. Bobestyreren kan
fastsætte en frist for arvingernes stillingtagen. Der er ikke noget lovmæssigt
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krav til fremsendelsesmåden, jf. T:FA 2000.185 Ø, og der kan derfor anvendes
almindeligt eller anbefalet brev eller en kombination af begge.
Bobestyreren skal udarbejde en fordringsliste (»gældbog«) med sin indstilling til boet om, i hvilket omfang de enkelte anmeldte fordringer bør anerkendes, jf. DSL § 56. I T:FA 2000.137 V havde bobestyreren taget denne pligt
noget afslappet. Skifteretten havde trods en arvings klage ikke grebet ind, men
landsretten efterkom hjemviste sagen til skifteretten med henblik på, at bobestyreren kunne udarbejde en fordringsliste med sin indstilling.
Fremkommer der ikke inden udløbet af den fastsatte frist indsigelser mod bobestyrerens foreløbige indstilling, er denne indstilling endelig.
Fremkommer der indsigelse mod bobestyrerens foreløbige indstilling, skal
bobestyreren indtage en forligsmæglende rolle. Kan forlig indgås, forelægges
forligsoplægget for arvingerne/kreditorerne til godkendelse. Godkendes forliget, accepteres dette. Kan forlig ikke indgås, udarbejder bobestyreren sin
endelige indstilling. Denne endelige indstilling forelægges på ny for arvingerne,
og pr. anbefalet brev for den kreditor, hvis fordring ikke godkendes helt eller
delvis. Anbefalet brev kan udskiftes med anden betryggende fremsendelsesmåde, fx aflevering mod kvittering.
Det skal i meddelelsen vedrørende bobestyrerens endelige indstilling anføres,
at enhver, som ikke vil godkende bobestyrerens indstilling, inden 4 uger kan
anlægge sag ved skifteretten. Anlægges retssag mod boet ikke rettidigt, er
bobestyrerens indstilling dermed blevet endelig. Anlægges sag rettidigt, afventes skifterettens afgørelse. Retsmidlet for den, der er utilfreds med indstillingen,
er således ikke at klage over bobestyreren, men at anlægge retssag inden den
nævnte frist, jf. FM 2000.119 Ø, og kravet afgøres herefter ved dom, jf. DSL
§ 101, stk. 1. Fristen kan ikke forlænges, jf. UfR 2004.1228 Ø.
Disse regler omfatter principielt alle former for krav, også som nævnt fx et
vederlagskrav mod boet som følge af længstlevendes påståede misbrug af
uskiftet bo, jf. T:FA 1999.254 V, men som nævnt ikke sager i anledning af
uenighed om fortolkning af testamente, jf. UfR 2004.1228 Ø. Afgørelsen viser,
at bobestyrerens indstilling har en væsentlig indflydelse på sagens videre forløb,
fordi indstillingen bliver afgørende for, hvem det påhviler at anlægge sag efter
§ 56, stk. 4. Indstiller bobestyreren, at kravet anerkendes, påhviler byrden ved
sagsanlæg dem, der ikke kan gå ind for kravet, og vice versa. Eftersom anlæg
af retssag indebærer overvejelser, der i mange tilfælde kan føre til, at retssag
ikke anlægges, er det derfor vigtigt, at bobestyrerens afgørelse er begrundet og
velunderbygget. I den nævnte T:FA 1999.254 V om et vederlagskrav opfyldte
bobestyrerens indstilling ikke disse krav, og han kunne derfor ikke meddele
frist for sagsanlæg efter § 56, stk. 4. Boets påstand om afvisning af søgsmålet
(der var anlagt efter den meddelte frist) blev derfor ikke taget til følge.
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Hvis der om et anmeldt krav verserer retssag mod boet, eller hvis et anmeldt
krav er betinget, behøver boets afslutning alligevel ikke afvente disse forhold,
idet skifteretten efter DSL § 66, stk. 3 (for privatskiftede boer findes den tilsvarende bestemmelse i DSL § 31, stk. 2) kan tillade, at opgørelse vedrørende
det uafklarede forhold henskydes til efter boets afslutning. Tillægsboopgørelse
indleveres da »snarest muligt«, hvilket vil sige straks efter, at tvisten hhv.
betingelsen er afklaret.
Retssag mod boet anlægges ved skifteretten, jf. DSL § 56, stk. 4. Der er tale
om et »rigtigt« sagsanlæg med udtagelse af stævning, afgivelse af svarskrift,
mundtlig domsforhandling mv., jf. dog herved UfR 1999.1266 V, der – under
dissens – fastslår, at en efterlevende ægtefælles indsigelse mod en boopgørelse,
grundet på et anbringende om retten til en pantsat livsforsikring, ikke behøvede
at være gjort gældende ved sagsanlæg.
Hvis sag ikke er anlagt inden 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen til en
fordringshaver om, at kravet ikke fuldt ud kan anerkendes, anses bobestyrerens
endelige indstilling for at være godkendt, jf. DSL § 56, stk. 5.
Bobestyreren skal sørge for, at godkendte fordringer og boets øvrige forpligtelser snarest muligt opfyldes af boet, jf. DSL § 57, stk. 1.
p. Acontohonorar
Der kan kun udbetales honorar a conto til bobestyreren, såfremt skifteretten
samtykker, og særlige grunde, herunder boets beskaffenhed eller behandlingstid, taler derfor, jf. DSL § 57, stk. 2. Et honoraroverslahg (salæroverslag), der
er afgivet ved bobehandlingens begyndelse, binder normalt ikke bobestyreren,
i hvert fald ikke hvis bobehandlingen har vist sig at være betydeligt mere
kompliceret, end hvad han med rimelighed kunne forudse, da han gav sit
overslag vedrørende honorar, jf. T:FA 2005.498 Ø.
Om honorarspørgsmål se i øvrigt nedenfor under II E 1 og 2 (boomkostninger, herunder salær).
q. Acontoarveudlæg og mellemrente
Acontoudlodning kan kun ske med bobestyrerens tilladelse, og kun når boets
forhold »utvivlsomt tillader det«, jf. DSL § 64.
Udlodning kan betinges af, at boet friholdes for et eventuelt tab (såkaldt
skadesløs udbetaling).
Det vil normalt være en betingelse for acontoudlodning, at der enten sker en
forholdsmæssig ensartet udlodning til alle, så ingen af modtagerne får en
rentefordel ved den førtidige udlodning, eller at den tidsmæssige forskel udlignes gennem en såkaldt mellemrente. En mellemrente er ikke en »ægte« rente,
men en intern forrentning, normalt beregnet fra acontoudlodningstidspunktet
68

Bobestyrerbehandling

og indtil det tidspunkt, hvor der ellers udloddes i boet. Loven tager ikke nærmere stilling til spørgsmålet, og slet ikke til mellemrentens eventuelle størrelse.
Det vil ofte være rimeligt at anvende KGL's mindsterente for blåstemplede
fordringer, dvs. et niveau på normalt 3-4 % p.a. Højere bør renten næppe være,
henset til, at den ikke er fradragsberettiget for udlodningsmodtageren, som
debiteres renten, jf. straks nedenfor. Mellemrente debiteres ikke løbende, men
som én postering i boopgørelsen for denne eller disse lodtageres vedkommende.
Mellemrente er i skattemæssig forstand ikke rente, jf. DSKL § 40, stk. 1,
hvorefter »[r]enter, som modtageren har tilsvaret boet som følge af en acontoudlodning, [ikke] er fradragsberettigede i modtagerens skattepligtige indkomst«, jf. TfS 2001.689 LSK om mellemrente ved acontoudlæg af fast ejendom. Tilsvarende er boet ikke skattepligtigt af renten. Heller ikke boets forrentning til en ægtefælle, en arving eller en legatar af boslod, arvelod eller legat
udløser skattepligt for modtageren, jf. DSKL § 40, stk. 2. Det følger heraf, at
de her beskrevne »renter« ikke har karakter af skattemæssigt fradragsberettigede hhv. skattepligtige frenter, men at de snarere er udtryk for en omfordeling
af den bomasse, der er til rådighed for repartitionen. Mellemrentens resultat er
derfor en forøgelse af nogle lodder og en tilsvarende formindskelse af andre, og
mellemrenten må derfor afgiftsmæssigt behandles svarende til det, der i øvrigt
modtages: Rente af boslodskrav er afgiftsfri, rente af arvelodder forøger den
afgiftspligtige arv, og det samme gælder rente af legater. Som nævnt nedenfor
under I B 5 s beregnes der normalt ikke rente af arvelodder eller rente af
boslodskrav, jf. DSL § 88, stk. 2, men skifteretten kan i særlige tilfælde tilkende
morarente, hvis arvingen eller ægtefællen ikke rettidigt har modtaget sin arvelod eller boslod, jf. UfR 1998.1777 Ø, der afslår forrentning. Hvis pengelegater
ikke udredes rettidigt, skal der betales morarente, jf. DSL § 88, stk. 1.
Der erindres om, at muligheden for arveafkald kan blive forspildt, hvis der
foretages acontoudlodninger til andre end en efterlevende ægtefælle, jf. bemærkningerne foran under arveafkald. Et afkald på falden arv (dvs. et afkald,
der gives, efter at arveladeren er afgået ved døden) – mod eller uden vederlag
– kan som nævnt gives helt frem til tidspunktet for indlevering af endelig
boopgørelse, idet afkaldet dog senest skal være givet, inden udlodning i et bo
påbegyndes, jf. siden 1. januar 1997 bestemmelsen i BAL § 5, stk. 4. Hvis der
udloddes fast ejendom, er det afgørende, hvornår dokumentet om arveudlægget
underskrives, uanset om ejendommen eventuelt udlægges med en tidligere
overtagelses- og skæringsdag, jf. FM 1999.50 T&S. »Udlodning« skal som
tidligere fremhævet tages bogstaveligt: Acontoudlodning bevirker, at muligheden for arveafkald med afgiftsmæssig virkning er forpasset, jf. Marianne Jybæk
i Advokaten 1999 s. 116 med advarsel til bobestyrerne om ansvarsrisikoen ved
at foretage nogen form for acontoudlodning uden klart at have gjort arvingerne
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opmærksomme på, at muligheden for arveafkald med afgiftsmæssig virkning
derved bortfalder. Det er dog som nævnt med virkning for dødsfald fra 1. januar
2000 præciseret, at der uanset hovedreglen altid kan foretages acontoudlodning
til en efterlevende ægtefælle. Af blandt andet disse årsager skal der altid anstilles grundige overvejelser, før der udloddes a conto.
Arveafkald respekteres kun i afgifts- og skatteretlig henseende, såfremt
betingelserne i BAL § 5 er opfyldt (i henseende til fristen for afkaldet, den
personkreds, der kan begunstiges ved afkaldet, etc.). Se afsnit I A 6 om konsekvenserne, hvis et arveafkald ikke opfylder betingelserne i § 5.
r. Boets aktiver
Der er nærmere regler om salg af boets aktiver i DSL §§ 57-62.
Salg skal ske på den måde, der tjener boets interesser bedst, jf. DSL § 58.
Bobestyreren inddriver boets udestående fordringer mv., jf. DSL § 63.
s. Boopgørelse
Bobestyreren skal udarbejde boopgørelse med skæringsdag senest 2 år efter
dødsfaldet, jf. DSL § 66, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med
kommentarer s. 321 ff. En praktisk gennemgang af den afsluttende del af
bobehandlingen, nemlig boets opgørelse, findes hos Henrik Lyhne & Flemming
Sorth: Boopgørelsen i dødsboer, anmeldt af Henning Broman i FM 2000 s. 33
ff.
Der beregnes normalt ikke rente af arvelodder eller rente af boslodskrav, jf.
DSL § 88, stk. 2. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde tilkende morarente, hvis
arvingen eller ægtefællen ikke rettidigt har modtaget sin arvelod eller boslod,
jf. UfR 1998.1777 Ø, der afslår forrentning. Hvis pengelegater ikke udredes
rettidigt, skal der betales morarente, jf. DSL § 88, stk. 1. Ligesom om mellemrente, jf. ovenfor under I B 5 q, gælder det, at rente af boslodskrav, rente af
arvelodder og rente af legater i skattemæssig forstand ikke betragtes som en
rente, og at den derfor ikke udløser skattepligt hos modtageren eller fradragsret
hos boet, jf. DSKL § 40, men at renten er udtryk for en omfordeling af det
samlede bo, hvorfor den kan påvirke de afgiftspligtige arvelodder.
Skifteretten kan tillade udskydelse af skæringsdag, hvis boet ikke kan opgøres endeligt med den nævnte skæringsdag, men der skal da løbende indgives
redegørelse om boets forhold.
Skifteretten kan tillade, at opgørelse vedrørende en endnu ikke modtaget
indtægt, et betinget eller omtvistet krav eller andre nærmere afgrænsede dele
af boet henskydes til efter boets afslutning, og der skal da snarest muligt indleveres tillægsopgørelse, jf. DSL § 66, stk. 3.
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Skifteretten kan tillade, at der enten ses bort fra små arvelodder, eller at de
indbetales til statskassen, jf. DSL § 67, stk. 2.
Senest 2 måneder efter boopgørelsens skæringsdag fremlægges boopgørelsen
til godkendelse på et afsluttende bomøde, jf. DSL § 68. Der er dog altid en frist
på 9 måneder fra dødsdagen. Indkaldelse til det afsluttende bomøde sker med
mindst 2 ugers varsel.
Klage over en boopgørelse skal fremsættes over for bobestyreren inden 4
uger efter det afsluttende bomøde, jf. DSL § 68, stk. 2. Fristen forudsætter, at
arvingen behørigt har været indkaldt til mødet, jf. T:FA 2003.147 Ø.
Bobestyreren indbringer snarest muligt klagen for skifteretten, medmindre
der opnås enighed.
Skifterettens godkendelse af boopgørelsen træffes ved kendelse, men hvis der
er tale om krav mod boet, skal afgørelsen træffes ved dom, jf. fx T:FA 2001.64
Ø, hvor en arving protesterede mod boopgørelsen, fordi han mente, at noget af
indboet tilhørte ham, og at boet havde et erstatningskrav mod bobestyreren.
Skifteretten havde godkendt boopgørelsen ved kendelse. Denne ophævedes af
landsretten, og den utilfredse arving henvistes til at anlægge retssag inden for
4 ugers fristen i DSL § 56, stk. 4. Hvis en sådan sag da blev anlagt, måtte
skifteretten træffe afgørelse ved dom. Blev den ikke anlagt, var der herefter
grundlag for at godkende boopgørelsen.
En boopgørelse er endelig, hvis klage ikke er fremsat inden udløbet af 4
ugers fristen.
Den endelige boopgørelse indsendes inden 2 uger til skifteretten og skattemyndigheden, underskrevet af bobestyreren, jf. DSL § 68, stk. 3.
En egentlig revision af boopgørelsen foretager skifteretten kun, hvis der er
særlige grunde dertil, jf. DSL § 79, stk. 3, eksempelvis hvis den kommunale
skattemyndighed anmoder om det, eller hvis en stikprøvekontrol viser, at det
vil være hensigtsmæssigt. En revision kan også være foranlediget af, at der er
umyndige arvinger, og at skifteretten vil påse, at disses interesser ikke er gået
for nær. Revisionen bliver her udtryk for en efterfølgende beskyttelse af den
umyndige, efter tidligere regler om forudgående godkendelse fra skifteretten af
visse dispositioner er bortfaldet, jf. Alex Nymark i FM 2001 s. 40 ff og Henning
Broman i FM 2001 s. 61 f.
Skattemyndigheden kan bede skifteretten træffe afgørelse om bestemte
forhold i en boopgørelse, jf. DSL § 79, stk. 2. Skattemyndigheden giver skifteretten meddelelse om, hvorvidt boets værdiansættelse af aktiver og er godkendt.
Skifteretten kan fastsætte en frist for berigtigelse af fejl og mangler ved en
boopgørelse, jf. DSL § 79, stk. 4. Bobestyrerens honorar kan skifteretten ændre
af egen drift ved kendelse, jf. DSL § 79, stk. 5.
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På grundlag af den indleverede boopgørelse beregner og opkræver skifteretten boafgift og tillægsboafgift, jf. nærmere DSL § 80. Skifteretten skal efter
omstændighederne høre parternes synspunkter, inden den træffer sin afgørelse,
jf. UfR 1998.373 Ø, der ophæver en afgiftsafgørelse, som var blevet truffet
uden høring. Arvingerne havde dagen før dødsfaldet hævet 70.000 kr. på afdødes bankbog, og ved afgiftsberegningen ville skifteretten lægge dette beløb til
bobeholdningen. Skifteretten burde have indkaldt arvingerne, så de under
strafansvar kunne have afgivet forklaring om, hvad der var sket. Desuden burde
afgørelsen være truffet ved kendelse, jf. BAL § 102, stk. 1, så ToldSkat var
blevet underrettet, ikke blot ved retsbogstilførsel. Afgiftsberegningen ophævedes derfor, og sagen hjemvistes til skifteretten til fornyet behandling.
Klage over afgiftsberegningen skal indgives til skifteretten inden 4 uger efter
modtagelsen af beregningen, jf. DSL § 80, stk. 3.
Skal der beregnes afgift af et beløb på over 2 mio. kr., skal skifteretten
underrette Told- og Skattestyrelsen om afgiftsgrundlaget og -beregningen, og
ToldSkat er klageberettiget på lige fod med arvinger og legatarer.
Afgiftsberegningen fra skifteretten kan i både privat skiftede boer og i bobestyrerboer påkæres til landsretten, jf. DSL § 80, stk. 4, og BAL § 35, stk. 1
og 2.
Der er regler om henstand med boafgift i BAL § 36.
Hvis boet er behandlet ved bobestyrer, skal udlodning i boet finde sted senest
14 dage efter, at afgiftsberegningen er endelig, jf. DSL § 80, stk. 5.
t. Insolvente boer
Der er særlige regler om insolvente boer i DSL §§ 69-73, som overfører en
række af konkurslovens regler på disse boer.
Hvis boet er insolvent, træffer skifteretten afgørelse om insolvensbehandling
og udpeger bobestyrer, jf. § 69.
I ganske særlige tilfælde kan skifteretten tillade, at en række af bestemmelserne i konkurslovgivningen bringes i anvendelse, jf. DSL § 70, stk. 2. Der er
herved særligt tale om bestemmelser om valg af bostyre (kurator) mv. Efter
forarbejderne skal reglen kun anvendes, hvor boet har en større virksomhed i
drift og med kolliderende kreditorinteresser. Ved henvisningen til en række
opregnede bestemmelser i konkursloven er der smuttet en henvisning til blandt
andet § 112 med. Den giver hjemmel til at udsætte skyldneren af boets faste
ejendom. Ved T:FA 1999.125 Ø statueredes det imidlertid, at dette ikke giver
grundlag for at udsætte en arving af fast ejendom tilhørende et insolvent bo.
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6. Proklama. Anmeldelse og fyldestgørelse af fordringer mod boet
De nærmere regler om proklama i DSL §§ 81-83 behandles nedenfor under II
A 7, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 385 ff.
7. Overtagelse af boets aktiver efter vurdering. Berigtigelse af adkomst
til udlagte aktiver
En række bestemmelser, der tidligere fandtes i den gamle skiftelov, SKL, findes
nu i arveloven (AL). Dette gælder blandt andet reglerne om overtagelse efter
vurdering, jf. AL kapitel 3 a, §§ 24 a-e.
AL § 24 a om udlæg efter vurdering, i givet fald lodtrækning henholdsvis
påvisning af særlig slægtstilknytning til tingen, svarer i substansen til den
tidligere SKL § 47. Nyt er det dog, at den efterlevendes udtagelsesret nu i
modsætning til tidligere også omfatter fast ejendom, jf. AL § 24 b. Også på
dette punkt er ægtefællens skiftefordele således blevet styrket. Bestemmelsen
i § 24 a må ifølge motiverne forstås således, at hver enkelt arving kan forlange
sagkyndig vurdering, jf. Sys Rovsing Koch i UfR 1998 B s. 491 f med anmeldelse af Finn Taksøe-Jensen: Skifte af dødsboer. Hvis alle de, der ønsker tingen
udlagt, er fra samme slægtsgren, sker der lodtrækning, jf. UfR 2002.1610 V,
hvor hver af afdødes tre børn ønskede afdødes Opel Ascona udlagt til sig.
En aftale mellem arvinger om at udbyde fast ejendom i henhold til en salgsopstilling udarbejder af en ejendomsmægler vil som nævnt normalt ikke kunne
sidestilles med en vurdering, jf. T:FA 1999.22 Ø.
Man har hidtil ment, at der kunne være en særlig fordel ved at overtage fast
ejendom på grund af en formodet lav vurdering, men reglen i DSL § 93 om
enhver arvings ret til at få handelsværdien fastslået ved sagkyndig vurdering,
eventuelt ved omvurdering efter DSL § 94, anses for at være tilstrækkelig til at
beskytte den efterlevende ægtefælles medarvinger. Om værdiansættelse i
dødsboer se Finn Taksøe-Jensen i Festskrift til Aage Michelsen (2000) s. 263
ff, der med rette fremhæver det nuværende system som fleksibelt og hurtigt.
Der vises i praksis antagelig betydelig tilbageholdenhed med at tillade omvurdering, jf. fx FM 1999.9 V, hvor end ikke en efterfølgende meget negativ
tilstandsrapport og påvisning af en række mangler var nok til at begrunde
omvurdering. Der henvises i landsrettens præmisser særligt til, at vurderingen
beror på et skøn. Kommentaren i FM anbefaler, at man for at mane tvivl i
jorden tillader omvurdering på vilkår, at den, omvurderingen går imod, skal
betale den. Yderst afvisende er FM 2000.138 V, der endog afviser omvurdering
over for en af længstlevende énsidigt indhentet mæglererklæring, jf. FM-kommentarens kritiske bemærkninger til landsretternes modvilje mod omvurdering.
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Hvis en omvurdering ikke fører til et væsentligt andet resultat end den første
vurdering, vil man normalt også uden særligt vilkår herom kunne pålægge den
eller de arvinger, der har forlangt omvurderingen, at betale omkostningerne
herved, jf. FM 1999.94 Ø.
Der vises også betydelig tilbageholdenhed med at tilsidesætte bobestyrerens
skøn over, til hvilken pris en ejendom, der ikke skal arveudlægges, skal udbydes til salg. Se således FM 1999.11 V, hvor der forelå divergerende vurderinger
fra to af boet antagne og en mægler antaget af nogle arvinger, men hvor bobestyrerens noget forsigtige skøn over udbudsprisen blev stadfæstet.
Muligheden for at begære omvurdering kan fortabes ved stiltiende accept af
en vurdering eller ved accept af et udlæg (til vurderingssummen), jf. UfR
1999.1915 Ø, hvor ejendommen var vurderet til 2 mio. kr. Efter forelæggelse
for arvingerne blev den for det nævnte beløb udlagt til efterlevendeægtefælle
– som få måneder senere solgte den for 2,975 mio. kr. En arving forlangte nu
omvurdering, men ansås at have fortabt sin ret til hertil. Tilsvarende T:FA
2001.10 Ø om et kostbart maleri.
8. Skifterettens opgaver
a. Skifteretsattest, dokumentkopier, aktindsigt mv.
På begæring udstedes der skifteretsattest om boets berigtigelse, jf. DSL § 113.
Attesten lyder på dem, der er lodtagere i boet, jf. T:FA 1999.72 V, hvor skifteretsattest var udstedt til en livsarving, efter at de øvrige livsarvinger havde
givet arveafkald, men hvor denne udstedelse måtte omgøres, idet der også var
en efterlevende ægtefælle, så der retteligt var tale om et døds- og fællesbo,
hvilket attesten skulle udvise. Ved privat skifte kan der på fast ejendom tilhørende boet ske tinglysning af skifteretsattest, også selv om arvingerne ikke
har taget stilling til, om ejendommen skal sælges eller arveudlægges, jf. UfR
2000.1617 V. Tinglysningen udløser som tidligere nævnt en tinglysningsafgift
på 1.400 kr., jf. § 7, stk. 1, i lov om tinglysningsafgift (der omhandler »andre
tinglysninger« end de i §§ 4-6 omhandlede). Tinglysning af skifteretsattest er
som nævnt kun fritaget for tinglysningsafgift, hvis den sker som led i en arvings
overdragelse af ejendommen til en ikke-arving, jf. lovens § 8, nr. 3.
Enhver, der har retlig interesse deri, kan få oplysning om boets behandlingsmåde hos skifteretten eller bobestyreren, jf. DSL § 114, stk. 2.
Ligeledes kan vedkommende mod vederlag få udskrift af boets dokumenter,
dvs. aktindsigt, jf. DSL § 114, stk. 3. Allerede ved FM 1995.120 V statuerede
landsretten (modsat skifteretten), at den enkelte arving har krav på efter begæring at se de kassebilag mv., der ligger til grund for en boopgørelse, eftersom
bilagene må anses for at være en bestanddel af boopgørelsen. Skifteretten ville
have nægtet aktindsigt under henvisning til, at de relevante oplysninger fremgår
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af selve boopgørelsen. Se også T:FA 2003.499 Ø, der i medfør af rpl. § 41 giver
en arving ret til kopi af dokumenterne i et afsluttet bo.
Eksempelvis kan en arving få kopi af testamentet, også selv om testamentet
eventuelt bestemmer det modsatte, jf. FM 1999.115 V.
Derimod kan udenforstående, fx en potentiel modpart over for boet, ikke
kigge boet i kortene gennem aktindsigt, jf. FM 2002.8 Ø, hvor et dødsbo efter
en sølvsmed blev genoptaget for eventuelt at anlægge en ophavsretlig retssag
mod tredjemand. Denne begærede aktindsigt, men fik afslag.
b. Skifterettens vejledningspligt. Kan skifteretten blive erstatningspligtig?
En temmelig vidtgående vejledningspligt for skifteretten er fastlagt i DSL § 91,
men vejledning kan dog undlades, hvis den vil være særlig tidkrævende eller
vil kræve særlige undersøgelser som følge af boets størrelse eller andre forhold,
jf. fx T:FA 2002.295 Ø, der siger stop over for en arvings gentagne og meget
tidkrævende henvendelser om yderligere vejledning. Den nu lovfæstede vejledningspligt går videre, end hvad der tidligere blev lagt til grund i retspraksis, jf.
J.U. 1997.1005 Ø, hvorefter skifteretten ikke var forpligtet til at vejlede om
pensionsmæssige konsekvenser af udlevering til uskiftet bo. Forsømmelse af
vejledningspligten kan, alene eller i sammenhæng med andre fejl, føre til
ophævelse af en afgørelse fra skifteretten, jf. UfR 2002.1673 Ø, hvor skifteretten havde afsagt dom om, at en person ikke var testamentsarving, uden at
behandle sagen som en almindelig retssag efter DSL § 98 og uden at opfylde
sin vejledningspligt efter DSL § 91.
En vidtgående oplysningspligt (editionspligt) og fremmødepligt over for
skifteretten fastlægges i DSL § 92. Efter denne bestemmelse kan skifteretten
pålægge enhver at give møde, afgive forklaring og fremlægge dokumenter, idet
rpl.s regler om vidnepligt og edition herved finder anvendelse. Arvinger har
status som parter, og de har derfor ret til at overvære de øvrige afhøringer, jf.
UfR 2000.2541 Ø. Ved UfR 2004.2857 Ø og UfR 2005.482 Ø blev det lagt til
grund, at der ikke i DSL § 92, stk. 2, er hjemmel til at pålægge enken at bemyndige bobestyreren til at indhente oplysninger om afdødes engagement i en
schweizisk bank.
Når bobestyreren handler på skifterettens vegne, kan statskassen drages til
ansvar for hans fejl, men med regres mod ham for følgerne af hans professionelle fejl og forsømmelser., jf. Jens Anker Andersen: Skifteret; dødsboer s. 134
f. Praksis og teori om erstatningspligt ved konkurs og betalingsstandsning kan
give betydelig vejledning også for dødsboer, jf. nærmere Søren Hostrup Larsen
i Justitia 1997 nr. 6.
Der er imidlertid ikke nogen udpræget tradition herhjemme for at dømme
dommerembederne for fejl eller forsømmelse, og i hvert fald hvor der også er
75

Skiftet: Hvordan får man sin arv?

en advokat, fx en bobestyrer, inde i billedet, vil ansvaret ofte ramme denne
primært eller alene, jf. fx UfR 1998.1413 Ø om en skattemæssig fejl i en gældssaneringssag og UfR 2000.74 H om afsigelse af en udeblivelsesdom uden
forudgående forskriftsmæssig forkyndelse. For advokaten, der begår fejl, er det
»op ad bakke«, hvilket det i mindre grad er for det embede, der begår fejl, jf.
Kjeld Søgaard i Advokaten 2001 nr. 2 s. 37 ff.
Med den tilsyneladende stigende tendens efter skiftereformen til, at skifteretten selv klarer mange boer, må skifterettens erstatningsansvar dog antagelig
underkastes en bedømmelse i lighed med advokaters og andre rådgiveres. En
tilsidesættelse af skifterettens vejledningspligt, fx med hensyn til behovet for
at søge sagkyndig bistand i et skattemæssigt bospørgsmål, kan derfor efter
omstændighederne udløse erstatningspligt.
Tænker man sig en variant af den situation, der forelå i T:FA 2000.449 Ø
(hvor arvingen søgte at begrunde genoptagelse med, at hun ikke var blevet
tilstrækkeligt vejledet af skifteretten, inden hun indleverede åbningsstatus og
lod den tjene som boopgørelse med ejendommens værdi angivet som den
offentlige ejendomsvurdering, men hvor landsretten henviste til, at arvingen på
det første møde i skifteretten var blevet henvist til at søge advokatbistand, men
ikke havde gjort dette), kan man godt forestille sig et erstatningsansvar som
følge af utilstrækkelig vejledning om de basale skattemæssige konsekvenser af
den valgte udlægsværdi i boopgørelsen. En utilstrækkelig vejledning kan efter
omstændighederne føre til genoptagelse, jf. UfR 2002.1114 Ø og FM
2003.115/1 Ø, og arvingerne vil da i den nye boopgørelse kunne fortryde
skæringsdag og/eller værdiansættelse fra den tidligere. Kritisk til afgørelsen er
Flemming Sorth i FM 2002 s. 85 f, ligeledes kritisk til afgørelser af denne
kategori Henning Broman i FM 2003 s. 113 f. Udgangspunktet er nemlig ellers,
at genoptagelse ikke kan ske med henblik på at skaffe en ny skæringsdag, blot
fordi arvingerne af skattemæssige grunde har fortrudt den gamle skæringsdag,
jf. UfR 2004.1668 Ø. Normalt vil en forklaring fra skifterettens medarbejder
om, i hvilket omfang der vejledes, blive lagt til grund, jf. UfR 2002.2573 Ø og
UfR 2002.2 734 Ø.
Klare skifteretsfejl kan medføre erstatningsansvar. Et eklatant eksempel
herpå er UfR 2002.2329 V, der 14 år efter en arveudlodning til en umyndig
arving finder skifteretten og den efterlevende ægtefælle ansvarlige for, at arven
til den umyndige ikke blev indbetalt til en godkendt forvaltningsafdeling og
derfor blev forbrugt. Den bobehandlende advokat blev af helt konkrete årsager
frifundet, særligt fordi han ud fra skifterettens tilkendegivelser måtte regne
med, at der var taget vare på indbetalingen. På ansvaret hos den efterlevende
ægtefælle, der selv havde forbrugt arven, var den 5-årige forældelse i 1908forældelsesloven ikke anvendelig. På skifterettens ansvar var den 5-årige
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forældelse anvendelig, men forældelsen var suspenderet, fordi den umyndige
ikke vidste besked med forløbet af arvesagen.
c. Afgørelse af tvister
Skifterettens kompetence vedrørende blandt andet afgørelse af tvister er nærmere fastlagt i DSL § 89.
Kompetencen omfatter realitetsspørgsmål i form af arvekrav, anmeldte
fordringer mv. Fx skal skifteretten også afgøre en tvist om, til hvem en gravstedsret skal udlægges, jf. UfR 2000.1284 Ø, hvor skifteretten ville have henvist
parterne til civilt søgsmål om spørgsmålet, men hvor landsretten fastslog, at
skifteretten skulle afgøre tvisten, idet den var opstået og begæret afgjort inden
boets afslutning. Derimod hører tvist om urneanbringelse mv. ikke under
skifterettens, men under stiftsøvrighedens kompetence, jf. T:FA 1999.192 Ø og
T:FA 2001.105 Ø. Indtil gravstedet er valgt, må urneanbringelsen dog være et
skifteretsanliggende. Senere opståede spørgsmål om urneanbringelse hører
derimod under de kirkelige myndigheder, dvs. kirkegårdsbestyrelsen med
rekursmulighed til provstiudvalget, jf. UfR 2003.2545/1 V og T:FA 2004.68/2
Ø.
Grundprincippet er, at almindelige beslutninger træffes af bobestyreren, mens
egentlig tvist indbringes for og afgøres af skifteretten, jf. fx FM 1999.12 Holsted Skifteret, hvor en bobestyrers afgørelse om ikke at udlægge en fast ejendom til en arving, der krævede den udlagt, blev ophævet, idet sagen burde have
været indbragt for skifteretten til afgørelse ved dom. Se tillige FM 1999.12/2
Holsted Skifteret, hvor afdøde ikke i sit testamente havde taget stilling til, hvem
der skulle have hans faste ejendom. To velgørende foreninger skulle have hans
penge, mens slægten skulle arve hans løsøre, men ejendommen var uomtalt.
Bobestyreren opfordrede til at indbringe dette for skifteretten, men da ingen
reagerede, udlagde han ejendommen til slægtsarvingerne. Der protesteredes
ikke mod den udarbejdede boopgørelse. Da foreningerne herefter klagede,
afviste skifteretten henvendelsen som for sen, for så vidt den var udtryk for en
klage over bobestyreren, og henviste til at anlægge sag ved skifteretten efter
DSL § 89, stk. 1, nr. 1, med henblik på afgørelse af arvespørgsmålet. Se også
den allerede omtalte FM 2001.145 V, der – i en sag om fortolkning af et testamentes bestemmelser om den værdi, en fast ejendom skulle udlægges til –
udtaler, at den arving, der er utilfreds med bobestyrerens værdiansættelse, må
være henvist til at anlægge retssag ved skifteretten mod sin medarving.
Der anlægges således retssag om et omtvistet realitetsspørgsmål ved skifteretten, idet der ligesom under en almindelig retssag udtages stævning mod den
eller de andre arvinger.
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Hvis der anlægges retssag mod et privat skiftet dødsbo, og der også ønskes
dom over arvingerne, kan disse (med)sagsøges ved skifteretten, jf. DSL § 89,
stk. 2.
Retsplejelovens regler om borgerlige sager finder som udgangspunkt anvendelse på skifterettens behandling af tvister, jf. DSL § 98, jf. jf. nærmere Sys
Rovsing Koch & Ellen Marie Sørensen i UfR 2001 B s. 33 ff, der påpeger det
væsentlige i, at skifteretten fungerer efter de almindelige processuelle regler,
hvortil hører, at en sag anlægges gennem indlevering af stævning. Hvis der fx
tvistes om gyldigheden af et testamente, er det retsplejelovens almindelige
regler om civile retssager, herunder om fremskaffelse af dokumenter gennem
edition, der finder anvendelse, jf. T:FA 2001.376 Ø, der i konsekvens heraf
nægter at pålægge bobestyreren at skaffe nærmere materiale til retssagen, og
UfR 2002.1673 Ø, der ophæver en skifteretsdom, som var afsagt uden sædvanlig skriftveksling som i civile sager.
Parter i en retssag ved skifteretten er boet samt enhver lodtager, hvis ret vil
kunne påvirkes af sagen, jf. DSL § 99. Der er ikke særlige regler i DSL om
inddragelse af andre under sagen gennem adcitation, og det må derfor antages,
at retsplejelovens almindelige forskrifter i § 250 finder anvendelse. Særligt
efter, at bobehandling og tvistløsning er blevet adskilt, så skifteretten koncentrerer sig om tvistløsningen, må det være ubetænkeligt at acceptere, at der kan
ske kumulation og adcitation ved skifteretten i samme udstrækning som ved
andre dele af byretten.
Skifteretten kan beskikke advokat for en part, jf. DSL § 100. Advokatbeskikkelse forudsætter, at der foreligger en tvist, eller at det af anden grund må
antages, at den nødvendige bistand og vejledning ikke vil kunne gives af bobestyreren og skifteretten, jf. T:FA 1999.17 Ø, og der udvises derfor tilbageholdenhed med advokatbeskikkelse, jf. fx T:FA 2001.367 V. Afslag på advokatbeskikkelse sker ved kendelse, jf. T:FA 1999.8 Ø. Henvisningen fra DSL § 98 til
retsplejelovens almindelige regler om civile retssager indebærer, at der kan
udstedes advokatpålæg til en arving på samme måde som under andre retssager,
jf. herved retsplejelovens § 259, stk. 2. Se således UfR 2001.2551 V, hvor en
arving, der havde anlagt sag mod boet, efter at have modtaget et advokatpålæg
fortsatte med at bombardere skifteretten med breve og øvrige henvendelser,
men hvor landsretten gav skifteretten medhold i, at arvingen kunne pålægges
at lade sagen føre gennem advokaten. Dette må indebære, at almindelige henvendelser fra arvingen om boets forhold i øvrigt skal besvares af bobestyreren
hhv. skifteretten, men at alt, der vedrører retssagen, skal gå gennem advokaten.
Afgørelse af materielle spørgsmål træffes ved dom, jf. DSL § 101, stk. 1.
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Boets modkrav kan også påkendes af skifteretten, hvis den bestemmer det,
jf. DSL § 101, stk. 2. Derimod kan skifteretten ikke vedtages som værneting
vedrørende fx forsikringsydelser, der ikke indgår i boet, jf. UfR 1999.310 V.
Boets krav mod andre, bortset fra de forannævnte modkrav, anlægges ved de
almindelige domstole, jf. DSL § 106. Dette gælder fx også boets krav om
udlevering af genstande, som er i andres besiddelse, men som tilhører boet, jf.
T:FA 2001.101 V om umiddelbar fogedforretning til udlevering af en bil.
Boet kan indtræde i afdødes retssag, jf. DSL §§ 107-108.
Skifteretten kan pålægge sagsomkostninger, jf. DSL § 102, stk. 2.
Retsmøder i skifteretten, hvor der ikke behandles tvister, er ikke offentlige,
jf. DSL § 114, stk. 1. Bomøde hos bobestyreren er heller ikke offentligt.
9. Genoptagelse af et afsluttet bo: Boopgørelsens retskraft
Der er nærmere regler om omgørelse og genoptagelse i DSL §§ 103 og 104, jf.
nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling &
Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 451 ff.
Genoptagelse er udtryk for, at den retskraft, der ellers er knyttet til en boopgørelse, tilsidesættes. Generelt kan man herom sige, at boopgørelsen er mindre
retskraftig end fx domme i civile retssager. Bobehandlingens komplekse karakter spiller herved ind. Der kan opstå forhold i relation til en bobehandling, som
kan skabe behov for genoptagelse, fx at der dukker en ny arving op, at et aktiv
eller et passiv er blevet overset, eller at der er blevet begået egentlige fejl under
bobehandlingen. DSL § 103 har i et vist omfang den fogedretlige genoptagelsesbestemmelse i retsplejelovens § 504 som forbillede, og der er en ret vid
adgang til at få genoptaget fogedforretninger. Skifteretsafgørelser er således
generelt mindre retskraftige end almindelige civilretsafgørelser, idet der herved
alene tænkes på skifterettens kendelser og på den afsluttede bobehandling, jf.
herved UfR 1974.732 H om genoptagelse med henblik på et skattekrav, men cf.
UfR 1980.829 Ø, der afviser genoptagelse ud fra et retskraftsynspunkt.
Genoptagelse kan eksempelvis finde sted, hvis der fremkommer yderligere
aktiver eller passiver, eller hvis udlodningen er foretaget forkert, eller der er
begået væsentlige fejl, jf. nærmere DSL § 103. Betænkelig er T:FA 2002.130
Ø, der nægter genoptagelse af et privatskiftet bo, hvor en arving efterfølgende
fandt ud af, at en udgiftspost på 10.500 kr. posteret to gange. Skifteretten ville
i stedet for genoptagelse »vejlede arvingerne om udlodningen i boet«, men en
sådan vejledning kan ikke træde i stedet for en korrekt boopgørelse. De nye
aktiver, der kan begrunde genoptagelse, kan efter opstændighederne være
skatteaktiver, som opstår i kraft af selve genoptagelsen, jf. T:FA 2003.460 Ø,
der tillader genoptagelse af et privat bo med henblik på at flytte boopgørelsens
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skæringsdag fra dødsdagen til ét år senere, hvorved boet ville få 40.000 kr.
tilbage i skat.
Genoptagelse kan skyldes et ønske om, at boet fører en retssag om et eventuelt aktiv for boet, jf. FM 2000.98 V, hvor den bank, der var sagsøgt, ansås for
at have retlig interesse i at kære genoptagelsesbeslutningen til landsretten, men
hvor landsretten stadfæstede, at boet var blevet genoptaget.
Selv om den afsluttede bobehandling i mindre grad er retskraftig end andre
former for domstolsafgørelser, er praksis dog relativt streng, jf. fx T:FA
1999.247 Ø, der nægter genoptagelse af et privatskiftet bo efter en læge, idet
skifteretten og landsretten ikke fandt det dokumenteret, at der var fremkommet
yderligere aktiver, eller at lægepraksis var særeje og ikke som angivet i boopgørelsen fælleseje. De privatskiftende arvinger havde været utilfredse allerede
under bobehandlingen, men havde underskrevet udkastet til boopgørelse »under
protest«. Se også T:FA 1999.26 V, der afslår genoptagelse, idet det hverken var
bevist, at indboet var vurderet for lavt, eller at afdøde havde haft andel i en
bestemt bankkonto, og T:FA 1999.152 Ø, der ved nægtelsen lægger vægt på,
at der ikke i den endelige boopgørelse var taget forbehold om værdiansættelsen
af fast ejendom eller forelå andre omstændigheder, der kunne begrunde genoptagelse. Tilsvarende FM 2000.10 V om en fast ejendom, der efterfølgende viste
sig ikke at kunne sælges til det beløb, den var optaget til i den indleverede
boopgørelse.
Arvinger, som kan dokumentere, at de har betalt for meget i boafgift, bør
have mulighed for tilbagebetaling, selv om afgiftsberegningen i øvrigt er blevet
endelig, jf. bet. nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, s. 313, samt FT 1995-96,
tillæg A, s. 2904. Der er i så fald mulighed for genoptagelse efter DSL § 103,
stk. 1, nr. 4, hvis boafgiften er beregnet forkert, jf. fx UfR 2003.471 Ø, hvor
landsretten modsat skifteretten tillod genoptagelse af et afsluttet bo, idet boets
forventede regreskrav på 200.000 kr. vedrørende en af boet solgt fast ejendom,
som boet havde måttet tåle et tilsvarende prisafslag for, efterfølgende havde
måttet opgives. Genoptagelsen kritiseres i en kommentar i FM 2003 s. 45.
Genoptagelse kan ikke ske, blot fordi arvingerne efterfølgende opdager, at
det var uklogt af dem at udtage fast ejendom af boet til den offentlige ejendomsvurdering, hvorved de eventuelt kommer til at betale en større ejendomsavanceskat ved et senere salg, end de kunne have nøjedes med, hvis de havde
udtaget ejendommen fra boet til en højere værdi og dermed betalt boafgift af
denne, jf. fx T:FA 2000.449 Ø, hvor arvingen søgte at begrunde genoptagelse
med, at hun ikke var blevet tilstrækkkeligt vejledet af skifteretten, inden hun
indleverede åbningsstatus og lod den tjene som boopgørelse med ejendommens
værdi angivet som den offentlige ejendomsvurdering. Landsretten henviste til,
at arvingen på det første møde i skifteretten var blevet henvist til at søge advo80
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katbistand, men ikke havde gjort dette. Landsrettens yderligere begrundelse er
temmelig bastant og kan næppe fuldt ud føles bindende i enhver situation: »...
idet der ikke ses at være hjemmel til at genoptage boet i medfør af DSL § 103
med den begrundelse, at et aktiv har en anden værdi end den, der fremgår af
boopgørelsen«. Det kan vel ikke ganske udelukkes, at en klart urigtig værdiansættelse efter omstændighederne kan begrunde genoptagelse, men de her
beskrevne »standard«-situationer kan i hvert fald ikke føre til genoptagelse. Kan
det derimod påvises, at der ikke er givet arvingerne tilstrækkelig vejledning fra
skifteretten om valg af skæringsdag, værdiansættelse mv., eller henstår det blot
som tvivlsomt, i hvilket omfang sådan vejledning er givet, vil dette kunne føre
til genoptagelse, jf. UfR 2002. 1114 Ø og FM 2003.115/1 Ø, og arvingerne vil
da i den nye boopgørelse kunne fortryde skæringsdag og/eller værdiansættelse
fra den tidligere. Kritisk til afgørelsen er Flemming Sorth i FM 2002 s. 85 f,
ligeledes kritisk til afgørelser af denne kategori Henning Broman i FM 2003 s.
113 f. Udgangspunktet er nemlig ellers som nævnt, at genoptagelse ikke kan ske
med henblik på at skaffe en ny skæringsdag, blot fordi arvingerne af skattemæssige grunde har fortrudt den gamle skæringsdag, jf. UfR 2004.1668 Ø. Normalt
vil en forklaring fra skifterettens medarbejder om, i hvilket omfang der vejledes, som nævnt blive lagt til grund, jf. UfR 2002.2573 Ø og UfR 2002.2734 Ø.
Efter UfR 2002.873 V synes muligheden af en genoptagelse at måtte stå åben,
hvis en ændret værdiansættelse af ejendommen fører til materielle ændringer
i boopgørelsen. Arvingen af ejendommen var enearving, og i landsrettens
præmisser hedder det (i tilslutning til skifterettens henvendelse til arvingen med
forslag om en lav værdiansættelse af ejendommen i boopgørelsen): »Selv om
det havde været rigtigst, at skifteretten under disse omstændigheder i brevet
havde gjort kærende [enearvingen] opmærksom på spørgsmålet om ejendomsavancebeskatning ved salg, tiltrædes det, idet en ændring af værdiansættelsen af
boets ejendom ikke ville have medført en ændring af fordelingen af arv eller
udlodning, at boet ikke kan genoptages.«
Genoptagelse kan ikke finde sted alene af skattemæssige årsager, fx fordi der
viser sig flere skattepligtige boindtægter end først antaget, og boet ønsker en
senere skæringsdag for at opnå flere bofradrag, jf. UfR 2003.2194 V. Udgangspunktet er som nævnt, at genoptagelse ikke kan ske med henblik på at skaffe en
ny skæringsdag, blot fordi arvingerne af skattemæssige grunde har fortrudt den
gamle skæringsdag, jf. UfR 2004.1668 Ø.
Genoptagelse kan finde sted, hvis fx en kreditor sandsynliggør, at et bo, der
er sluttet som boudlæg, vil kunne gennemføre en omstødelsessag og derved
tilføre det reassumerede bo yderligere aktiver, jf. T:FA 2000.126 V, hvor landsretten modsat skifteretten ikke fandt særlig anledning til at betinge genoptagelsen af sikkerhedsstillelse fra kreditor i en sag, hvor boet var udlagt til efterle81
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vende ægtefælle i medfør af DSL § 78, efter at kreditor havde anmeldt sit krav,
men uden at kreditor var blevet orienteret om, at afdøde kort før sin død havde
bortgivet betydelige beløb.
Oplysning om forkert arvefordeling, fordi der er flere arvinger end antaget
ved bobehandlingen, fx et hidtil overset bortadopteret barn, vil normalt føre til
genoptagelse, jf. T:FA 2000.50 V, der ikke fandt, at der var udvist passivitet af
de forbigåede arvinger, T:FA 2000.321 V om genoptagelse efter 3 1/2 års
forløb, fordi et bortadopteret barn, som fortsat havde arveret, var overset ved
skiftet, og UfR 2001.2529 V, der afskærer genoptagelse for et bortadopteret,
men fortsat arveberettiget barn, der i 1960 fik at vide, at han var adopteret, og
i 1994 fik at vide, at hans biologiske far (hvis navn og adresse han samtidig blev
bekendt med) var død i 1988, men som først i efteråret 2000 begærede boet
genoptaget. Ved T:FA 2005.243 V statueredes der passivitet i et tilfælde, hvor
en arving ventede 1 ½-2 år med at reagere efter at være blevet bekendt med, at
ét af de tre børn, som havde delt arven, hverken havde afdøde som biologisk far
eller adoptivfar og derfor ikke skulle have modtaget nogen arv.
Det er i denne forbindelse ikke afgørende, at arvinger har modtaget udlodninger i god tro. Hvis de ved modtagelsen var i ond tro, kan genoptagelse normalt
ske allerede af denne grund. Genoptagelsesspørgsmålene bliver derfor i særlig
grad aktuelle – og kan lejlighedsvis føles hårde og »urimelige« af dem, der må
aflevere en allerede modtaget udlodning – hvor modtagerne var i god tro. Se fx
UfR 2001.1175 Ø, hvor der ved udlodningen i et bobestyrerbo var glemt en
udlodning til ToldSkat, hvilket bobestyreren havde overset, fordi han ikke
havde udarbejdet kontantafstemning(!). Skifteretten ville lade det have sit
forblivende ved udlodningen (og ville dermed lade bobestyreren bære tabet),
idet arvingerne havde modtaget udlodningerne i god tro, men landsretten tillod
genoptagelse. Kommentaren i FM 2001.27 bemærker, at omkostningerne ved
genoptagelsen må bæres af bobestyreren, og at skifteretten endvidere bør
overveje, om den pågældende »er egnet til at behandle boer«.
Se nedenfor i afsnit II B 1 e om de tilfælde, hvor der er usikkerhed, om en
arving har overlevet arveladeren – ja, om den pågældende overhovedet har
eksisteret (nogen »mente at vide«, at afdøde havde et barn uden for ægteskab).
Er der ikke vished for, at en arving har overlevet arveladeren, udlægges der
ingen arv til »arvingen«, jf. borteblevnelovens § 25, stk. 1, 1. pkt. Dukker
arvingen op og fremsætter sit krav, har han dog ingen for visse tidsgrænser ret
til at få arv, også hvor de øvrige arvinger var i god tro. Tidsfristen er 10 år fra
dødsfaldet. Dog er fristen 5 år i bobestyrerboer, fordi det i disse boer er særlig
vigtigt, at arvingerne kan stole på rigtigheden af boopgørelsen, jf. motivbemærkningerne i FT 1995-96, tillæg A, s. 2957. I UfR 2004.644 V meldte en
forbigået arving sig. Der var tale om et barn født uden for ægteskab, hvis
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eksistens man havde haft en uklar formodning om, men som bobestyreren trods
undersøgelser ikke havde fået bekræftet eksistensen af. Men da dette først skete
6,5 år efter dødsfaldet, og da de øvrige arvinger var i god tro, var den opdukkende arvings arvekrav bortfaldet.
Skifteretten kan betinge genoptagelse eller omgørelse af, at der helt eller
delvis stilles sikkerhed for omkostninger ved genoptagelse, jf. DSL § 103, stk.
2, jf. fx den allerede omtalte T:FA 2000.126 V, hvor landsretten modsat skifteretten ikke fandt særlig anledning til at betinge genoptagelsen af sikkerhedsstillelse fra en kreditor. Hvem der endeligt skal betale de påløbne genoptagelsesomkostninger, må afhænge af, hvem der har givet anledning til genoptagelsen, jf. fx T:FA 2001.228 Ø, hvor det ikke kunne bebrejdes ToldSkat, at et bo
måtte genoptages som følge af, at afdøde viste sig ikke at have selvangivet
nogle aktieavancer. Den sikkerhedsstillelse på 10.000 kr., som skifteretten
havde krævet af ToldSkat som betingelse for genoptagelsen, kunne dermed ikke
indtægtsføres genoptagelsesboet, men skulle tilbagebetales.

C. Afgifterne: Hvad koster det i afgift at skifte og at arve?
1. Skifteafgift (retsafgift)
Reglerne om skifteafgift (retsafgift) findes i retsafgiftsloven, RAL. Med DSL
blev der gennemført væsentlige ændringer i RAL, idet den tidligere skifteafgift
på 2% af formuemassen henholdsvis 1 % i eksekutorboer blev afskaffet i
konsekvens af, at bobehandlingsopgaverne i vidt omfang nu varetages af bobestyrere. Disse får betaling for deres arbejde, og det er derfor ikke forekommet
rimeligt at opretholde skifteafgiften i det tidligere omfang. Derfor blev afgiftssystemet omlagt, så der nu svares afgift med et beløb, der står i forhold til det
arbejde, skifteretten typisk har ved den pågældende bobehandlingsform. Der
skal således nu alene betales afgift efter den standardiserede takst, der er fastsat
for den pågældende bobehandlingsform. Omvendt skal der i de boer, hvor der
ikke tidligere skulle betales afgift, nu betales en afgift, der modsvarer det
arbejde, som ud fra en gennemsnitsbetragtning typisk er for skifteretten ved den
pågældende behandlingsform. Generelt kan man sige, at det ved reformen
indførte afgiftssystem er blevet forholdsmæssigt dyrere for mindre boer og
forholdsmæssigt billigere for store boer.
Samtidig med indførelsen af standardiserede afgifter er afgiftspligten for
skifteretsattest, hidtil 100 kr., afskaffet.
Taksterne er således, jf. RAL § 36 b:
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– Boudlæg uden skiftebehandling, 500 kr. (dog afgiftsfri, hvis afdøde var under
18 år).
– Udlæg til efterlevende ægtefælle eller udlæg til hensidden i uskiftet bo, 500
kr.
– Forenklet privat skifte, 1.000 kr.
– Privat skifte, hvor betingelserne for forenklet privat skifte er opfyldt, 1.000
kr.
– Almindeligt privat skifte, 2.500 kr., jf. straks nedenfor om stort bo.
– Bobestyrerbo, 2.500 kr., jf. straks nedenfor om store boer.
– Privat skifte eller bobestyrerbo med arvebeholdning ifølge boopgørelse på
over 1 mio. kr., 6.500 kr., jf. RAL § 36 c.
– Afgiftsfritagelse for småboer med formuemasse på højst 15.000 kr., jf. RAL
§ 36 d.
– Behandling af tvist under bobehandling: retsafgift som for borgerlige retssager, jf. RAL's øvrige bestemmelser.
Hvis der er flere boer, fx både et særbo og et fællesbo, skal der betales afgift for
hvert bo, jf. UfR 1998.1433 Ø.
Afgiftspligten indtræder ved boets udlevering, jf. RAL § 36 e, og afgiften
skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid, jf. RAL § 36 g.
Den yderligere afgift på 6.500 kr. for store boer med arbeholdning på over
1 mio. kr. skal dog først betales 14 dage efter, at boopgørelse i sagen er endelig.
Arvingernes hæftelse for boafgiften er personlig og solidarisk, jf. RAL § 36
g, stk. 2.
I boer, der behandles ved bobestyrer, udredes afgiften af boets midler, og bobestyreren hæfter for afgiftens betaling, jf. RAL § 36 h.
For skifterettens behandling af tvist under bobehandling, som forudsættes
afgjort ved dom, betales der som nævnt almindelig retsafgift som for retssag,
jf. RAL § 36 j.
Begæring fra en arving om, at en ægtefælle i uskiftet bo skal skifte, koster
500 kr., jf. RAL § 36 k.
2. Boafgift
a. Fra arveafgift til boafgift
I en årrække havde vi herhjemme et system med arveafgifter, dvs. en afgift, der
udløstes af den enkelte arvings lod i boet. Skalaen blev ofte beskyldt for at
nærme sig det konfiskatoriske, særligt når den højeste sats kunne blive ca.
90 %. For »almindelige« arvelodder var systemet dog trods alt til at leve med.
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b. Boafgiftsloven, BAL
Med ikrafttræden 1. juli 1995 blev der ved lov nr. 426 af 14. juni 1995 gennemført en lov om afgift af dødsboer og gaver. Loven betegnes i denne bog som
boafgiftsloven, BAL, jf. nærmere J.O. Engholm Jacobsen: Boafgiftsloven med
kommentarer.
Gennem BAL blev afgifterne af arv og gave markant lempet som et led i
aftalen om finansloven for 1995 mellem regeringen, Venstre og Det konservative Folkeparti. Det tidligere arve- og gaveafgiftssystem blev erstattet af et
betydelig enklere regelsæt, baseret på et boafgiftssystem.
c. Proportional afgift af samlet arvebeholdning: 15%. Bundfradrag
En boafgift beregnes under ét af den samlede arvebeholdning, som en afdød
person efterlader sig.
Boafgiften er en proportional afgift på 15 % af den del af boets værdier, der
overstiger 242.400 kr. (2006-niveau), jf. BAL § 6, sammenholdt med BAL §
31.
Arv til de personer, der tidligere var omfattet af afgiftsklasse A, pålægges
alene denne boafgift på 15%. Det vil sige: arv til børn og stedbørn og disses
afkom, plejebørn i visse situationer, jf. straks nedenfor, afdødt barns eller
stedbarns ægtefælle, personer, der har boet sammen med afdøde i mindst 2 år
før dødsfaldet, samt forældre. Praksis om fælles bopæl er ganske streng, jf.
T:FA 1999.264 Ø om to søskende, der boede i samme ejendom, men var tilmeldt folkeregisteret med adresse på hver sin etage i ejendommen. Uanset
længstlevendes forklaring om, at de spiste og ferierede sammen og reelt boede
i den afdøde brors lejlighed, krævedes der tillægsboafgift. Se også UfR
2002.888 Ø (= TfS 2002.447 Ø), hvor der havde været fælles bopæl i 4 år, men
afbrudt i godt 4 måneder inden for de 2 år før dødsfaldet. Tillægsboafgift skulle
betales. I TfS 2003.135 Ø boede afdøde og arvingerne ganske vist i samme hus,
men i to forskellige lejligheder i dette, og fælles bopæl var derfor ikke godtgjort.
Et plejebarn kan kun nøjes med 15 %-afgiften, hvis de strenge betingelser,
der fremgår af BAL § 1, stk. 2, litra f, er opfyldt. Formålet hermed at at forhindre, at afgiftsreglerne omgås ved proforma at etablere »plejeforhold«. Plejebarnet skal have haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på
mindst 5 år. Plejeopholdet hos afdøde skal være begyndt, inden plejebarnet
fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets biologiske forældre må have haft bopæl
hos afdøde sammen med plejebarnet. Det, der er registreret hos folkeregisteret,
vejer også i denne forbindelse ganske tungt, jf. TfS 2005.427 Ø. For det første
er det svært at føre bopælsbeviset uden en folkeregisterattest, jf. FM 1998.154
Ø, hvor erklæringer fra slægtninge ikke ansås for at være tilstrækkelige som
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dokumentation. For det andet skal der tungtvejende grunde til at lægge noget
andet til grund, end hvad folkeregisteret udviser, jf. TfS 2001.631 Ø (T:FA
2001.449 Ø), hvor plejebarnet var tilmeldt folkeregisteret på den adresse, hvor
barnet gik på kostskole, og hvor bevis for ophold hos plejeforældrene i modstrid
med folkeregistertilmeldingen ikke ansås for at være ført.
Arv til en frasepareret ægtefælle og til en fraskilt ægtefælle pålægges også
kun boafgift, dvs. ingen tillægsafgift. En ægtefælles arveret bortfalder som
tidligere nævnt ved separation eller skilsmisse, jf. AL § 38, stk. 1. Arv må
derfor i sådanne situationer bero på restamente.
Et adoptivbarn regnes som »afkom« i § 1, stk. 2, litra a's forstand, så der kun
skal betales boafgift, forudsat adoptivbarnet arver i sin egenskab af legal arving,
dvs. ikke kun som testamentsarving, jf. TfS 2001.956 V. For adoptivbørns
boafgift er det dermed afgørende, om der enten er tale om, at adoptionen er sket
efter 1956, eller dog at den ældre adoption er tillagt retsvirkninger efter adoptionslovgivningen gældende fra 1957. Tilbage bliver således adoptioner, der har
fundet sted før 1957, og som ikke er tillagt retsvirkninger efter den nuværende
adoptionslovgivning. Her skal der både betales boafgift og tillægsboafgift, jf.
FT 1994-95, tilllg A, s. 3844, højre sp.
Bundfradraget efter BAL § 6 er et fradrag, der gives for hvert bo. Ved skifte
af uskiftet bo indrømmes der derfor to bundfradrag, jf. BAL § 46.
Hvis skiftet omfatter boet efter 3 personer, nemlig hvis der ikke var skiftet
efter førstafdøde og dennes tidligere ægtefælle, skal der indrømmes 3 bundfradrag, jf. TfS 1998.507 V, der anfører, at udtrykket »et bo« må forstås som den
formuemasse, den enkelte afdøde efterlader sig. Der skal derfor beregnes
bundfradrag for hver af de personer, der i afgiftsmæssig henseende er omfattet
af et skifte.
Udskiftes kun en enkelt arving, mens den efterlevende ægtefælle vælger
fortsat at hensidde i uskiftet bo med resten (såkaldt successivt skifte), udnyttes
hele bundfradraget efter førstafdøde ved det første skifte, så den udskiftede
arving afgiftsmæssigt egentlig begunstiges på bekostning af de øvrige arvinger,
også selv om afdøde testamentarisk har foreskrevet, at den udskiftede arving
skal have mindst muligt, jf. UfR 1998.1471 V, TfS 1999.135 V og FM 1998.13
T&S med kommentar. Afgørelsen indeholder dog en forudsætning om, at
arvelader ved testamente kunne have bestemt, hvordan der skulle forholdes
boafgiftsmæssigt, og afdøde kunne således have foreskrevet en forholdsmæssig
fordeling af bundfradraget.
Er et uskiftet bo bortfaldet i medfør af AL § 24, fordi alle arvinger efter
førstafdøde afgik ved døden under længstlevendes hensidden i uskiftet bo,
indrømmes der på skiftet efter længstlevende kun ét bundfradrag, jf. TfS
2001.462 Ø (T:FA 2001.377 Ø).
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Bundfradraget gives også ved beregning af afgiften af en rentenydelse, jf.
UfR 1999.683 Ø.
Der gives derimod ikke ved beregningen af boafgift af forsikringer noget
bundfradrag for ydelser, der tilfalder en begunstiget. Dette gælder, uanset om
bundfradraget kan udnyttes helt eller delvis i boet. I værste fald betyder dette,
at den begunstigede »unødigt« skal betale ca. 30.000 kr. i boafgift (nemlig 15 %
af bundfradraget).
Efter omstændighederne kan det derfor være en fordel, at en forsikring indgår
i boet i stedet for at tilgå den eller de begunstigede direkte, jf. TfS 1998.278 Ø,
hvor arvingerne fik medhold i, at en forsikringsydelse skulle være indbetalt til
boet, så der kunne være beregnet bundfradrag. Både forsikringstageren og den
begunstigede var døde (som følge af den begunstigedes vold mod hende), og
hans bo frafaldt forsikringsydelsen, der herefter blev udbetalt til de »nærmeste
pårørende«, mens boafgift indbetaltes til skifteretten. Forsikringsydelsen burde
imidlertid være udbetalt boet, så bundfradrag kunne beregnes, og der blev
herefter foretaget ny afgiftsberegning. Én dommer ville følge skifterettens
synspunkt, hvorefter forsikringsydelsen ikke var en boindtægt (hvilket fx ville
gøre en betydelig forskel, hvis boet havde været insolvent), men en ydelse
direkte til de nu begunstigede (»nærmeste pårørende«).
Hvis dette ønskes, må den begunstigede give afkald på forsikringsydelsen,
så denne indgår i boet og dermed indgår under bundfradraget. Afkaldet kan
gives, så længe forsikringsydelsen ikke er modtaget af den pågældende, jf.
Skatteministeriets udtalelse af 14. august 1998 under j.nr. 11.98-537-26 (FM
1998.154), jf. tillige TfS 1999.161 Ø, der også lægger afgørende vægt på modtagelsestidspunktet. Er boet udleveret til forenklet privat skifte, må boet omberigtiges. Det er ikke udtryk for et afkald, at arvingen blot beder forsikringsselskabet eller banken om at indbetale beløbet til boet, jf. FM 1999.9 Ø, hvor arvingens henvendelse til banken om beløbets udbetaling til boet ikke ansås som et
egentligt afkald på forsikringssummen.
Ved arveafkald mod vederlag kan der ikke ydes bundfradrag i vederlaget, når
afkaldsgiveren ikke er lodtager i et skifte, jf. UfR 1998.1218 V og T:FA
2004.215 V.
Et afkald, der gives af børn, for at en længstlevende ægtefælle kan blive
enearving, og hvor afkaldsgiverne ikke deltager i skiftet, berettiger således ikke
til bundfradrag.
d. Tillægsboafgift: 25 %
Arv til andre arvinger end de netop nævnte, pålægges tillige en proportional
tillægsboafgift på 25 %, jf. lovens BAL § 1, stk. 2, jf. dog næste afsnit om
afgiftsfrihed for arv til ægtefælle.
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Da tillægsboafgift beregnes efter fradrag af boafgiften, bliver den effektive
sats således maksimalt 36,25 %.
Til denne kreds hører blandt andet søskende, svigerbørn og bedsteforældre.
Det samme gælder et selskab, en stiftelse, en fond (selvejende institution)
mv. – bortset fra almennyttige institutioner, som enten generelt er fritaget for
boafgift i medfør af BAL § 3, stk. 1, litra g, der indførtes i 1999, eller som
konkret kan fritages efter § 3, stk. 2, jf. UfR 1999.213 H (= TfS 1998.777 H)
med et relativt beskedent konkretiseringskrav vedrørende det almennyttige
formål. Også TfS 2003.110 Ø (om »Hermann Johannes & Adda Hammers Fond
for Erhvervsflyvning«) er et eksempel på, at myndighederne ville fortolke
almennyttebegrebet snævrere, end der er belæg for i lovbestemmelsen. Det
kunne ikke kræves, at fondens midler blev uddelt efter trangskriterier. Det var
tilstrækkeligt, at der ikke var nogen afgrænsning af den kreds, der var berettiget
til at modtage støtte, ud over at de berettigede søgte uddannelse eller efteruddannelse som civile erhvervsflyvere.
Afgiftsfritagelsen efter almennyttereglen gælder dog ikke for kapitaler og
formuegoder, hvortil der ved dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse,
rentenydelse, bopælsret mv., jf. BAL § 14 som affattet med virkning for dødsfald fra 1. juli 1999. Af sådanne kapitaler og formuegoder betales der boafgift
og eventuel tillægsboafgift uden hensyntagen til brugs- eller indtægtsnydelsen,
jf. fx TfS 2000.625 V, men afgiften kan betales af kapitalen eller formuegodet,
jf. § 14, stk. 3. Grundlaget for den pågældende rentenydelse bliver herved
formindsket, når der således skal udredes boafgift af kapitalen.
e. Afgiftsfrihed for ægtefælle
Arv og forsikringer til afdødes ægtefælle er fritaget fra afgiftspligten, jf. BAL
§ 3, litra a. Dette gælder, uanset om der i ægteskabet har været fælleseje, skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller en kombination heraf. Fritagelsen gælder
også de forsikringsydelser, som ægtefællen modtager. Dette gælder både ægtefællepension, der udbetales som en løbende livsvarig ydelse, tidsbegrænsede
ratepensioner og engangssummer, der udbetales fri for boafgift. Fritagelsen
gælder, selv om ægtefællerne ikke var samlevende på dødsfaldstidspunktet,
men hvis de på dette tidspunkt var separeret eller skilt, gælder fritagelsen ikke.
Dog gælder afgiftsfritagelsen ikke kapitaler og formuegoder, hvortil der ved
dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse, rentenydelse mv., jf. BAL
§ 14 som affattet med virkning for dødsfald fra 1. juli 1999. Af sådanne kapitaler og formuegoder betales der boafgift og eventuel tillægsboafgift uden hensyntagen til brugs- eller indtægtsnydelsen, jf. TfS 2000.625 V, men afgiften kan
som nævnt betales af kapitalen eller formuegodet, jf. § 14, stk. 3.
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Ægtefæller anses i øvrigt som to selvstændige arveladere og som to selvstændige arvinger, uanset deres formueordning. Herved bliver det uden betydning
for afgiftsberegningen, om en arv stammer fra eller indgår i et fælleseje eller et
særeje. Dette modvirker afgiftsbetingede formueopdelinger og overdragelser.
Som det vil fremgå af afsnittet nedenfor om forsikringsydelser, er der fra
1999 indtrådt en vis form for ligestilling mellem en ægtefælle og en samlever
(samt en fraskilt ægtefælle), idet skattepligtige pensionsudbetalinger er gjort fri
for boafgift, jf. nu BAL § 3, stk. 1, litra b).
f. Arveafkald skal gives senest ved indlevering af boopgørelse
Hvis en arving helt eller delvis giver afkald på falden arv, anses den, til fordel
for hvem afkaldet er givet, for arving til den pågældende arv ved afgiftsberegningen, jf. BAL § 5, stk. 1.
Når arveafkaldet således kan respekteres i afgiftsmæssig sammenhæng, jf.
straks nedenfor om betingelserne herfor, indebærer dette, at afkaldsgiveren
kobles ud ved afgiftsberegningen, så den begunstigede ved afkaldet anses som
direkte arving efter afdøde.
Efter tidligere praksis var det således, at afkaldet skulle være givet, inden
arvingerne havde realitetsbefattet sig med boet. Dette blev i den oprindelige
udformning af BAL formuleret således, at afkaldet skulle være givet, inden
arvingerne havde taget stilling til, om de ville overtage afdødes gæld eller ikke,
jf. da BAL § 5, stk. 4.
Med virkning fra 1. januar 1997 blev BAL § 5, stk. 4, imidlertid ændret. Det
afgørende er nu, om afkaldet er givet senest samtidig med indlevering af boopgørelse til skifteretten, dog senest ved foretagelse af udlodning fra boet. Hvis
der udloddes fast ejendom, er det afgørende, hvornår dokumentet om arveudlægget underskrives, uanset om ejendommen eventuelt udlægges med en
tidligere overtagelses- og skæringsdag, jf. FM 1999.50 T&S.
Der er herved skabt klare og enkle regler for afkaldsgivelsen. Der er ikke
specielle overgangsregler i ændringsloven, og det er specielt ikke blevet foreskrevet, at den nye regel alene finder anvendelse på boer, hvor dødsfaldet er
indtrådt 1. januar 1997 eller senere. Det må derfor antages, at reglen, som i
nogen grad liberaliserer kravet til tidspunktet for afkaldsgivelsen, også gælder
for boer, der verserede pr. 1. januar 1997.
Arveafkald respekteres kun i afgifts- og skatteretlig henseende, såfremt
betingelserne i BAL § 5 er opfyldt (i henseende til fristen for afkaldet, den
personkreds, der kan begunstiges ved afkaldet, etc.). Se afsnit I A 6 om konsekvenserne, hvis et arveafkald ikke opfylder betingelserne i § 5: Et arveafkald,
der ikke opfylder betingelserne, fx fordi afkaldet gives for sent eller til fordel
for nogen, der falder uden for kredsen i BAL § 5, stk.2, vil som nævnt medføre
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gaveafgift hhv. indkomstskat for modtageren og boafgift og/eller tillægsboafgift
for afkaldsgiver. Det vil som nævnt ses heraf, at der er en afgrund til forskel
mellem de to situationer: 1) Hvis et afkald afgivet af A til fordel for B opfylder
betingelserne i BAL § 5, kobles A ud som arving, og i stedet beregnes der kun
boafgift i forhold til B. 2) Hvis afkaldet ikke opfylder betingelserne, beregnes
der først boafgift i forhold til A og dernæst enten gaveafgift eller indkomstskat
mellem A og B, alt efter om B hører til gaveafgiftskredsen (BAL § 22) eller ej
i relation til A.
Se nedenfor under afsnittet om gaveafgift om den afgift, der skal betales af
forventet arv hhv. af falden arv. Det vil ses, at der gennem (delvist) afkald på
forventet arv vil kunne spares arveafgift, ved at arv konverteres til gave, eventuelt under grænsen for afgiftsfri gave, jf. UfR 2004.204 V.
g. Fradrag ved boafgiftsberegningen, herunder betydningen af kaution,
gave, gavegældsbrev mv.
Boafgifterne beregnes af den godkendte arvebeholdning i en boopgørelse, jf.
BAL § 4. Der fragår således passiver, jf. nærmere nedenfor om nogle særlige
kategorier af passiver.
Det udtales i FM 2000.81 V i forbindelse med et spørgsmål om anerkendelse
af en forbedringsudgift på 150.000 kr., som af boet besluttedes afholdt på
afdødes og en medarvings ejendom, at »når boet havde anerkendt udgiften,
burde skifteretten også gøre det i afgiftsmæssig henseende«. Udsagnet er
besnærende, men hvis retstilstanden var så enkel, ville den nærmest kunne få
karakter af et tag-selv-bord. I den konkrete sag bragte den omstridte udgift lige
netop boet ned under den afgiftsfri bundgrænse. Som det imidlertid bemærkes
i FM-kommentaren, er det citerede kriterium – at det afgørende skulle være, om
boet har anerkendt udgiften – næppe anvendeligt, hvis arvingerne i boet har
interesse i udgiften, fx i form af en udgift, der kom arvingen til gode i dennes
egenskab af medejer af boets ejendom.
Det må derfor fastholdes, at de udgifter, der afgiftsmæssigt kan bringes til
fradrag, skal være udtryk for reelle gældsposter, der enten naturligt udspringer
af boets behandling, eller som påhvilede afdøde og derfor nu boet.
Begravelsesudgifter, udgift til gravstedsvedligeholdelse mv. fragår herved,
hvad enten der tegnes en kontrakt med kirkegården om gravstedsvedligeholdelse, eller der oprettes en gravstedskonto, som arvinger eller andre står som
ansvarlige for. Tvist om gravstedsret, udlæg af denne mv. afgøres af skifteretten, jf. fx UfR 2000.1284 Ø og T:FA 2002.18 V.
Kørselsudgifter mv. i forbindelse med ryddeliggørelse af afdødes ejendom
eller lejlighed er ikke fradragsberettigede, jf. TfS 2004.413 Ø.
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Ved beregningen af nettoboet fragår både eventuel boskat, (men ved beregningen af boets størrelse i relation til grænserne for skattefrihed for boet kan
boskatten ikke fratrækkes) eventuelle passivposter efter dødsboskatteloven,
DSKL (tidligere kildeskatteloven, KSL) mv.
Afdødes kautionsforpligtelser kan give anledning til tvivl, når passivet
(forpligtelsen) fratrækkes og det dernæst skal vurderes, hvilken værdi – eventuelt 0 – boets regreskrav mod hovedskyldneren har. Der må her foretages en
konkret vurdering af hovedskyldnerens betalingsevne.
J.U. 1996.178 Ø godkender under et ægtefælleskifte (såkaldt kapitel VIskifte, dvs. efter den gamle skiftelov, der nu alene omhandler fællesboskifte),
at et kautionskrav (dvs. afdødes, nu boets, forpligtelse) passiveredes med sit
fulde beløb. Efter det oplyste om medkautionisternes betalingsevne måtte det
lægges til grund, at regreskravet mod de pågældende (dvs. det aktiv i boet, som
regreskravet udgør) havde en så ringe værdi, at der ikke skulle tages højde
herfor (dvs. det skulle værdiansættes til 0). Følgen var, at begge ægtefællers
bodele blev insolvente, og ingen af dem skulle derfor afgive boslod til den
anden. Tilsvarende konkret vurdering må foretages under et dødsboskifte.
For at spare arveafgift (nu: boafgift) har mange forældre givet deres børn
gaver i form af gældsbreve i forældrenes levende live. I det omfang der definitivt er givet en gave, er afdødes formue og dermed boet tilsvarende reduceret,
og afgiftsbesparelsen bliver dermed en realitet, jf. foran under I A 4 b (om
dødsgaver mv.). Problemet i praksis har været at fastlægge, hvor stærk og
definitiv forpligtelsen skal være, dvs. hvor »reel« gælden skal være, for at et
sådant passiv kan anerkendes. Normalt vil det være en forudsætning for anerkendelsen, at der er tale om gældsbreve på anfordringsvilkår, dvs. anfordringsgæld, jf. TfS 1996.574 Ø, der stadfæster, at skifteretten ikke havde godkendt
børnebørnenes tilgodehavender i et dødsbo efter bedsteforældre som fradragsberettigede boudgifter. Ved beregningen af arveafgift blev børnebørnenes
gældsbrevstilgodehavender derfor medregnet til børnebørnenes arv. Der var tale
om uforrentede gavegældsbreve hver på 8.000 kr., svarende til den daværende
afgiftsfri bundgrænse for gaver. Der var bestemmelse i gældsbrevene om, at
gavebeløbet kunne kræves udbetalt ved gavemodtagerens fyldte 24. år, dog at
beløbet kunne udbetales tidligere, hvis modtageren og dennes forældre var
enige om anvendelse af beløbet. Landsretten var enig med skifteretten i, at
gavegældsbrevene ikke kunne karakteriseres som anfordringsgældsbreve, og
tilgodehavenderne var derfor omfattet af afgiftspligten. I samme retning går TfS
1996.575 Ø. Se tilsvarende T:FA 2002.42 Ø, hvor de pantebreve, senior havde
tinglyst i sin ejendom og givet til børnene, ikke blot var rente- og afdragsfri,
men også uopsigelige fra kreditors side i debitors (giverens) levetid. Gaverne
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ansås først for at være ydet ved dødsfaldet, og de kunne derfor ikke anses for
at være reelt ydede, jf. BAL § 13, stk. 3.
Også TfS 1998.819 V forkaster den afgiftsmæssige holdbarhed af en gavekonstruktion. Der var ligesom i andre sager tale om rente- og afdragsfrie gældsbreve, men opsigelsesvarslet på 3 måneder lå dog ganske tæt på et anfordringsvilkår. Landsretten tog ikke direkte stilling til, om det var det manglende anfordringsvilkår, der blev udslagsgivende for resultatet, men henviste blot til, at
beløbene ikke blev (kontant) udbetalt, og at »denne konstruktion [ikke] kan
lægges til grund ved afgiftsberegningen«. Den anførte praksis synes at være
udtryk for et skærpet syn på disse gældsbreve.
Det er ikke nok at fremlægge gældsbreve eller kopier af sådanne. Der må
dokumenteres nærmere om, hvad baggrunden for gælden er, så det kan ses, at
der er tale om en reel gældsforpligtelse, jf. T:FA 2003.437/2 V, som dog ikke
er en afgiftsretlig afgørelse, men som tager præjudiciel stilling til gælden i
forbindelse med en anmodning om boets udlevering til forenklet skifte, hvilket
blev afslået.
Den eneste fremgangsmåde, der herefter med sikkerhed synes at måtte
accepteres også afgiftsretligt, er derfor gældsbreve, der både forrentes og er på
ægte anfordringsvilkår. Urigtig er dog formentlig TfS 2005.425 Ø, som forkaster muligheden for at fradrage uforrentede gældsbreve på anfordringsvilkår i
arvebeholdningen, allerede fordi gældsbrevene var ydet som gave. En sådan
begrundelse er i sig selv ikke nok.
I både skatte- og afgiftsretlig praksis stilles der skærpede krav til beviset for,
at påståede tilgodehavender mellem nærstående er reelle. Bevisbyrden er dog
ikke uløftelig, jf. fx TfS 1999.180 Ø og TfS 1999.404 H.
I enkelte tilfælde må det accepteres, at beviset for en gældspost til nærstående
føres på mere indirekte måde. Således anerkender T:FA 1999.197 Ø en mere
indirekte bevisførelse i form af indtægtsopgørelser mv. som indicium for, at
ægtefællernes indtægter ikke stod mål med deres udgifter, og at hustruens
anbringende om at skylde sin mor 200.000 kr. derfor kunne tages til følge for
120.000 kr.s vedkommende. Afgørelsen vedrører dog ikke et dødsbo, men et
separationsskifte.
Afdødes erklæringer om gaveydelser, der ikke har givet sig udslag i gældsbreve, skal have en meget konkret karakter, for at gaverne kan anses for at være
givet og dermed udgået definitivt af formuen. Normalt må det simpelthen
kræves, at gaven er effektueret inden dødsfaldet, jf. fx TfS 2000.378 Ø samt
T:FA 2000.141 Ø, hvor afdødes ejendom solgtes før dødsfaldet, men hvor
afdødes angiveligt til arvingerne tilkendegivne hensigt om at give dem i alt
480.000 kr. af salgssummen først effektueredes efter dødsfaldet. Der kan herved
hentes nogen vejledning i det arveretlige begreb dødsgave og dødslejegave, som
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omtaltes foran under I A 4 b, men det arveretlige begreb er ikke i sig selv
afgørende for den afgiftsretlige kvalifikation. Se også T:FA 2000.181 Ø, hvor
afdøde havde bestemt, at gaver på 400.000 kr. først skulle effektueres, når boet
efter hendes mand var færdigbehandlet. Landsretten udtaler i øvrigt i denne sag,
at det var med rette, skifteretten havde behandlet klagen over afgiftsspørgsmålet
på rent skriftligt grundlag. Gevinsten herved er, at der normalt opnås en ganske
hurtig afklaring af afgiftsmæssige tvister, modsat den tidligere retstilstand, hvor
der skulle anlægges egentlig retssag med heraf følgende betydelihgt tids- og
ressourceforbrug. Se også FM 2001.125 V, hvor afdødes intentioner om gennem
afdrag på gældsbreve at ville give 40.000 kr. årligt ikke havde givet sig skriftlige udslag. Se også TfS 2002.207 Ø, der ikke anerkender, at afdøde successivt
skulle have bortgivet sin ejendom gennem utinglyste gaveoverdragelser. Se
også T:FA 2002.302 V, hvor afdødes døtre havde modtaget hver 100.000 kr.,
fra afdøde, og hvor dette fandtes at være udtryk for lån, ikke gaver. Der blev
lagt vægt på, at en bror havde fået tilbudt et tilsvarende beløb som lån for at
blive ligestillet med søstrene, at beløbene ubestridt ikke skulle tilbagebetales,
mens faderen levede, og at døtrene havde set statusopgørelser med en angiven
forrentning af pengene.
Disse bemærkninger gælder også, hvor de påståede gaver har bestået i nedskrivning af gældsbreve med afdøde som kreditor og en arving som debitor, jf.
T:FA 2002.15 V, der ikke anerkender arvingernes udsagn om, at de afdrag på
40.000 kr. årligt, der var fastlagt i gældsbrevene, efter afdødes udsagn skulle
afskrives på gældsbrevene uden reelt at betales, dvs. i form af en årlig gave fra
afdøde til arvingerne af den nævnte størrelse. Landsretten lagde vægt på, at
afdøde ikke havde nedskrevet gældsbrevene ved påtegning på disse eller på
anden måde havde udstedt kvittering.
Også spørgsmålet om, hvorvidt andre gaver end pengegaver, dvs. gaver af
afdødes aktiver i øvrigt, er givet på en så definitiv og forpligtende måde, at de
er gået ud af afdødes formuesfære, må afgøres konkret. Der må stilles temmelig
strenge krav til beviset herfor, jf. fx TfS 1997.620 V om en obligationsbeholdning samt TfS 2002.207 Ø, der ikke anerkender, at afdøde successivt skulle
have bortgivet sin ejendom gennem utinglyste gaveoverdragelser.
Familiegældsbreve forekommer også den modsatte vej: Senior låner junior
penge, og af det herved opståede tilgodehavende eftergives der hvert år et beløb
svarende til det afgiftsfrie grundbeløb. Måske er denne fremgangsmåde én af
de i praksis mest anvendte, fordi den er enkel og overskuelig. Også ved denne
konstruktion er det væsentligt, at der er tale om et anfordringstilgodehavende,
idet der ellers vil kunne opstå afgiftspligt af den kapitaliserede begunstigelse
(nutidsværdien af gældsforholdet), der er en følge af afdrags- og rentevilkårene.
Vigtigt er også, at der ikke fra begyndelsen gives løfte om at (efter)give et
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bestemt beløb hvert år, idet gaven i så fald anses for at være givet og afgiften
udløst allerede ved dette første løfte. Den årlige gave bør således opstå som
følge af en spontan og uforpligtet, omend jævnligt tilbagevende gavmildhed hos
giveren. Det er en ganske anvendt konstruktion, at senior låner et beløb til sine
arvinger, og at tilgodehavendet herefter hvert år nedskrives med det maksimale
afgiftsfri bundbeløb inden for gaveafgiftsreglerne. Ved TfS 2006.39 Ø havde
skifteretten underkendt konstruktionen med den begrundelse, at lånet fra nu
afdøde, dennes samtidigt udstedte generalfuldmagt til en arving til hvert år at
nedskrive hvert gældsbrev samt selve nedskrivelsen var begrundet i ønsket om
afgiftsbesparelse. Skifteretten ville derfor forøge den boafgiftspligtige bomasse
med den seneste af disse eftergivelser. Landsretten fandt imidlertid lånet og
eftergivelserne reelle og ændrede derfor skifterettens afgørelse om bomassens
størrelse.
En brugsret til fast ejendom (bopælsret) hhv. en rentenydelse til en kapital
skulle tidligere kapitaliseres og fradrages ved afgiftsberegningen, jf. fx TfS
1996.634 T&S (om gaveafgift). Men efter BAL § 14 betales der nu boafgift af
hele formuegodets (brutto)værdi, dvs. uden hensyn til brugsretten hhv. rentenydelsesretten, også selv om betingelserne for afgiftsfritagelse af kapitalen i BAL
§ 3 (om arv til fx ægtefælle eller til en almennyttig fonde, dvs. selvejende
institution mv.) i øvrigt er opfyldt, jf. UfR 1999.683 Ø. Afgiftsfritagelsen efter
BAL § 3 gælder således ikke for kapitaler og formuegoder, hvortil der ved
dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse, jf. BAL § 14 som affattet
med virkning for dødsfald fra 1. juli 1999. Af sådanne kapitaler og formuegoder
betales der boafgift og eventuel tillægsboafgift uden hensyntagen til brugs- eller
indtægtsnydelsen, jf. TfS 2000.625 V, men afgiften kan udredes af kapitalen
eller formuegodet, jf. § 14, stk. 3. Grundlaget for rentenydelsesretten bliver
herved formindsket, når der udredes boafgift ved fragang i kapitalen. Vederlagsfri opgivelse af en bopælsret mellem parter i et gavemiljø må antages at
udløse gaveafgift af værdien af det opgivne, jf. TfS 2002.54 Ø, der dog er
afgjort efter den tidligere afgiftslovgivning uden direkte stillingtagen til ToldSkats subsidiære anbringende om, at der også efter BAL må gælde afgiftspligt
af en sådan opgivelse.
Der gives også bundfradrag ved afgiftsberegning efter BAL § 14, jf. den
nævnte UfR 1999.683 Ø.
Der betales til gengæld ikke boafgift af (en kapitaliseret nutidsværdi af) en
brugsret hhv. rentenydelse, jf. BAL § 3, stk. 1, litra e.
h. Afgiftsfri ydelser: forsikring, rentenydelse mv.
En række forsikringsydelser er ved BAL § 3 undtaget fra afgiftspligten, jf. Jens
Anker Andersen, Helene Amsinck Boie & Kim Trenskow i Advokaten 1995 s.
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270 ff, der om forsikringer fremhæver, at BAL § 3 nu opregner en række
forsikringer mv., som er undtaget fra afgiftspligten. I lovmotiverne anføres det,
at de forsikringer og pensioner, som ikke udtrykkeligt er undtaget i bestemmelsen, omfattes af afgiftspligten.
En række forsikringer er efter BAL § 3 generelt fritaget for boafgift, også
selv om de tilfalder andre end ægtefællen. Afgiftsfri forsikringer er følgende:
– ATP,
– arbejdsskadeforsikring,
– arbejdsgiverbetalt ulykkesforsikring efter en arbejdsulykke,
– forsikringsbeløb, hvor en begunstiget selv har betalt præmierne, fx krydslivsforsikring. Som følge af, at ydelsen i henhold til krydsende livsforsikringer
ikke udløser boafgift, er dette én af de mest anbefalelsesværdige måder at
sikre en samlever på: Hver samlever tegner en livsforsikringer på den andens
liv,
– forsikringer udloddet til en ægtefælle ved separation eller skilsmisse,
– ægtefællepension, der er bevaret i forbindelse med en skilsmisse,
– forsikring, som tilfalder en begunstiget, hvor forsikringens værdi ikke overstiger 2.000 kr.,
– pantsat livsforsikring i det omfang, udbetalingen sker til fyldestgørelse af
panthaver, fx hvor der gennem et pengeinstitut er tegnet og pantsat en forsikring i forbindelse med låntagning. Derimod er det ikke afgiftsfrit, hvis långiveren er indsat som begunstiget, jf. straks nedenfor om TfS 1996.891 Skd.,
– pensioner med løbende indkomstskattepligtige udbetalinger, der tilfalder
afdødes børn og stedbørn under 24 år i kraft af en begunstigelsesbestemmelse, samt
– forsikringer, der tilfalder organisationer med almenvelgørende formål.
Skatteministeriets departement har afgivet nogle deludtalelser om forsikringers
stilling i relation til BAL, jf. TfS 1996.801 Skd. Udtalelsen indeholder nogle
nyttige bemærkninger, jf. tillige Åse Kogsbøll & Svend Illemann i TfS 1996,
802 om nogle forsikringsmæssige spørgsmål i relation til boafgiftsloven:
Kombiforsikringsprodukter: Der findes kombinerede forsikringsprodukter,
hvori der indgår ordninger med henholdsvis en sumudbetaling og løbende
udbetalinger. Hver ordning skal selvstændigt afgiftsberigtiges. Det er uden
betydning, om ordningerne er knyttet til én eller flere policer.
Udtræk fra forsikringen: Når der skal betales afgift af en livsforsikring, kan
boafgiften betales ved udtræk fra forsikringen. Der er herved ikke tale om
udbetaling, der udløser afgift eller beskatning efter PBL's regler.
Kreditor som begunstiget eller panthaver: Hvis kreditor er indsat som begunstiget, skal der betales bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25 %. Kreditor skal i
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denne situation behandles som en hvilken som helst anden begunstiget. Er
forsikringen derimod pantsat til kreditor, skal der ikke betales bo- og tillægsafgift af den del af forsikringen, der udbetales til kreditor til dækning af det
økonomiske mellemværende med afdøde. – Brugsnydelser og rentenydelser er
undtaget fra afgiftspligten, jf. BAL § 3, stk. 1, litra e.
Fra 1999 er der indført en væsentlig nyordning med hensyn til udbetalinger,
der helt eller delvis er skattepligtige efter PBL, jf. BAL § 3, stk. 1, litra b), i
dennes nye skikkelse, hvorved de hidtidige litra b) og c) er blevet sammenlagt.
Nu gælder det, at alle udbetalinger, der er helt eller delvis indkomstskattepligtige efter PBL, er afgiftsfri. Denne afgiftsfrihed gælder således også pensioner,
der tilfalder fx en samlever, en fraskilt ægtefælle mv. En kapitalpension udløser
ikke indkomstskat, men en særlig 40% afgift, og den er derfor ikke afgiftsfritaget. Både ved udbetaling af kapitalforsikring og kapitalpension skal der betales
40% afgift efter PBL, og restbeløbet skal afgiftsberigtiges efter BAL. For at
sidestille udenlandske pensionsordninger med danske bestemmes det i BAL §
3, stk. 1, litra b), i slutningen, at afgiftsfriheden ikke gælder ordninger »svarende til en dansk kapitalpensionsordning«.
Alle forsikringer, der ikke efter de her gengivne regler særskilt er undtaget
fra afgiftspligt, afgiftsberigtiges med enten 15% eller 36,25 %, alt efter slægtskabsforholdet mellem afdøde og forsikringsydelsens modtager. Eksempelvis
skal en samlever betale boafgift af en forsikring, som afdøde har betalt præmierne på. Bedre er det derfor som nævnt at indrette sig med krydslivsforsikring
(krydsende livsforsikringer), jf. tillige bemærkningerne ovenfor om, at skattepligtige pensionsordninger er blevet fritaget for boafgift fra 1999, og dette
gælder også pensioner til samlevere. Også afdødes ægtefælle, der jo ellers ikke
skal betale boafgift af arv efter afdøde, skal betale boafgift af en forsikringsydelse, i det omfang den begunstigede ægtefælle ikke selv har betalt forsikringspræmierne, jf. UfR 2002.1887 V.
Der er ikke ved afgiftsberegningen noget bundfradrag for forsikringsydelser,
der tilfalder en begunstiget. Dette gælder, uanset om bundfradraget kan udnyttes helt eller delvis i boet. I værste fald betyder dette, at den begunstigede
»unødigt« skal betale ca. 30.000 kr. i boafgift (nemlig 15 % af bundfradraget).
Efter omstændighederne kan det derfor som nævnt være en fordel, at en forsikring indgår i boet (og beløbet tillægges den pågældende ved testamente) i stedet
for at tilgå den begunstigede direkte, jf. TfS 1998.278 Ø.
Det er værdien på udbetalingstidspunktet, der danner grundlaget for afgiftsberegningen, jf. BAL § 12, stk. 1. Hvis forsikringspolicen har forskellige
udbetalingstidspunkter, bliver der tale om successive afgiftsberigtigelser, idet
udbetalingstidspunktet i forhold til den enkelte forsikringsydelse er afgørende.
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Ved opgørelsen af forsikringens værdi skal der tages hensyn til den skat, der
hviler på ordningen efter reglerne i PBL, jf. BAL § 12, stk. 1. Hvis der således
i kraft af dødsfaldet skal betales afgift efter PBL, fx ved en kapitalpension, skal
forsikringens afgiftspligtige værdi reduceres med denne afgift.
Hvis de kommende forsikringsydelser (løbende eller ratevise) er indkomstskattepligtige (og der alligevel skal betales boafgift efter BAL § 3), tages der
hensyn til den latente indkomstskat: Forsikringens værdi reduceres da med et
standardfradrag på 40% af værdien, inden boafgiften beregnes, uanset hvad den
fremtidige skattebyrde ville kunne kapitaliseres til.
Forsikringsselskaber og pensionsinstitutter har tilbageholdelses- og indberetningspligt med hensyn til boafgiftspligtige forsikringer, der tilfalder begunstigede uden om boet. Instituttet skal anmelde og indbetale afgiften til skifteretten
senest 3 måneder efter udbetalingen (eller første udbetaling af en del af en
forsikring), jf. boafgiftsbkg. kapitel 3.
Før der kan ske udbetaling af forsikringsydelsen til en begunstiget, skal den
pågældende ikke blot dokumentere dødsfaldet og sin egen identitet, jf. FAL §
102, men også slægtskabsforholdet til afdøde. Dette skal bruges ved fastlæggelsen af, om der skal beregnes boafgift, og i bekræftende fald med hvilken sats
(15 % eller 36,25 %). Hvis forsikringsydelsen tilfalder en ægtefælle, er den
nødvendige dokumentation normalt (1) dødsattest eller skifteretsattest, (2)
vielsesattest, (3) ægteskabserklæring (blanket fås hos forsikringsselskabet) og
(4) længstlevendes CPR-nr. Skifteretsattesten kan dog indeholde oplysninger
om punkterne 2-4. Er der tale om andre end ægtefællen, skal der skaffes (1)
dødsattest, (2) den begunstigedes CPR-nr., (3) skifteretsattest med angivelse af
relationen til afdøde og (4) særlig dokumentation for papirløs samlever og
plejebarn.
Instituttet hæfter for eventuelt for lidt betalt afgift, jf. BAL § 30, stk. 2.
Alligevel har instituttet ingen hjemmel til direkte at kræve de anførte oplysninger hverken fra skifteretten eller fra folkeregisteret. Dog håber forsikringsselskaberne på skifterettens aktive, praktiske medvirken. Det er i sagens natur
vigtigt, at de efterladte kan få forsikringsydelserne hurtigst muligt.
Forsikringsselskabets – lovpligtige – tilbageholdelse af boafgift og eventuelt
tillige af tillægsboafgift kan give ubehagelige overraskelser for den begunstigede, fx en samlever. I FM 2001.124 V tilbageholdt selskabet bo- og tillægsboafgift af forsikringsydelsen til en efterlevende samlever. Denne indbragte spørgsmålet for skifteretten og landsretten, der begge stadfæstede tilbageholdelsen,
idet parterne ikke fuldt ud havde haft fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet
og fraflytningen ikke skyldtes institutionsophold. Samme resultat nåede landsretten til i UfR 2002.888 Ø (= TfS 2002.447 Ø), hvor der havde været fælles
bopæl i 4 år, men afbrudt i godt 4 måneder inden for de 2 år før dødsfaldet.
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i. Boopgørelse og værdiansættelse
For privatskiftede boer skal skæringsdag i boopgørelsen nu ligge senest ét år fra
dødsfaldet for indlevering af endelig boopgørelse, jf. DSL § 31, sammenholdt
med BAL § 10, stk. 1, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann
Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 201 ff og Jens Anker Andersen, Helene Amsinck Boie & Kim Trenskow i Advokaten 1995 s. 270 ff.
Boopgørelse indsendes inden 3 måneder efter skæringsdagen til både skifteretten og den kommunale skattemyndighed, jf. BAL § 32. Uanset valg af skæringsdag har arvingerne dog altid en frist på 9 måneder fra dødsdagen til indsendelse af boopgørelse. Hvis fristen overskrides, tages boet under bobestyrerbehandling, jf. DSL § 30, stk. 1, nr. 3, jf. fx T:FA 2001.18 Ø. Fristen for indlevering af boopgørelse forlænges ikke, selv om den udløber på en helligdag eller
en lørdag, jf. UfR 2004.888 V.
Konsekvensen er dog ikke længere, at boets aktiver anses for at være udlagt
til arvingerne ved fristens udløb (med den følge, at de personligt skulle beskattes af indtægterne herfra mv.). Den tidligere retstilstand kunne give nogle
uheldige resultater, blandt andet fordi arvingerne herved kom til at betale
arveafgift (på tidspunktet for udløbet af den dagældende 15 måneders frist) af
aktiver, som de reelt ikke fik arveudlagt. Også denne konsekvens må nu være
bortfaldet. Se om nogle konsekvenser af den tidligere retstilstand afgørelsen TfS
1997.722 Ø, hvor en advokat blev erstatningspligtig, fordi arvingerne kom til
at betale arveafgift af værdier, som de reelt ikke fik: I boet var der en post
Hafnia-aktier, og som følge af 15 måneders fristens overskridelse blev afgift
betalt af den daværende værdi, hvorimod værdien ved afslutningen af det
offentlige skifte, som boet overgik til, var 0. Afgørelsen drejer sig om retstilstanden før DSL, hvor overskridelse af den dengang gældende 15 måneders
frist for privat skifte medførte alvorlige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.
Uanset at disse konsekvenser ikke genfindes i DSL og DSKL, er ansvarsprincippet det samme, hvis en advokat eller andenb professionel har bistået med det
private skifte og overskrider indleveringsfristen, hvorved bobestyrerskifte
indtræder. Fx kan der indtræde erstatningspligt for meromkostninger (honorar
til advokat mv.) ved bobestyrerskiftet.
Aktiver og passiver ansættes til handelsværdien på opgørelsesdagen, jf.
nærmere BAL § 12. Værdiansættelsen ved både boafgiftsberegning og ved
gaveafgiftsberegning tager fortsat udgangspunkt i værdiansættelsescirkulæret,
dvs. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Dets grundprincip er at finde det
enkelte aktivs handelsværdi, dvs. dets »værdi i handel og vandel«.
Cirkulæret har særlige forskrifter vedrørende fast ejendom (pkt. 3-16),
værdipapirer (pkt. 17-20), driftsmidler mv. (pkt. 21-26), indbo mv. (pkt. 27-28),
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immaterielle rettigheder, fx patent og forfatterret (ophavsret) (pkt. 29), goodwill
(pkt. 30), indestående i interessentskab (pkt. 31), renter og udbytter (pkt. 32),
brugsret (fx bopælsret), rentenydelse og anden indtægtsnydelse (pkt. 33-43)
samt endelig om værdiansættelse af passiver (pkt. 44-48).
De tommelfingerregler, man finder i cirkulæret, må vige i tilfælde af, at der
konkret kan påvises højere eller lavere handelsværdier. Fx er cirkulærets udgangspunkt, at fast ejendom kan ansættes til en værdi inden for intervallet +/15% i forhold til den senest offentliggjorte offentlige ejendomsvurdering. Dette
udgangspunkt er fastholdt, selv om man ved handler mellem andre former for
interesseforbundne parter, fx hovedaktionær og selskab, har fraveget 15%reglen med virkning fra 1. april 2000, jf. TfS 2000.218 LR. I relation til netop
arv og gave gælder 15 %-reglen således fortsat, jf. nærmere Rikke Camilla
Christensen & Karen Leth Jensen i TfS 2000, 474. Om samspillet mellem på
den ene side 1982-cirkulæret og på den anden side TSS-cirkulære 2000-5 (om
værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter) og TSScirkulære 2000-9 (om værdiansættelse af unoterede aktier og anparter) i forbindelse med generationsskifte se Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær
Olesen i TfS 2003, 558.
Hvis en omtrent samtidig faktisk salgssum afviger fra disse skematiske
normer, er det den konstaterede handelsværdi, der er afgørende, jf. TfS
1998.766 Ø, hvor den offentlige ejendomsvurdering var 880.000 kr., og hvor
ejendommen i den indleverede boopgørelse blev sat til 915.000 kr., svarende
til prioritetsgælden, men hvor udlægsmodtageren solgte ejendommen efter få
måneder pga. forflyttelse og herved opnåede en salgspris på godt 1,6 mio. kr.
Det var da denne, dog med fradrag af handelsomkostninger, der skulle finde
anvendelse. Også FM 1999.21 Fåborg Skifteret giver fradrag for salgsomkostninger, uanset at ejendommen først solgtes efter bobehandlingen, med bemærkning, at man ved ejendommens handelsværdi må forstå »det provenu, der
kommer ud af et salg, også selv om det først kendes efterfølgende«.
Også en egentlig vurdering foretaget under bobehandlingen vil medføre, at
cirkulærets skematiske regler ikke kan anvendes, eftersom det grundlæggende
sigte er at finde handelsværdien. Ikke blot en formel vurdering iværksat af
skifteretten efter DSL §§ 93-95, men også en mere uformel vurdering, der
foretages af en ejendomsmægler med henblik på salgsovervejelser, vil herved
kunne være bindende, jf. T:FA 2000.177 Ø, der – temmelig kategorisk – udtaler, at »[n]år ejendommen således har været undergivet en sagkyndig vurdering,
er denne bindende for boet ved fastsættelsen af ejendommens handelsværdi og
dermed værdiansættelsen i boopgørelsen. Som følge heraf er boet afskåret fra
at anvende værdiansættelsescirkulærets pkt. 6 og ansætte værdien med udganngspunkt i den offentlige ejendomsvurdering med fradrag eller tillæg af
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15 %«. For at skære landsrettens opfattelse af retstilstanden ud i pap hedder det
ydermere i præmisserne: »Henset til, at ejendommen er vurderet af en statsautoriseret ejendomsmægler, som må antages at være i besiddelse af den til en
kvalificeret værdiansættelse fornødne indsigt, findes der at være tale om en
sagkyndig vurdering af ejendommen. Det er uden betydning herfor, at vurderingen ikke har været iværksat efter skifterettens bestemmelse i medfør af reglerne
i DSL §§ 93-95, men på boets eget initiativ til brug for salgsovervejelser, og
uden at vurderingsmanden var udmeldt af en brancheorganisation eller lignende«.
Mæglerens vurdering sagde 1,4 mio. kr., og dette beløb skulle således lægges
til grund i boopgørelsen i stedet for det beløb på 1,25 mio. kr., som ejendommen efter boopgørelsen var udlagt til en arving for. Præmisserne er så kategoriske, at de også bør kunne blive afgørende i kommende sager, hvor forholdet er
det omvendte, så mæglerens vurdering er lavere end ejendomsvurderingen
(minus 15%).
Hvor det er den offentlige ejendomsværdi, der anvendes, skal det tages
bogstaveligt, at det er den senest offentliggjorte, der finder anvendelse, jf. den
allerede omtalte TfS 1999.305 Ø, hvor afgiftsberegningen blev fastholdt, uanset
at vurderingsrådet kort efter bobehandlingens afslutning meddelte, at man
havde tænkt sig at nedsætte ejendomsvurderingen fra 310.000 kr. til 180.000 kr.
Skifteretten og landsretten lagde vægt på, at der var indleveret endelig boopgørelse (sammen med åbningsstatus), hvor værdien var sat til 280.000 kr., og
at værdierne var godkendt af skattemyndighederne, men landsrettens begrundelse var således: »Da der ikke i boopgørelsen er taget forbehold om ændring af
ejendommens værdi eller foreligger andre omstændigheder, der kan begrunde
genoptagelse, tiltrædes det, at der ikke er grundlag for at genoptage bobehandlingen«. Begrundelsen i afgørelsen er ikke korrekt. Værdiansættelserne er for
boet endelige ved indlevering af boopgørelse, og de kan derfor ikke senere
ændres, uanset om der af boet måtte være taget forbehold. Tilsvarende som
nævnt T:FA 2001.111 Ø.
Hvis boopgørelsen er foreløbig vedrørende bestemte andre punkter, fordi et
aktiv eller passiv ikke har kunnet opgøres endeligyt, jf. DSL § 31, stk. 2, er
boopgørelsen derfor som nævnt at betragte som endelig på de øvrige punkter,
herunder for så vidt angår ejendommens værdiansættelse. Forbehold efter § 31,
stk. 2, er således ikke noget fripas til at fortryde andre dele af boopgørelsen.
Værdiansættelsescirkulæret gælder fortsat for værdiansættelse af goodwill i
dødsboer, ligesom det fortsat gælder for værdiansættelse af unoterede aktier og
anparter i både dødsboer og ved beregning af gaveafgift, uanset at der ellers ved
handel mellem interesseforbundne parter er sket en skærpelse (i form af tilnærmelse til handelsværdier) af de værdier, der kan accepteres skatte- og afgiftsret100
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ligt, jf. TSS-CIR 2000-9 og 2000-10 af 28. marts 2000 om hhv. aktier/anparter
og goodwill.
Unoterede aktier og anparter i familieselskaber mv. vil kunne give anledningn til tvivl om værdien. Fra 1993 findes der ikke længere en officiel skattekurs som vejledning. I stedet må der med udgangspunkt i den regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af diverse merværdier findes en skønnet handelsværdi, jf. Erik Werlauff i TfS 1995, 126. Der kan hentes vejledning i goodwillcirkulæret, uanset at det ikke direkte angår arve- og gavesituationen: Ved TSS-CIR
2000-9 af 28. marts 2000 er der med virkning for sager, hvori der endnu ikke
var truffet afgørelse den 14. april 2000, og hvor den skattepligtige vælger at
anvende anvisningens regler, opstillet retningslinjer for værdiansættelsen af
unoterede aktier og anparter ved overdragelse mellem interesseforbundne
parter. Cirkulæret opstiller en »hjælperegel«. Der skal tages udgangspunkt i
selskabets egenkapital, dvs. aktiver minus passiver, med tillæg af goodwill.
Herudover skal der korrigeres for nogle centrale poster, fx for fast ejendom,
hvis denne er ansat til mindre end den senest kendte offentlige ejendomsvurdering. Ligeledes skal der korrigeres for goodwill, som grundlæggende skal
beregnes svarende til goodwillcirkulæret, dvs. cirkulære nr. 44 af 28. marts
2000.
Anerkendelse af et passiv som fradragsberettiget ved afgiftsopgørelsen
forudsætter, at passivet havde realitet og ikke blot var posteret af hensyn til
bobehandlingen, jf. FM 1998.154 Ø, hvor afdøde kort før sin død havde udstedt
checks til børn og børnebørn, men hvor midlerne hertil først skulle skaffes via
optagelse af lån, jf. også FM 2000.44 Ø, der nægter fradrag for gaver, der var
tilkendegivet skriftligt, men ikke effektueret før dødsfaldet. Gaverne ansås for
at være fiktive. Se afsnittet foran om betingelserne for, at gældsposter, avegældsbreve mv. kan tillades fradraget ved afgiftsberegningen.
Hvis det er hele boet, der skiftes, fratrækkes boomkostninger, gæld mv., jf.
nærmere BAL § 13. Udgift til forbedring af fast ejendom tilhørende boet er
herved som udgangspunkt ikke fradragsberettiget, jf. T:FA 2001.280 Ø, men i
det omfang udgiften har medført en værdistigning, må en hertil svarende udgift
kunne fradrages, jf. UfR 2003.190 V.
Ved bkg. nr. 1047 af 16. december 1999 er der truffet nærmere bestemmelser
om nogle tekniske spørgsmål vedrørende boafgifter, gaveafgift mv.
j. Fordeling af boafgiften mellem arvingerne; »afgiftsfri legater«
Det kan ved afdødes testamente være bestemt, hvordan boafgiften skal fordeles,
og sådanne dispositioner har ingen afgiftsmæssige konsekvenser, jf. bemærkningerne til BAL § 18. Selv om testator gennem sådanne bestemmelser reelt
kan flytte værdier mellem arvingerne, beregnes der ikke afgift af afgiften.
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Efter den tidligere gældende arvelovs § 21, stk. 3, gjaldt det, at hvis boet
skulle betale arveafgiften af fx et legat (fx i kraft af forskrifter i testamentet om,
at legatet »udredes frit for afgift«, eller at »boet udreder afgiften«), skulle der
for sådanne afgiftsfri legater mv. beregnes afgift af afgiften, eftersom boets
betaling af afgiften jo også er udtryk for en begunstigelse af legataren. Det
fremgår klart af forarbejderne til DSL, at dette ikke længere er tilfældet, jf. FT
1994-95, tillæg A, s. 3845 smh. med s. 3854. En arvelader (lige såvel som en
gavegiver, idet der her gælder de samme regler) kan derfor reelt forøge en arv
eller et legat afgiftsfrit ved testamentarisk at foreskrive, at afgiften udredes af
boet, jf. UfR 2003.1103 Ø (= TfS 2003.249 Ø) med detaljerede henvisninger til
lovmotiverne.
Testamentet kan imidlertid ikke gøre indgreb i tvangsarv gennem en bestemmelse om, at boet skal bære boafgiften, jf. FM 1998.11 Esbjerg Skifteret. Det
skal derfor beregnes, hvor stor en del af boet der er tvangsarv, og hvis testamentet indebærer, at tvangsarvingerne gennem afdødes afgiftsbestemmelser vil
opnå mindre end tvangsarven (idet de belastes med boafgiften af friarven), må
afgiftsbestemmelserne tilsidesættes i netop et sådant omfang, at tvangsarven er
intakt.
Er der ikke truffet testamentarisk bestemmelse om fordelingen af boafgiften,
kan bestemmelse herom træffes ved aftale mellem arvingerne, jf. atter BAL §
18.
Er der hverken truffet testamentarisk eller aftalemæssig bestemmelse om
boafgiftens fordeling, beregnes og fordeles den forholdsmæssigt på hele arvebeholdningen, jf. BAL § 18.
Hvis der skal skiftes med nogle arvinger og derefter hensiddes i uskiftet bo
med andre, kan bundfradraget eller en del af dette ikke »gemmes« til det senere
skifte af det resterende uskiftede bo, jf. FM 1998.13 T&S med FM-kommentar.
Bundfradraget skal bruges allerede ved det første skifte, med heraf følgende
større afgiftsbelastning af arvingen ved det senere skifte.
k. Boafgiftens betaling. Afgiftskære til landsret. Hæftelse for boafgiften
Boafgiften forfalder 4 uger efter, at boet eller den afgiftspligtige har modtaget
boafgiftsopkrævning, med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere, jf. BAL
§ 19.
Skifterettens boafgiftsberegning kan i både privat skiftede boer og i bobestyrerboer påkæres til landsretten, jf. DSL § 80, stk. 4, og BAL § 35, stk. 1
og 2, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte
Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 378
ff. Der er ikke hjemmel til advokatbeskikkelse for den kærende, jf. UfR
2002.1887 V.
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Der er regler om henstand med boafgift i BAL § 36.
I bobestyrerboer hæfter bobestyreren for boafgifterne, jf. BAL § 20, stk. 1.
I privat skiftede boer hæfter arvingerne personligt og solidarisk for boafgifterne, men legatarer hæfter kun med værdien af det modtagne, jf. BAL § 20,
stk. 2.
Hvis boafgifter i et privat skiftet bo ikke betales inden 3 uger efter betalingsfristens udløb, kan skifteretten bede SKAT om at foretage lønindeholdelse hos
arvinger og legatarer.
Forsikringsselskaber, pensionskasser mv. hæfter for afgifterne af afgiftspligtige forsikringsbeløb mv., som de udbetaler til en begunstiget, jf. BAL § 20, stk.
6.
l. Bankgaranti for boafgiften. Udenlandsk bosiddende arving
En privatskiftende arving kan som betingelse for at acceptere privat skifte
kræve, at der, inden deling af boet påbegyndes, stilles bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgiften, eller at utvivlsomt tilstrækkelige midler til
dækning af afgiftskravene indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut, jf.
BAL § 20, stk. 3. Det kan være fornuftigt af en arving at betinge sit samtykke
til privat skifte af, at der stilles en sådan garanti, jf. TfS 2000.484 ministersvar
om en sag, hvor den advokat (et familiemedlem), der hjalp arvingerne med et
privat skifte, uretmæssigt forbrugte boets midler, og hvor boafgiften af de fulde
værdier (dvs. uden fradrag af boets tab ved underslæbet) alligevel skulle opkræves. Afgørelsen er i overensstemmelse med BAL § 8, stk. 1, hvorefter afgiftspligten indtræder ved dødsfaldet, dvs. at det efterfølgende underslæbstab er
afgiftsberegningen uvedkommende. Morsomt er det jo imidlertid ikke at skulle
betale afgift af værdier, man ikke faktisk modtager, men normalt vil sådanne
underslæbstab være dækket af advokaternes særlige fond. I bobestyrerboer vil
et underslæb blive dækket af den lovpligtige kautionsforsikring, dvs. af bobestyrerens sikkerhedsstillelse.
Hvis én eller flere privatskiftende arvinger ikke bor i Danmark, skal der
stilles bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifternes betaling, jf.
BAL § 21. Sikkerhedsstillelse kan dog undgås, hvis den udenlandske arving
meddeler fuldmagt til en herboende arving. Hvis den udenlandske arving ikke
ønsker at meddele fuldmagt til en herboende arving, eller hvis alle arvinger er
udenlandsk hjemmehørende, skal der stilles sikkerhed. Skifteretten må udøve
et skøn over, hvad der udgør tilstrækkelig sikkerhedsstillelse, jf. TfS 1996.232
Skd. Det kan ikke kræves, at der skal være tale om en uigenkaldelig skiftefuldmagt, jf. T:FA 2004.101 Ø.
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3. Gaveafgift
Kredsen af gaveafgiftspligtige, dvs. de personer, der kun skal betale gaveafgift,
i modsætning til andre gavemodtagere, der normalt skal betale indkomstskat af
modtagne gaver, er afgrænset på samme måde som efter de tidligere bestemmelser i arve- og gaveafgiftsloven: Afkom (dvs. børn, børnebørn mv.), stedbørn
og disses afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle, forældre, stedforældre
og bedsteforældre, jf. BAL § 22.
Reglerne om gaver anvendes tilsvarende på arveforskud, jf. BAL § 23, stk.
3. Dette indebærer, at arveforskud til en person uden for gaveafgiftskredsen
udløser indkomstskat. Også forskud på forventet arv betragtes altid som gave,
uanset til hvem det er givet, jf. BAL § 23, stk. 2. Er modtageren omfattet af
personkredsen i BAL § 22, skal der betales gaveafgift, ellers indkomstskat af
forskuddet, jf. Jens Anker Andersen, Helene Amsinck Boie & Kim Trenskow i
Advokaten 1995 s. 270 ff, der om arveforskud fremhæver, at sådanne nu altid
betragtes som gave, uanset om arveforskuddet ydes til en person inden for eller
uden for den gaveafgiftspligtige personkreds, jf. BAL § 23, stk. 3. Ydes
forskuddet til en person uden for den gaveafgiftspligtige personkreds, skal modtageren derfor svare indkomstskat af arveforskuddet. Forfatterne er kritiske
heroverfor. Overgangen fra en udskudt arveafgift til indkomstskat for så vidt
angår arveforskud til personer uden for den gaveafgiftspligtige personkreds er
udtryk for en væsentlig skærpelse og må efter disse forfatteres opfattelse betragtes som en afgiftsretlig indblanding i den materielle arveret.
Der skal som tidligere nævnt også svares gaveafgift i en situation, hvor
længstlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo, og børnene giver afkald på arv
efter førstafdøde, så der skiftes med længstlevende som universalarving, jf. TfS
1999.298 TSS. Hvis livsarvinger således giver arveafkald over for den, der
sidder i uskiftet bo, er der derfor tale om afkald på fremtidig arv, idet også arven
efter førstafdøde først anses for faldet ved længstlevendes død, jf. AL § 19. Det
følger heraf, at afkaldet ikke udløser boafgift, men gaveafgift, jf. FM 2000.58
T&S. Det følger atter heraf, at kompetencen til afgiftsberegningen ikke tilkommer skifteretten, men den stedlige told- og skatteregion, med klagemulighed til
Told- og Skattestyrelsen, jf. BAL § 26, stk. 1, jf. T:FA 1999.207 V. Der er som
nævnt foran ikke noget til hinder for at indrette et (delvist) afkald på forventet
arv så hensigtsmæssigt, at der spares afgift, idet arv konverteres til gave, der
eventuelt ligger under bundgrænsen for afgiftsfri gave. Et enkelt, men illustrativt eksempel ses i UfR 2004.204 V, hvor et uskiftet bo skulle skiftes mellem
den efterlevende ægtefælle og et barn. Barnet gav mod vederlag afkald på
72.000 kr. af sin arv, lige passende med afgiftsfri gave til barnet og dets ægtefælle. Dette skulle respekteres også i afgiftsmæssig henseende, udtalte landsretten, modsat skifteretten.
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Afkald på falden arv mod vederlag (arveafkald mod vederlag) er derimod
som nævnt ikke udtryk for en gave, men betragtes som arv efter afdøde, jf. BAL
§ 5, stk. 3, med den virkning, at der i stedet betales bo- eller tillægsboafgift af
vederlaget. Ved beregningen af bo- og tillægsboafgift af et vederlag for arveafkald kan der ikke ydes bundfradrag, når afkaldsgiveren ikke er deltager i et
skifte, jf. UfR 1998.1218 V. Et afkald, der gives af børn, for at en længstlevende
ægtefælle kan blive enearving, og hvor afkaldsgiverne ikke deltager i skiftet,
berettiger således ikke til bundfradrag.
Afgrænsningen mellem lån og gave i tilfælde, hvor der er sket mere formløse
udbetalinger, kan volde vanskelighed. I tvivlstilfælde vil der antagelig være en
formodning for, at der foreligger en gave mellem nærtbeslægtede, jf. herved TfS
1996.870, byretsdom.
Det årlige afgiftsfrie gavebeløb, der kan gives til hver af de her opregnede
personer er 53.900 kr. (2006).
Når gavegiverens barn er i live, kan der endvidere afgiftsfrit gives svigerbarnet 18.800 kr. afgiftsfrit årligt, jf. BAL § 22, stk. 2 (2006). Se nedenfor i dette
afsnit om en afgiftsmæssig »fælde«, hvis gaven består i eftergivelse af gæld
(idet eftergivelse kun kan ske over for den, der faktisk er skyldner), jf. TfS
2005.294 LSK.
Gaver mellem ægtefæller er helt afgiftsfri, jf. BAL § 22, stk. 3. Se i øvrigt
oversigten i tabellen nedenfor.
Af gaver ud over de afgiftsfri beløb skal der ifølge BAL § 23 betales gaveafgift med 15 %, svarende til boafgiftssatsen, for den nærmeste arvingskreds.
Af gaver til svigerbørn, bedsteforældre og stedforældre skal der tillige betales
en afgift svarende til tillægsboafgiften, det vil sige i alt 36,25 %.
Det kan frit aftales mellem giveren og modtageren, hvem af dem der betaler
afgiften. Selv om giveren betaler afgiften, og der således foreligger en for
modtageren »afgiftsfri gave«, udløser dette ikke yderligere afgift, jf. BAL § 24,
stk. 5. Tilsvarende gælder ved arv, dvs. for »afgiftsfri legater«, jf. TfS 2003.249
Ø. Hvis senior vil give 115.000 kr. til junior, er det derfor mest hensigtsmæssigt
at give 100.000 kr. og at lade senior påtage sig at betale afgiften på 15.000 kr.
heraf, hvorved der i alt er givet 115.000 kr. og betalt 15.000 kr. i afgift. Hvis
der gives 115.000 kr. skal junior betale 15 % heraf i afgift, dvs. en »merafgift«
på 15 % af de sidste 15.000 kr. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at regne
baglæns, når senior vil give junior et bestemt beløb: Det beløb, senior vil tage
op af lommen, divideres med 115 og ganges med 100. Herved fremkommer det
beløb, der gives, og som senior også vil betale afgiften af.
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Der skal betales gaveafgift, hvis enten giveren eller modtageren har hjemting
i Danmark, eller hvis gaven består af fast ejendom og tilbehør hertil eller
formue tilknyttet fast driftssted her i landet, jf. i det hele BAL § 25.
Hvis der indtræder gaveafgiftspligt, skal der senest den 1. maj i det følgende
år indgives gaveanmeldelse til told- og skatteregionen, jf. BAL § 26, stk. 1. For
sen betaling medfører strafrente på 1 % pr. påbegyndt måned, jf. BAL § 38, stk.
1. Påmindelse fra skifteretten er ikke nødvendig, for at renten begynder at løbe,
og skifteretten kan ikke dispensere fra forrentningen, jf. TfS 1999.42 Ø. Der er
udpantningsret for afgiften med renter og omkostninger, jf. BAL § 39, stk. 3.
Afgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter solidarisk med
modtageren, jf. BAL § 30, stk. 1. Se foran om mulighederne for – og fordelene
ved – at lade senior påtage sig at betale afgiften i det indbyrdes forhold mellem
parterne.
Der er skemapligt, og gaveanmeldelse indgives og betaling sker til SKAT.
Afgiften skal indbetales samtidig med indgivelse af gaveanmeldelse, uanset om
denne indgives den 1. maj året efter, at gaven er modtaget, eller før dette tidspunkt, jf. § 18.
Gavens værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen, jf. BAL § 27, stk. 1, jf. Ove Lykke Zeimer i TfS 1995, 461, der bemærker,
at den hidtidige praksis vedrørende værdiansættelse fortsat skal anvendes. Det
vil som udgangspunkt sige: værdien i handel og vandel, men for fast ejendom
+/- 15 % i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Se hertil TfS
1996.448 H om en gave bestående i eftergivelse af gæld; værdiansættelsen
måtte bero på debitors (gavemodtagerens) betalingsevne. Se bemærkningernf
foran om værdiansættelsescirkulæret. Dette udgangspunkt om +/- 15 % er som
nævnt fastholdt, selv om man ved handler mellem andre former for interesseforbundne parter, fx hovedaktionær og selskab, har fraveget 15 %-reglen med
virkning fra 1. april 2000, jf. TfS 2000.218 LR. I relation til netop arv og gave
gælder 15 %-reglen som nævnt fortsat, jf. nærmere Rikke Camilla Christensen
& Karen Leth Jensen i TfS 2000, 474. Hvis gavens værdi er forskellig for hhv.
giver og modtager, fx pga. særlige belåningsforhold for en overdraget fast
ejendom, er det ligesom før BAL gavens værdi for modtageren, der er afgørende for afgiftsberegningen, jf. TfS 2002.36 LSK.
Værdiansættelse af gave er bindende for både giveren og modtageren. Hvis
told- og skatteregionen ikke finder, at den værdi, der angives i gaveanmeldelsen, svarer til handelsværdien, kan regionen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse ændre værdiansættelsen, jf. BAL § 27, stk. 2. Både giver og
modtager kan klage over en sådan ændring. Klage sker til Landsskatteretten, jf.
BAL § 35, stk. 3, sammenholdt med de nærmere klageregler i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A. Hvis en kendelse om ændring af værdiansættelsen afsiges
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efter 3 måneders dagen, er den ugyldig, og den anmeldte værdi står i så fald ved
magt, jf. TfS 2001.805 LSK. Der kan, hvis giver og modtager pga. værdiansættelsen ved en transaktion ikke mener, der foreligger et gavemoment,eller at
gavemomentet ligger inden for bundgrænsen, foretages en 0-anmeldelse, som
vil bringe 3 måneders fristen til at løbe, jf. Bent Ramskov i TfS 2002, 472.
Uanset om myndighedernes afgørelse af værdispørgsmålet kommer som en
overraskelse for overdrager og erhverver, kan de ikke få tilladelse til omgørelse,
eftersom reglen om omgørelse i skattestyrelseslovens § 37 C ikke omfatter
gaveafgift, jf. TfS 2002.756 LR. Derimod kan der ved overdragelsen tages et
»skatteforbehold«, hvorved parterne under visse betingelser (jf. principperne
i nævnte lovs § 37 B) kan træde tilobage fra aftalen, hvis den skatte- eller
afgiftsretligt bedømmes anderledes, end de forventede.
Værdiansættelse af gave tager ligesom ved boafgiftsberegning udgangspunkt
i værdiansættelsescirkulæret, som er omtalt ovenfor. Der henvises til bemærkningerne ovenfor om cirkulærets bestanddele.
Gældsposter mv., som gavemodtageren overtager, er udtryk for, at der betales
delvist vederlag for det overførte, og de fragår derfor ved beregningen af
gaveafgiften.
Passivposter efter kildeskattelovens § 33 D fratrækkes inden gaveafgiftsberegningen, jf. BAL § 28. Der er tale om en passivpost som kompensation i de
tilfælde, hvor modtageren succederer i giverens skattemæssige stilling (skattemæssig succession i form af familiesuccession og fra 2002 også succession til
nære medarbejdere) og herved overtager en latent skattebyrde på fx (a) fast
ejendom, afskrivningsberettigede aktiver, eksempelvis driftsmidler og goodwill,
dvs. ved virksomhedsoverdragelse med skattemæssig succession efter kildeskattelovens § 33 C, eller på (b) aktier ved aktieoverdragelse efter ABL § 11,
dvs. ved overdragelse af aktier repræsenterende mindst 15% af stemmeværdien
i selskabet for den enkelte overdragelse. Ved gaver fra ægtefæller anses disse
som to særskilte givere, og de aktier, de hver for sig giver, kan derfor ikke
sammenlægges ved beregningen af 15 % grænsen, jf. TfS 2000.3 68 LSK. Også
familiesuccession i aktier eller anparter, der ejes via et interessentskab, er
mulig, jf. TfS 1992.128 LR.
Ved lovændring 2000/2001 blev ABL § 11 skærpet, så den ikke kan finde
anvendelse for visse aktier i ejendoms- eller investeringsselskaber mv., såkaldte
»pengetanke« eller passive investeringer. En pengetank foreligger, allerede når
mindst 50% (før 1. juli 2002: 25 %, jf. lovændring i 2002) af indtægterne eller
af aktiverne angår finansielle aktiver mv., jf. nærmere Bent Zimmermann &
Jesper Boesen i TfS 2001, 318. Hvis et selskab, der ønskes generationsskiftet
med familiesuccession, er en pengetank, kan løsningen være, at der (1) gennemføres en spaltning, hvorved selskabet udspaltes i et driftsselskab og et pengesel107
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skab, jf. fusionsbeskatningslovens § 15 a-b, og at der dernæst (2) sker familiesuccession i driftsselskabet, jf. ABL § 11. En udspaltning som den nævnte til
blandt andet et pengeselskab er mulig, fordi der ved spaltning ikke stilles
samme selvstændighedskrav til den udspaltede formuemasse som ved skattefri
tilførsel af aktiver, hvor der skal være tale om en virksomhed eller en gren af
en virksomhed, jf. fusionsbeskatningslovens § 15 c, stk. 2: »fungere ved hjælp
af egne midler«. Kun hvis der som spaltningsmetode anvendes spin-off, dvs.
med fortsat beståen af det spaltede selskab, stilles der samme selvstændighedskrav, jf. § 15 a, stk. 3, med henvisning til § 15 c, stk. 2, og denne spaltningsmetode kan derfor ikke anbefales til de her nævnte dispositionstyper. Med virkning
fra 1. juli 2002 blev ABL atter liberaliseret, dels således at pengetankgrænsen
blev hævet fra 25 til 50 %, hvorved således færre successioner afskæres, dels
således at succession til visse nære medarbejdere blev muliggjort som supplement til familiesuccession.
En gave, der består af en brugs- eller indtægtsnydelse, rentenydelse, bopælsret mv., er afgiftsfri, jf. BAL § 24, stk. 1, som ændret i 1999. Til gengæld
gælder det – analogt med, hvad der ovenfor anførtes om arv af en kapital mv.,
der er belagt med brugs- eller indtægtsnydelser, jf. BAL § 14 – at gaveafgift af
kapitalens eller formuegodets værdi beregnes uden hensyn til brugs- eller
indtægtsnydelsens (kapitaliserede værdi), jf. BAL § 24, stk. 2, jf. fx TfS 2000.625 V om boafgift, men afgiften kan betales af kapitalen eller formuegodet, jf.
§ 24, stk. 4. Grundlaget for den pågældende rentenydelse bliver herved formindsket, når der således skal udredes boafgift af kapitalen. Vederlagsfri
opgivelse af en bopælsret mellem parter i et gavemiljø må antages at udløse
gaveafgift af værdien af det opgivne, jf. TfS 2002.54 Ø, der dog er afgjort efter
den tidligere afgiftslovgivning uden direkte stillingtagen til ToldSkats subsidiære anbringende om, at der også efter BAL må gælde afgiftspligt af en sådan
opgivelse.
Den manglende fradragsret for rentenydelsen mv. ved afgiftsberegningen
gælder dog ikke, hvis brugs- eller indtægtsnydelsen udgør et helt eller delvist
vederlag i en gensidigt bebyrdende aftale, fx hvor en virksomhed, en fast
ejendom eller en post (majoritets)aktier er givet dels som gave, dels mod vederlag i form af en brugs- eller indtægtsnydelse. I så fald fradrages kapitalværdien
(nutidsværdien) af rentenydelsen mv., når gaveafgiften af det overdragne
formuegode (kapitalen, ejendommen mv.) beregnes. Ved kapitaliseringen
anvendes de tabeller, der er udstedt i bkg.-form i tilknytning til BAL (tidligere
i tilknytning til lov om afgift af arv og gave), for tiden bkg. nr. 996 af 8. november 2000, gældende fra 31. december 2000. Tabel nr. I angiver værdien af en
livrente på ét liv på 1 kr. årlig, alt efter nyderens alder. Tabel nr. II angiver
værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten
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udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe én af dem er i live. Se hertil TfS
2001.352 LR om en faders ejendomssalg til en datter, der – uanset den særlige
regel i LL § 12 B om beskatningsformen for løbende ydelser – skulle beskattes
af en årlig nettolejeindtægt efter SSL § 4. Afgørelsen kritiseres af Rasmus
Kristian Feldthusen i TfS 2001, 499, idet giverens forbehold af bopælsretten
efter hans opfattelse ikke kan siges at udgøre helt eller delvist vederlag i en
gensidigt bebyrdende aftale, jf. herved sondringens betydning efter BAL § 24,
stk. 2, ved beregningen af afgiften af formuegoder med påhvilende brugs- eller
indtægtsnydelse.
Gaven kan udmærket bestå i (delvis) eftergivelse af gæld. Hvis junior har lånt
penge af senior, kan senior fx eftergive et beløb hvert år, der svarer til den
afgiftsfrie bundgrænse. Det er imidlertid vigtigt, at eftergivelsen sker over for
den, der faktisk er skyldner på gælden. Eftergivelsen kan ikke ske over for
skyldnerens ægtefælle, uanset at ægtefællen ellers også kan modtage afgiftsfrie
beløb fra sine svigerforældre, jf. TfS 2005.294 LSK. Det, parterne kunne have
gjort i en tilsvarende situation, var 1) at lade senior give det afgiftsfrie beløb til
svigerdatteren, som derefter 2) kunne have givet det til sin ægtefælle (afgiftsfrit,
idet der er tale om gaver mellem ægtefæller), som derefter 3) kunne have brugt
beløbet til (yderligere) afdrag på sin gæld til senior – alt hvorved et resultat som
det af parterne tilsigtede ville være opnået. Det er som nævnt en ganske anvendt
konstruktion, at senior låner et beløb til sine arvinger, og at tilgodehavendet
herefter hvert år nedskrives med det maksimale afgiftsfri bundbeløb inden for
gaveafgiftsreglerne. Ved TfS 2006.39 Ø havde skifteretten underkendt konstruktionen med den begrundelse, at lånet fra nu afdøde, dennes samtidigt
udstedte generalfuldmagt til en arving til hvert år at nedskrive hvert gældsbrev
samt selve nedskrivelsen var begrundet i ønsket om afgiftsbesparelse. Skifteretten ville derfor forøge den boafgiftspligtige bomasse med den seneste af disse
eftergivelser. Landsretten fandt imidlertid lånet og eftergivelserne reelle og
ændrede derfor skifterettens afgørelse om bomassens størrelse.
4. Pristalsregulerede grænser (2006-niveau)
– Bundfradrag for boafgift, jf. BAL § 6: 242.400 kr.
– Afgiftsfri gave til børn mv., jf. § 22,1: 53.900 kr.
– Afgiftsfri gave til svigerbørn, jf. § 22, stk. 2: 18.800 kr.

D. Skatterne: Hvilken skat betaler afdøde, boet og arvingerne?
Herefter følger en koncentreret gennemgang af forskrifterne om, hvilke dødsboer der betaler skat, og da hvor meget. Ligeledes behandles de skattemæssige
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konsekvenser af arv og skifte for så vidt angår efterlevende ægtefælle, øvrige
aringer, udlægsmodtagere mv. Se nærmere Karsten Liljegren: Dødsbobeskatning.
1. Indledende bemærkninger om bobeskatningen
Dødsboskattesystemet er i forhold til tidligere angiveligt blevet væsentlig
forenklet med vedtagelsen af dødsboskatteloven, DSKL, som blandt andet
indebærer, at alle regler om indkomstbeskatning af dødsboer nu er samlet i én
lov. DSKL erstatter de tidligere gældende regler om dødsbobeskatning i kildeskattelovens (KSL) §§ 13-20 E.
Den påberåbte forenkling er dog, som det vil fremgå af det følgende, noget
af en illusion. Vel er hele regelkomplekset nu samlet i en enkelt lov, men
forskrifterne er reelt ikke blevet enklere. Det er blevet anført i retslitteraturen,
at der herved er opstillet et utal af regler, som reelt kun finder anvendelse for
relativt få boer og personer, jf. Birte Rasmussen i S.O. 1997 s. 13 ff, men dette
rokker desværre ikke ved det forhold, at man ved behandlingen af dødsboer er
nødsaget til at kende de væsentligste regler. I hvert fald er det nødvendigt at
have nogle indbyggede advarselslokker, der kan ringe, hvorefter detaljer kan
slås efter i loven og de dertil knyttede bekendtgørelser og cirkulærer. Formålet
med det følgende afsnit er at etablere et sådant sæt advarselslokker, hvorimod
en dybtgående analyse af reglerne ligger uden for fremstillingens rammer.
En detaljeret og sammenhængende beskrivelse af reglerne i DSKL findes hos
Finn Taksøe-Jensen: Beskatning ved død. Da reglerne i væsentlig grad er
opbygget på skelettet af de eksisterende regler, vil der desuden fortsat kunne
søges inspiration i de værker, der detaljeret beskriver de hidtil gældende regler,
nemlig J.F.E. Vedel: Dødsbobeskatningen, Jens Olav Engholm Jacobsen &
Allan Walbom: Dødsboskifte, s. 205 ff, og Jens Anker Andersen: Skifteret.
Dødsboer, s. 303-336. Se tillige Jørgen Grønborg i Advokaten 1997 s. 52 ff,
Lars Grøngaard i SR-skat 1997 s. 126 ff og Kurt Skytte & Rita Johansen i
Skatteorientering 1997 A 9.
Fremstillingen i det følgende bygger på følgende hovedpunkter: (1) Skattefrie
boer (2) skattepligtige boer (3) arveudlæg (4) insolvente boer (5) den efterlevende ægtefælles skattemæssige stilling (6) boudlæg og (7) genoptagelsesboer
(reassumptionsboer).
2. Skattefrie boer
a. Skattefritagelse
Når et dødsbo er skattefrit, skal dette tages bogstaveligt. Skattefriheden betyder,
at der ikke skal betales skat af løbende indtægter eller af en eventuel avance ved
salg af aktiver, som ellers ville have medført en avancebeskatning.
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Eneste undtagelse er, at en indeholdt udbytteskat ikke tilbagebetales, jf.
DSKL § 6, stk. 1, i.f. Skattefritagelsen gælder derimod også aktieindkomst i
øvrigt.
Kriterierne for, hvornår et bo er skattefrit eller skattepligtigt, blev ændret med
virkning fra 1. januar 2000. Afgørende for, om de nye grænser anvendes, er, om
personen er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For skifte af
uskiftet bo er det afgørende, om anmodningen om skifte er indgivet den 1.
januar 2000 eller senere.
Det er en betingelsen for skattefritagelse, at boets aktiver ikke overstiger et
grundbeløb på 2.382.100 kr. (2006-niveau). Det er handelsværdien for tallene
på skæringsdagen i boopgørelse, der er afgørende, dog ikke i en tillægsboopgørelse. Det er således beløbsgrænserne for det år, hvori boopgørelsens
skæringsdag er placeret, der er afgørende for skattefriheden.
I nogle tilfælde, fx ved behæftet fast ejendom, bliver det ved beregningen af
boaktiverne af betydning, om der skal ske brutto- eller nettopostering. Posteringsmåden afhænger efter Skatteministerens opfattelse af, på hvilken måde
den faste ejendom er udloddet fra boet, jf. bilag 10, s. 3, til skatteministerens
svar til Folketingets skatteudvalg.: Er udlodning sket som arveudlæg, foretages
der bruttopostering. Er udlodning sket ved salg til tredjemand, foretages der
nettopostering. Finn Taksøe-Jensen udtrykker det således s. 23, at »… konnekse aktiver og passiver, der ikke udlægges i arv, skal modregnes, inden værdien
af boets aktiver opgøres, mens ukonnekse aktiver og passiver medtages fuldt ud
i boopgørelsens indtægts- og udgiftssider«. At der ved salg af en behæftet fast
ejendom til tredjemand skal ske nettopostering, bekræftes af TfS 2002.168 LSK.
Beregnet dødsboskat indgår ikke ved opgørelsen af nettoformuen, jf. DSKL
§ 6, stk. 5. Man kan således ikke gøre boet skattefrit ved at beregne dødsboskat,
fratrække denne – og herved konstatere, at boet ligger under de nævnte bundgrænser. Det er myndighedernes faste praksis, at boafgift og tillægsboafgift
heller ikke fragår ved opgørelsen af nettoformuen, men som anført af Karsten
Liljegren i TfS 2001, 433 er der ingen sikker hjemmel for denne praksis.
Var afdøde gift, og var der i ægteskabet formuefællesskab eller skilsmissesæreje, er det den samlede formue i formuefællesskabet, der er afgørende for
boets skattepligt. Boopgørelse omfatter også den efterlevende ægtefælles andel
af formuefællesskabet, selv om dødsboskatten kun omfatter afdødes andel af
formuefællesskabet.
Skiftes afdødes fællesbo og særbo hver for sig, er summen af værdierne i de
to boer afgørende, jf. DSKL § 6, stk. 4. Beløbsgrænserne for det kalenderår,
hvor skæringsdag i det først skiftede bo placeres, er afgørende for skattepligten.
Skiftes kun afdødes særbo, mens fællesboet overtages af den efterlevende
ægtefælle til hensidden i uskiftet bo, anvendes beløbsgrænserne kun på særboet,
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jf. DSKL § 67, stk. 2. Skiftes det uskiftede bo senere i længstlevendes levende
live, er det igen summen af de to boer, der afgør skattepligten, jf. DSKL § 72,
stk. 2.
Har skifteretten meddelt tilladelse til, at opgørelsen vedrørende nærmere
afgrænsede dele af boet udskydes til efter boets afslutning, jf. DSL § 31, stk. 2,
eller § 66, stk. 3, er det summen af værdierne i den oprindelige boopgørelse og
i en tillægsboopgørelse, der er afgørende, jf. DSKL § 6, stk. 3. Beløbsgrænserne
i afslutningsåret for det oprindelige bo anvendes. Medfører værdierne i tillægsboopgørelsen, at et oprindeligt skattefritaget bo bliver skattepligtigt, kan der
være foretaget skatteansættelse af mellemperioden, jf. nedenfor En sådan
beskatning ophæves da, jf. DSKL § 6, stk. 3, 2. pkt
Et skattefrit bo skal ikke selvangive indkomst, jf. DSKL § 85, stk. 1, 1. pkt.
Der gælder efter DSKL ikke regler om, at et skattefritaget privat skiftet bo
bliver skattepligtigt, såfremt skæringsdag i boet ligger mere end 12 måneder
efter dødsfaldet. Tidligere var det således, at hvis det privatskiftede bo ikke
overholdt fristerne for skæringsdag og boopgørelse, indtrådte der skattepligt
ved fristens udløb, og skattepligten påhvilede da arvingerne direkte (som en
form for sameje om boets aktiver). Disse barske forskrifter gælder altså ikke
længere.
For et bobestyrerbo, hvor skæringsdag efter DSL § 66, stk. 2, udskydes til
efter den normale 2-årige skæringsdag, indtræder der altid skattepligt, jf. DSKL
§ 6, stk. 2.
I et skattefrit bo, der ejer fast ejendom med prioritetsgæld, bør man ofte, hvis
ejendommen skal arveudlægges, vælge dødsdagen som udlægsdato. Boet har,
da det er skattefrit, intet behov for rentefradraget. Det er derfor af skattemæssige grunde hensigtsmæssigt, at ejendommen allerede pr. dødsdagen overgår til
udlægsmodtageren, så denne kan få rentefradraget.
Denne skattemæssige betragtning, der taler for et tidligt udlæg af fast ejendom, skal dog suppleres med nogle yderligere overvejelser: (a) Der indtræder
personlig og solidarisk hæftelse for afdødes gæld, hvis der, inden den anmeldte
gæld er sikret, foretages deling af boet, og under begrebet »deling af boet«
hører også acontoarveudlæg. (b) Arveafkald, der gives, efter at arveladeren er
afgået ved døden, kan gives helt frem til tidspunktet for indlevering af endelig
boopgørelse, idet afkaldet dog som nævnt senest skal være givet, inden udlodning i et bo påbegyndes, jf. siden 1. januar 1997 bestemmelsen i BAL § 5, stk.
4. Hvis der udloddes fast ejendom, er det herved afgørende, hvornår dokumentet om arveudlægget underskrives, uanset om ejendommen eventuelt udlægges
med en tidligere overtagelses- og skæringsdag, jf. FM 1999.50 T&S. Virkningen heraf er, at udlæg af fast ejendom med dødsdagen som skæringsdag ikke
udelukker arveafkald, når blot afkaldet gives, inden udlægsdokumentet under112
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skrives. (c) Der er ikke noget incitament til acontoarveudlæg, såfremt ejendommen tilhører en efterlevende ægtefælles bodel, idet ægtefællen efter DSKL § 42,
stk. 2, i dødsåret og de efterfølgende år selv er skattepligtig efter skattelovgivningens almindelige regler. Dermed får ægtefællen også rentefradraget. Indtil
DSKL gjaldt det, at beskatningen af samtlige fællesbomidler overgik til boet.
Der kan ikke fremføres underskud til et skattefrit bo, som jo ikke har skattepligtige indtægter.
Arveudlæg med skattemæssig succession kan ikke finde sted, eftersom boet
ikke avancebeskattes, jf. DSKL § 36, stk. 1, 1. pkt., e.c. De arveudlagte aktiver
er således skattemæssigt »renset«, når de arveudlægges fra et skattefrit bo.
Udlægssum og -tidspunkt udgør dermed samtidig anskaffelsessessum og tidspunkt for udlægsmodtageren.
b. Mellemperioden
1E. Begrebet mellemperioden
Mellemperioden er perioden fra udløbet af afdødes seneste indkomstår forud
for dødsfaldet til og med dødsdagen, jf. DSKL § 96, stk. 3, dvs. normalt sige fra
1. januar til og med dødsdagen. Dette gælder, når afdødes indkomstår var
sammenfaldende med kalenderåret, hvilket oftest vil være tilfældet.
Hvis afdøde anvendte et andet indkomstår end kalenderåret, dvs. forskudt
indkomstår, anses som mellemperiode »den periode, som efter KSL §§ 92 og
93 træder i stedet for mellemperioden.« Det bliver herved afgørende, om dødsfaldet indtræffer før den 1. januar, eller om det indtræffer den 1. januar eller
senere i det forskudte indkomstår. I førstnævnte tilfælde omfatter mellemperioden tiden fra begyndelsen af det sidst afsluttede indkomstår til og med dødsdagen, jf. § 92. I sidstnævnte tilfælde omfatter mellemperioden tiden fra slutningen af det sidst afsluttede indkomstår til og med dødsdagen, jf. § 93.
Tidligere var udgangspunktet for mellemperioded, at der ikke foretages
nogen skatteansættelse. Nu bibeholdes dette udgangspunkt alene for de skattefrie boer. For de skattepligtige boer foretages der derimod altid en opgørelse af
mellemperiodeindkomsten, idet mellemperioden efter DSKL § 19, stk. 2, nu er
en del af den samlede bobeskatningsperiode, så indkomst for perioden fra
udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet til og med boopgørelsens skæringsdag under ét benævnes bobeskatningsindkomst. De skattepligtige
boer behandles nærmere nedenfor.
For de boer, der er fritaget for beskatning, gælder det som udgangspunkt, at
den foreløbige skat, der er betalt i mellemperioden, betragtes som den endelige
skat, der skal betales for perioden, også selv om der måtte være overført restskatter til mellemperioden, jf. hovedreglen i DSKL § 12, stk. 1. Såvel boet som
skattemyndighederne har dog mulighed for at forlange, at der foretages en
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egentlig skatteansættelse for perioden. Dette sker ved at begære såkaldt »afsluttende skatteansættelse for mellemperioden«, jf. DSKL § 13, stk. 1. Skiftes både
fællesbo og særbo, kan boerne kræve afsluttende ansættelse hver for sig. Der
er visse frister for begæringen, jf nærmere § 13, der ligesom § 12 er nyformuleret fra 2000. I visse tilfælde skal der altid foretages afsluttende ansættelse for
mellemperioden, jf. § 13, stk. 5.
2E. Afsluttende ansættelse
En restskat for mellemperioden kan kun opkræves, hvis den overstiger 21.900
kr., jf. DSKL § 15, stk. 4 (2006-niveau). En overskydende skat kan af boet
kræves udbetalt, hvis blot den overstiger 2.600 kr., jf. DSKL § 15, stk. 5 (2006niveau).
Skiftes både et særbo og et fællesbo, fordeles en overskydende skat forholdsmæssigt mellem de to boer efter boernes skattepligtige indkomst i mellemperioden. Boerne hæfter solidarisk for en eventuel restskat.
Groft sagt har boet en interesse i at begære afsluttende ansættelse for mellemperioden, hvis afdøde har betalt for meget i skat i mellemperioden. For at kunne
vurdere dette spørgsmål må bobehandleren foretage en egentlig skatteberegning
for mellemperioden. En sådan skatteberegning bør derfor foretages i alle skattefrie boer. Boet vil typisk have en interesse i at begære afsluttende ansættelse for
mellemperioden, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: (1) Hvis afdøde har
oparbejdet et skattemæssigt underskud, der ønskes overført til mellemperioden.
(2) Hvis afdøde i mellemperioden har anvendt investeringsfondsmidler. Investeringsfondsmidler anses nemlig som ikke-anvendt, hvis ikke der begæres
afsluttende ansættelse. Efterbeskatning vil da ske. (3) Hvis boet ønsker at
foretage afskrivninger for mellemperioden. (4) Hvis afdøde havde status som
medhjælpende ægtefælle, og den efterlevende ægtefælle ikke bestemmer, at der
skal overføres et arbejdsvederlag til afdøde. Der vil da i mellemperioden være
betalt forskudsskat af den forventede overførsel. Der vil derfor være grundlag
for at kunne få den forskudsbetalte skat tilbage.
Tilsvarende vil skattemyndighederne have interesse i at begære afsluttende
ansættelse, hvis det vurderes, at afdøde har betalt for lidt i skat for mellemperioden. Skattemyndighedernes interesse i at begære afsluttende ansættelse for
mellemperioden vil dog i kraft af de fastsatte opkrævningsgrænser typisk være
mindre end boets. Skattemyndighederne vil som oftest kræve afsluttende
ansættelse for mellemperioden, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: (1)
Hvis der i mellemperioden er solgt afskrivningsberettigede aktiver. Der vil
typisk ikke i forskudsregistreringen være taget højde for en avancebeskatning,
og selv om der måtte være taget højde herfor, vil avanceskatten være fordelt på
samtlige indkomstårets tolv måneder, mens mellemperioden måske kun er to
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eller tre måneder. (2) Hvis der i mellemperioden er forfaldet væsentlige obligationsrenter. For disse gælder som anført under (1), at skatten af renterne er
fordelt på indkomstårets tolv måneder. Er der fx tale om obligationer med
halvårlige terminer, kan der ved et dødsfald, der sker fx den 15. marts, være
udbetalt et halvt års renter den 11. marts, men der er kun tilbageholdt skat
svarende til to elller tre måneders rente alt afhængig af, om afdøde var bagudeller forudlønnet. (3) Hvis der er overført en restskat fra forrige indkomstår.
Ifølge bestemmelsen i KSL § 61, stk. 3, i.f., medgår den foreløbige skattebetaling i et indkomstår først til dækning af overførte restskatter. Sker dødsfaldet
fx den 15. marts, vil måske den overførte restskat være betalt, men der vil ikke
være betalt nævneværdigt i skat af indtjeningen i mellemperioden. (4) Hvis
afdøde har forskudsregistreret fradrag, som alligevel ikke blev opnået, fx
indbetaling på kapitalpensionskonto. (5) Hvis afdøde havde forskudt indkomstår. Kravet skyldes her de særlige forhold, der gør sig gældende ved afdødes
valg af forskudt indkomstår. (6) Hvis afdøde i mellemperioden har modtaget
ikke-forskudsregistrerede indtægter, hvoraf A-skat ikke er indeholdt.
I følgende tilfælde skal afsluttende ansættelse foretages, jf. DSKL § 13, stk.
5: (1) Hvis afdøde var omfattet af virksomhedsskatteordningen, og indeståendet
på konto for opsparet overskud med tillæg af hertil svarende virksomhedsskat
overstiger 139.700 kr. (2006-niveau). (2) Hvis afdøde var omfattet af kapitalafkastordningen, og indeståendet på konjunkturudligningskonto med tillæg af
hertil svarende konjunkturudligningsskat overstiger139.700 kr. (2006-niveau).
(3) Hvis en efterlevende ægtefælle har drevet eller i væsentligt omfang deltaget
i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdøde, og boet efter DSKL §
44, stk. 1, kræver et beløb beskattet hos den efterlevende ægtefælle. (4) Som
(3), hvor afdøde har drevet eller i væsentligt omfang deltaget i driften af den
efterlevende ægtefælles virksomhed, og hvor efterlevende kræver boet beskattet.
Den afsluttende ansættelse foretages ved, at der indgives selvangivelse for
mellemperioden, jf. DSKL § 13, stk. 2, i.f., og § 13, stk. 3, i.f.
Fristen for at begære afsluttende ansættelse er for boets vedkommende seks
måneder regnet fra dødsdagen, jf. DSKL § 13, stk. 2. Hvis boets behandlingsmåde først afgøres senere end 4 måneder efter dødsfaldet, skal kravet dog først
fremsættes senest 2 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Selvangivelsen skal
være vedlagt som bilag til begæringen om afsluttende ansættelse. Der vil dog
ofte kunne opnås udsættelse med indgivelse af selvangivelsen. Hvor afsluttende
ansættelse er pligtig efter § 13, stk. 5, gælder der samme frist for boets indgivelse af selvangivelse, jf. § 13, stk. 7. I det ovenfor under nr. (4) nævnte tilfælde
skal selvangivelse dog først indgives senest ved udløbet af den selvangivelsesfrist, der gælder for den efterlevende ægtefælle for dødsåret, jf. § 13, stk. 7, i.f.
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Skattemyndighedernes begæring om afsluttende ansættelse skal fremsættes
senest 3 måneder efter skattemyndighedernes modtagelse af en opgørelse over
boets aktiver og passiver pr. dødsdagen, jf. § 13, stk. 3. Denne opgørelse kan
være enten 6-måneders opgørelsen i privatskiftede boer, jf. DSL § 25, stk. 5,
eller bobestyrerens åbningsstatus, jf. DSL § 52, stk. 1. Boet har herefter 3
måneder til at indsende selvangivelse, jf. DSKL § 13, stk. 3, i.f.
Hvis det senere ved boets opgørelse viser sig, at boet alligevel ikke er skattefritaget, ophæves en eventuel mellemperiodebeskatning, jf. DSKL § 18. Denne
situation vil navnlig kune opstå i boer, hvor aktivmassen og nettoformuen ligger
omkring de foran nævnte beløbsgrænser, dvs. lige omkring grænsen mellem
skattepligtige og skattefrie boer. Endelig stilingtagen til boets skattepligt hhv.
skattefrihed kan først tages ved den endelige boopgørelses skæringsdag, idet det
er værdierne her, der er afgørende for boets skattepligt. Bobehandleren må
derfor inden for de ovennævnte tidsfrister tage stilling til, om afsluttende
ansættelse skal kræves, udarbejde selvangivelse mv., uanset risikoen for, at boet
senere viser sig at være skattepligtigt. Arbejdet er imidlertid ikke spildt: Bobehandleren skal alligevel, når boets skattepligt konstateres, bruge de samme
oplysninger til selvangivelsen for hele bobeskatningsperioden, eftersom denne
periode som nævnt også omfatter mellemperioden, jf. DSKL § 19, stk. 2.
Også hvis boet senere tages under insolvensbehandling, skal der ske ophævelse af en eventuel mellemperiodebeskatning, idet boet da skal overgå til
beskatning efter konkursskatteloven, jf. DSKL § 52, stk. 3.
Hvis boet overtages af en efterlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo,
ophæves mellemperiodebeskatningen også, idet skattepligten da overgår til
længstlevende, jf. DSKL § 58, stk. 2.
3E. Indkomsten i mellemperioden
Ved den afsluttende ansættelse følges skattelovgivningens almindelige regler
for, til hvilken periode en indtægt eller en fradragsberettiget udgift skal henføres. Det vil i første række sige, at A-indkomst udbetalt i mellemperioden
indtægtsføres. Feriegodtgørelse forfalder ved dødsfaldet og skal derfor henregnes til mellemperioden, da dødsdagen er omfattet af mellemperioden.
For så vidt angår renteindtægter og renteudgifter anvendes ikke det forfaldsprincip, der i skatteretten ellers er hovedreglen for personbeskatningen
vedrørende renter. Alle de renteindtægter og renteudgifter, der er forfaldet i
mellemperioden, samt beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen skal selvangives i denne periode, jf. DSKL § 9, stk. 1, nr. 4. Dette medfører således, at også de pr. dødsdagen opgjorte vedhængende renter skal
selvangives i mellemperioden. For renteudgifter gælder den almindelige regel
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i LL § 5, stk. 7, hvorefter der som udgangspunkt kun er fradragsret for betalte
renter.
Éngangsindtægter som nævnt i LL § 7 O (gaver, gratialer mv.) og § 7 P
(fortjeneste og tab ved afhændelse af erhvervsaktiver ved afhændelse af virksomhed mv.) opgøres uden procentnedslag, jf. DSKL § 9, stk. 1, nr. 5.
Ejede afdøde afskrivningsberettigede aktiver, vil der i mellemperioden kunne
foretages sædvanlige afskrivninger, jf. DSKL § 9, stk. 2, jf. § 8. Afskrivningerne opgøres som helårlige afskrivninger, der omregnes forholdsmæssigt.
Der kan ikke i mellemperioden foretages indskud på etableringskonto eller
henlæggelse til investeringsfond. Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke anvendes, jf. DSKL § 9, stk. 1, nr. 1-3. Overtages investeringsfond ikke af en modtager af afdødes virksomhed eller afdødes ægtefælle, eller
overtages indskud på etableringskonto ikke af afdødes efterlevende ægtefælle,
sker der efterbeskatning i mellemperioden.
Dødsboet kan ifølge DSKL § 9, stk. 1, nr. 6, bestemme, at den efterlevende
ægtefælle, der i dødsåret har drevet en af afdøde ejet virksomhed, beskattes af
et almindeligt arbejdsvederlag svarende til den betaling, der skulle være ydet
andre for udførelsen af den samme indsats. Baggrunden for denne regel er, at
DSKL § 9, stk. 1, nr. 6), ændrer bestemmelsen i KSL § 25 A, stk. 1, fra at
indkomst fra en virksomhed som udgangspunkt beskattes hos den ægtefælle,
der driver virksomheden, til at indtægten beskattes hos ejerægtefællen. Det
overførte beløb er dermed skattepligtigt hos ægtefællen og fradragsberettiget
for boet. For de tilfælde, hvor ejeren er den efterlevende ægtefælle, og hvor
afdøde har drevet virksomheden, indeholder DSKL § 9, stk. 1, nr. 7), tilsvarende regler. Disse overførselsregler skal også kunne finde anvendelse, når enten
afdøde eller den efterlevende ægtefælle har været medarbejdende ægtefælle. En
overførsel skal her kunne afhjælpe, at overførselsreglerne i KSL § 25 A, stk. 35, ikke gælder i dødsåret. Der gælder ikke som efter KSL § 25 A, stk. 3, nogen
overgrænse for overførslens størrelse. Den kan dog som nævnt ovenfor ikke
overstige den betaling, der skulle have været ydet andre for den samme indsats.
Anvendte afdøde virksomhedsskatteordningen, medregnes indestående på konto
for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, med
tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat ved opgørelsen af mellemperiodeindkomsten, idet der dog fradrages et grundbeløb på 139.700 kr. (2006niveau), jf. DSKL § 10, stk.1. Baggrunden herfor er som nævnt ovenfor, at
virksomhedsordningen ikke kan finde anvendelse ved opgørelse af mellemperiodeindkomsten. Bundgrænsen indebærer, at konto for opsparet overskud
med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat, der ikke overstiger bundgrænsen, anses for endeligt beskattet i forbindelse med dødsfaldet. Skiftes der
både fællesbo og særbo, fordeles grundbeløbet mellem de to boer efter forhol117
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det mellem de respektive boers indeståender på konto for opsparet overskud.
Den foreløbige virksomhedsskat vedrørende opsparet overskud over bundgrænsen modregnes i den beregnede mellemperiodeskat.
En efterlevende ægtefælles opsparede overskud fra en virksomhed, der
tilhører afdøde, medregnes ved opgørelsen af det beløb, der beskattes, jf. DSKL
§ 10, stk. 2. Der gives i dette tilfælde kun ét bundfradrag. Har en efterlevende
ægtefælle anvendt virsomhedsskatteordningen på en virksomhed, der tilhører
den efterlevende ægtefælles egen bodel eller fuldstændige særeje, gælder de
almindelige regler i virksomhedsskatteloven, jf. DSKL § 48, stk. 1. Dette
skyldes, at den efterlevende ægtefælle i dødsåret og de følgende indkomstår
som hovedregel selv er skattepligtig af egne aktiver efter de almindelige regler,
jf. DSKL § 42, stk. 1. Der gælder dog efter DSKL § 48, stk. 2, den undtagelse,
at hvis en virksomhed tilhørende den efterlevende ægtefælle udloddes til andre
arvinger, medregnes efterlevendes opsparede overskud i opgørelsen efter DSKL
§ 10, stk. 1.
Det er efter DSKL § 10, stk. 4, også muligt for en arveudlægsmodtager af en
virksomhed i et skattefritaget bo at overtage indestående på konto for opsparet
overskud. I så fald sker der ikke beskatning som nævnt ovenfor. Tilsvarende
gælder, hvor en efterlevende ægtefælle vælger at indtræde i afdødes virksomhedsskatteordning med hensyn til en virksomhed, der tilhører den efterlevende
ægtefælle selv.
Tilsvarende regler som anført vedrørende virksomhedsskatteordningen
gælder ved anvendelse af kapitalafkastordningen, jf. DSKL § 11.
Aktieindkomst op til et grundbeløb 44.300 kr. (2006), medregnes ikke til
mellemperiodeindkomsten, men beskattes endeligt efter PSL § 8 a, stk. 1, med
28 %, jf. DSKL § 16, stk. 1. Af aktieindkomst over grundbeløbet medregnes
86 % til mellemperiodeindkomsten, jf. DSKL § 16, stk. 2. Udbytteskat indeholdt i aktieindkomst over grundbeløbet modregnes i den beregnede skat for
mellemperioden. Satsen på 75 % er ændret til 86 % ved beskatning af boer og
mellemperioder vedrørende personer, der afgår ved døden 1. januar 2001 eller
senere, og ved skifte af uskiftede boer, når anmodning om skifte indgives den
1. januar 2001 eller senere, jf. overgangsreglen i lov nr. 1280 af 20. december
2000. Reglen er uklart formuleret, men skal forstås som en todeling af aktieindkomsten: den del, der ligger inden for grundbeløbet, beskattes endeligt med de
28 %, mens den del, der ligger over, indgår med 86 % i mellemperiodeindkomsten, jf. TfS 2002.689 LSK om den tilsvarende regel i DSKL § 32.
Er der opstået tab, der kan fradrages i aktieindkomsten, kan den indeholdte
udbytteskat overstige 28 %’s grænsen i KSL § 65. Det overskydende negative
beløb modregnes da i den beregnede skat for mellemperioden, jf. DSKL § 16,
stk. 3. Er aktieindkomsten negativ, modregnes hele den indeholdte udbytteskat.
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Den negative aktieindkomst fradrages i øvrigt i mellemperiodeindkomsten med
50 % af den negative aktieindkomst, der ikke overstiger beløbsgrænsen, og med
86% (tidligere: 75 %) af den del af den negative aktieindkomst, der overstiger
beløbsgrænsen, jf. DSKL § 16, stk. 4. Satsen er ændret fra 75 % til 86 %, og
satsen på 50 % er ændret til 56 %, alt ved beskatning af boer og mellemperioder
vedrørende personer, der afgår ved døden 1. januar 2001 eller senere, og ved
skifte af uskiftede boer, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2001
eller senere, jf. overgangsreglen til lov nr. 1280 af 20. december 2000.
4E. Skatten af mellemperiodens indkomst
Før DSKL var det – for at få progressionen i skatteskalaen til at virke – nødvendigt at omregne mellemperiodeindkomsten til helårsindkomst, idet skatten af
mellemperiodeindkomsten skulle beregnes efter skattelovgivningens almindelige regler. Dette system ændrede DSKL § 14, stk. 1, som indførte en proportional skat på 50 % af mellemperiodens skattepligtige indkomst. Med indførelse
af proportionalskatten bliver helårsomregningen irrelevant, idet det ikke længere er nødvendigt at opdele den skattepligtige indkomst i personlig indkomst
og kapitalindkomst. Det er heller ikke længere nødvendigt at lade den efterlevende ægtefælle være omfattet af mellemperiodebeskatningen.
I den beregnede skat for mellemperioden gives der et fradrag på 1.700 kr.
(2006-niveau) pr. påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den
måned, hvori dødsfaldet er sket, jf. DSKL § 14, stk. 2.
Den beregnede mellemperiodeskat tillægges eventuelle overførte restskatter.
Herfra trækkes eventuel overført negativ aktieindkomst. I relation til aktieindkomst bemærkes, at et overskydende beløb ikke kan udbetales.
Hvis afdøde eller en efterlevende ægtefælle anvendte virksomhedsordningen
eller kapitalafkastordningen, og konto for opsparet overskud eller konjunkturudligningskonto overstiger grundbeløbet, fratrækkes der i mellemperiodeskatten den til den beskattede del af disse konti svarende virksomhedsskat eller
konjunkturudligningsskat. Se i det hele DSKL § 15, stk. 3.
En overskydende skat, der efter denne beregning overstiger 2.600 kr. (2006niveau), udbetales, jf. DSKL § 15, stk. 6. En restskat opkræves kun, hvis den
overstiger 21.900 kr. (2006-niveau), jf. DSKL § 15, stk. 2.
5E. Særligt om forskudt indkomstår
Definitionen af mellemperioden, når afdøde anvendte forskudt indkomstår,
fremgår af DSKL § 96, stk. 3. Mellemperioden er i disse tilfælde den periode,
der efter reglerne om forskudt indkomstår i KSL §§ 92 og 93 anses for mellemperiode.
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Hvis afdøde havde bagudforskudt indkomstår, begynder afdødes optjening,
før den foreløbige skattebetaling starter (altid 1/1 i det indkomstår, det forskudte indkomstår træder i stedet for). Det er derfor fundet nødvendigt med særlige
omregningsregler for mellemperiodeindkomsten, hvis afdøde havde bagudforskudt indkomstår, jf. DSKL § 9, stk. 4.
De særlige regler finder ikke anvendelse, hvis afdøde havde fremadforskudt
indkomstår, idet betalingen af foreløbige skatter her i de fleste tilfælde starter
før optjeningen. Den eneste undtagelse, nemlig hvor dødsfaldet indtræffer inden
for det kalenderår, som det fremadforskudte regnskabsår træder i stedet for, er
der taget højde for i DSKL § 12, stk. 2, hvorefter der medregnes de foreløbige
skatter, der er betalt eller forfaldet i kalenderåret forud for det år, hvori dødsfaldet fandt sted.
Mellemperiodeindkomsten omregnes efter forholdet mellem perioden fra og
med 1/1 i dødsåret til og med dødsdagen og hele mellemperioden. Den første
periode kaldes »delperioden«. Éngangsindtægter og -udgifter omregnes ikke,
men medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst i mellemperioden. Éngangsindtægter kan fx være avancer ved salg af aktiver.
Man kan udtrykke forholdet således, at indkomståret på ny ændres til kalenderåret, så afdødes indkomst i mellemperioden ændres til forholdsmæssigt at
vedrøre delperioden, nemlig den periode, der i normale tilfælde ville have været
mellemperioden: perioden fra 1/1 – dødsdagen. Indkomstperioden falder således igen sammen med den periode, hvor de foreløbige skatter betales. Det
erindres dog, at éngangsindtægter og -udgifter, jf. bemærkningerne ovenfor,
medregnes fuldt ud. Det er således kun den løbende indtjening, der omregnes.
Ved bagudforskudt indkomstår gives mellemperiodefradrag først med virkning fra 1/1 i det kalenderår, hvori dødsfaldet er sket, jf. DSKL § 14, stk. 2, 2.
pkt.
3. Skattepligtige boer
a. Skattepligtens virkninger
Et dødsbo er skattepligtigt, når de ovenfor nævnte pristalsregulerede beløbsgrænser overskrides.
Skattepligten medfører for det første, at der ikke foretages nogen særskilt
opgørelse over mellemperioden. I stedet opgøres afdødes og boets skattepligtige
indkomst under ét for perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud
for dødsfaldet, til og med skæringsdag i en boopgørelse, jf. DSKL § 19, stk. 2.
Denne samlede skatteperiode kaldes bobeskatningsperioden. Indkomsten i
bobeskatningsperioden kaldes bobeskatningsindkomsten.
Skattepligten medfører endvidere skattemæssig succession, dvs. at dødsboet
indtræder i afdødes skattemæssige stilling vedrørende de aktiver og passiver,
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der indgår i boet, og som tilhørte afdøde, jf. DSKL § 20, stk. 1. Der indtrædes
i både anskaffelsestid, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt.
Boet indtræder derimod ikke længere i en efterlevende ægtefælles skattemæssige stilling, uanset at også den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver er
omfattet af skiftet. Begrænsningen fremgår af, at et aktiv eller et passiv også
skal have tilhørt afdøde. Kun hvis en efterlevende ægtefælles aktiver eller
passiver udlægges til andre arvinger eller legatarer, succederer boet i den
efterlevende ægtefælles skattemæssige stilling, jf. DSKL § 20, stk. 2, jf. § 4,
stk. 2.
Boet indtræder (succederer) tillige i afdødes ret til underskudsfremførsel, jf.
DSKL § 20, stk. 3. Bestemmelsen foreskriver, at det underskud, afdøde kunne
have fremført, kan fradrages i bobeskatningsindkomsten. Med andre ord kan
afdødes underskud fradrages i bobeskatningsindkomsten.
Der indgives som nævnt kun én selvangivelse for hele bobeskatningsperioden. Denne er således at betragte som en helhed. Selvangivelsen indgives
sammen med boopgørelse til skattemyndighederne.
b. Opgørelse af boindkomsten til beskatning
Reglerne for opgørelse af bobeskatningsindkomsten er fastsat i DSKL §§ 21-26.
Udgangspunktet fremgår af DSKL § 21, hvorefter bobeskatningsindkomsten
opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Undtagelserne fremgår
af de øvrige §’er. Opgørelsesmetoden følger i øvrigt i det væsentlige det ovenfor under I D 2 B anførte vedrørende opgørelse af mellemperiodeindkomsten
i de skattefrie boer, idet der med loven er tilstræbt en identisk opgørelsesmetode
for de to bobehandlingsmåder. Nedenfor vil der derfor alene blive redegjort for
forskellene.
Opgørelsen af bobeskatningsindkomsten skal efter DSKL § 21, stk. 3, ske
efter de regler, der gælder for dødsåret. Denne bestemmelse er indsat for at
opnå en ensartet beskatning af mellemperioden og hele boperioden, selv om
skæringsdag i boet først indtræder efter udløbet af dødsåret. Man opstiller
således den fiktion, at hele boperioden er ét stort skattemæssigt indkomstår, og
at opgørelsen af den skattepligtige indkomst sker efter de regler, der gjaldt i
dødsåret, uanset om skattelovgivningen i mellemtiden måtte være blevet ændret
på nogle punkter for så vidt angår opgørelsesmåden.
Renteindtægter og -udgifter opgøres som anført ovenfor vedrørende mellemperioden, idet dog skæringsdag i den endelige boopgørelse træder i stedet for
dødsdagen. Derudover er indsat en supplerende bestemmelse vedrørende
renteudgifter, der kun kan fradrages i det omfang, de er betalt af afdøde i
dødsåret eller betales af boet, jf. DSKL § 22, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., med henvisning til bestemmelsen i LL § 5, stk. 7, om renterestancer.
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I DSKL § 22, stk. 1, nr. 8, findes en særregel vedrørende beløb, som ved
dødsfaldet endnu henstår som ubeskattede efter afdødes afhændelse af et
forsknings- eller udviklingsarbejde. Den ubeskattede del af vederlaget beskattes
i dødsboet.
Udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede bygninger
og installationer i sådanne bygninger kan, hvis udgifterne ikke overstiger 5 %
af beregningsgrundlaget, afskrives efter bestemmelserne i ASL § 21, stk. 2-4
(straksfradrag), jf. DSKL § 22, stk. 1, nr. 9. En forudsætning er det dog, at de
afskrivningsberettigede bygninger og installationer heri henregnes til dødsboet
på skæringsdag i boopgørelsen. Der kan således ikke straksafskrives for udgifter til ombygning eller forbedring af en bygning, som udlægges som acontoarveudlæg eller afhændes i boperioden.
Sådanne straksafskrivninger kan også foretages af skattefritagne boer for
mellemperioden, forudsat at ASL's betingelser var opfyldt pr. dødsfaldet.
DSKL § 22, stk. 2-4, angiver, at boet ikke kan benytte afdødes indskud på
etableringskonto, investeringsfondshenlæggelser og forskudsafskrivninger til
brug for boets egen etablering hhv. anskaffelse. Der er derimod intet til hinder
for, at boet anvender de nævnte indskud, henlæggelser og afskrivninger på
afdødes etablering eller anskaffelser i mellemperioden. Boet skal dog kunne
dokumentere, at etablering er sket eller anskaffelse foretaget i mellemperioden.
Opfyldes betingelserne for fuld udnyttelse af investeringsfondshenlæggelser
eller indskud på etableringskonto ikke, skal der ske efterbeskatning af den
uudnyttede del. Se dog nedenfor under I D 4 b om overtagelse af investeringsfondshenlæggelser i forbindelse med overtagelse af virksomhed. Efterbeskatning foretages ved genoptagelse af afdødes tidligere indkomstår. Efterbeskatningen berører således ikke opgørelsen af bobeskatningsindkomsten.
Aktieindkomst opgøres efter DSKL § 32 efter regler, der fuldt ud svarer til
reglerne for opgørelse af aktieindkomsten i mellemperioden i skattefritagne
boer, jf. ovenfor under I D 2 b. For de skattepligtige boer bemærkes dog, at der
for unoterede aktier med en ejertid over 3 år for aktieindkomst under 44.300 kr.
(2006) er tale om en uafhængig og endelig beskatning, der sker uanset eventuel
negativ indkomst iøvrigt. Bofradraget kan ikke benyttes til fradrag i denne
aktieindkomst.
Havde afdøde bagudforskudt indkomstår, opgøres indkomsten under ét for
perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet, til og
med skæringsdag i boopgørelsen. Der medregnes til bobeskatningsindkomsten
dog kun en forholdsmæssig del af den opgjorte indkomst, idet indkomsten
omregnes efter forholdet mellem (1) perioden fra 1/1 i dødsåret til og med
skæringsdag i boopgørelsen, og (2) hele bobeskatningsperioden (peioden fra
udløbet af afdødes sidste indkomstår før dødsfaldet til og med skæringsdag i
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boopgørelsen), jf. DSKL § 21, stk. 6. Som anført ovenfor vedrørende mellemperioden og forskudt indkomstår er det kun de løbende indtægter og udgifter,
der omregnes, hvorimod éngangsindtægter og -udgifter medregnes fuldt ud.
Udviser bobeskatningsindkomsten underskud i bobeskatningsperioden,
udbetales 30 % af det konstaterede underskud til boet, jf. DSKL § 31, der
viderefører carryback reglen i KSL § 31, stk. 3. Udbetaling kræver nu ikke
nogen anmodning fra boet, men skal foretages af egen drift af den kommunale
skattemyndighed. Det underskud, der giver ret til carryback, er underskud ved
boets egen indkomstopgørelse for bobeskatningsperioden, dvs. uden fradrag af
afdødes underskud for tidligere år. Det udbetalte beløb kan ikke overstige
summen af de skatter, afdøde samt en efterlevende ægtefælle har betalt af
skattepligtig indkomst og aktieindkomst i de to senest afsluttede indkomstår
forud for dødsfaldet, i dødsåret og indkomstår, der fuldt ud omfattes af boperioden.
c. Dødsboskatten og bofradrag
Af bobeskatningsindkomsten betales en proportional skat med 50%, jf. DSKL
§ 30, stk. 1. Proportionalskatten betales af hele bobeskatningsindkomsten, og
således også af indkomsten for »mellemperioden«. Der indrømmes to kategorier af fradrag, dels bofradrag, dels mellemperiodefradrag:
Bofradraget fragår i den beregnede skat med 4.700 kr. (2006-niveau) pr.
påbegyndt måned efter den måned, hvori dødsfaldet er sket, dog højst i 12
måneder, jf. DSKL § 30, stk. 2. Bofradraget kan ikke fratrækkes i aktieindkomst.
Bofradraget gives i skatten, og eftersom denne er 50 %, kan boet således i 12
måneder have en månedlig indtægt på det dobbelte af fradraget, før der udløses
skat. At fradraget regnes pr. påbegyndt måned, medfører ofte, at der som skæringsdag i et skattepligtigt bo vælges den 1. i en måned, hvorved bofradrag
opnås for hele den således påbegyndte måned.
At bofradrag kun gives i indtil 12 måneder, medfører, at der ikke gives
fradrag frem til skæringsdag i en tillægsboopgørelse for de tilfælde, hvor
skifteretten har givet tilladelse til, at afviklingen af en afgrænset del af boet
udskydes. Boet er skattepligtigt af disse dele af boet frem til skæringsdag i den
endelige boopgørelse, men altså uden mulighed for yderligere bofradrag. Dog
kan uudnyttede bofradrag overføres til fradrag i eventuel indkomst af de afgrænsede dele af boet frem til skæringsdag i tillægsboopgørelsen.
Mellemperiodefradrag gives i mellemperioden med 1.700 kr. (2006-niveau)
pr. påbegyndt måned fra 1/1 til og med den måned, hvori dødsfaldet er sket, jf.
DSKL § 30, stk. 3. Uudnyttede fradrag for mellemperioden kan overføres til
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boperioden. Overførsel af uudnyttede fradrag kan også ske fra boperioden til
mellemperioden.
Hvis der både skiftes et særbo (afdødes særejemidler) og et fællesbo, behandles de to boer ganske vist som selvstændige skattemæssige boer, men de skal
alligevel dele bofradraget. Dette deles efter forholdet mellem bobeskatningsindkomsten i de to boer, jf. DSKL § 30, stk. 4. Fordelingen sker i forhold til den
samlede skattepligtige indkomst, uanset om de to boer eventuelt sluttes på
forskellige tidspunkter. Den endelige skatteberegning i det først afsluttede bo
kan dermed ikke foretages, før begge boer er afsluttet.
Anvendte afdøde eller en efterlevende ægtefælle virksomhedsskatteordningen
eller kapitalafkastordningen, fradrages de foreløbigt betalte skatter i den beregnede dødsboskat, jf. DSKL § 30, stk. 7. Resterende virksomhedsskat eller
resterende konjunkturudligningsskat, som kunne have været fremført til fradrag
i afdødes slutskat i dødsåret, kan i stedet fradrages i dødsboskatten, jf. DSKL
§ 99, stk. 2.
Negativ skat af aktieindkomst, som kunne have været modregnet i afdødes
slutskat i dødsåret, kan også fradrages i dødsboskatten, jf. DSKL § 30, stk. 6.
Afdødes forudbetalte skatter for mellemperioden godskrives boet, jf. DSKL
§ 30, stk. 8. Dette gælder dog ikke indeholdt udbytteskat eller arbejdsmarkedsbidrag. Bestemmelsen kan give visse problemer, hvor afdøde havde fremadforskudt indkomstår. Disse problemer er i DSKL § 30, stk. 9, løst ved, at boet
godskrives afdødes foreløbige skatter, som er indeholdt eller forfaldet i perioden fra 1/1 i det forskudte indkomstår til dødsfaldet, og som vedrører indtjeningen i det forskudte indkomstår efter dødsfaldet.
Foreløbigt betalte arbejdsmarkedsbidrag for mellemperioden bliver ved
dødsfaldet endelige, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag § 13, stk. 12.
Boet vil, når boopgørelsen er indleveret til skifteretten og den kommunale
skattemyndighed, normalt ikke kunne fortryde den valgte skæringsdag. En
sådan »fortrydelse« er udtryk for en genoptagelse og omgørelse, og dette
tillades normalt ikke af rene skattemæssige årsager, jf. UfR 2003.2194 V, hvor
tilkomsten af skattepligtige boindtægter, som man ikke havde været opmærksom på, gjorde det ønskeligt at udskyde skæringsdagen til en senere dato. Dette
blev anset for et ønske om genoptagelse, som blev afslået.
4. Udlodning fra boet: Værdiansættelse og eventuel succession
Udlodning af boets aktiver medfører principielt to problemstillinger: (1) Til
hvilken værdi skal udlodning ske? og (2) skal avancebeskatningen foregå i boet
eller udskydes til at ske hos den modtagende arving?
Begrebet udlodning omfatter ikke kun arveudlæg, men også »arvingskøb«,
dvs. tilfælde, hvor arvingen erlægger delvis betaling for det modtagne. Det skal
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dog straks bemærkes, at reglerne om mulighed for skattemæssig succession er
skærpet i flere omgange. Én af skærpelserne indebærer, at der kun kan succederes i modtagerens andel i boet, medmindre modtageren der er tale om barn,
barnebarn, søskende eller søskendebørn/børnebørn. En juridisk person, herunder en fond (selvejende institution), kan nu slet ikke succedere skattemæssigt.
Succession kan ikke ske i aktier i ejendoms- eller investeringsselskaber mv.,
såkaldte »pengetanke« eller passive investeringer, jf. nærmere Bent Zimmermann & Jesper Boesen i TfS 2001, 318.
a. Værdiansættelse
Værdiansættelsen kan volde problemer, idet den udlægsmodtagende arving er
interesseret i en så lav værdiansættelse som muligt, mens de øvrige arvinger af
hensyn til størrelsen af deres arvelodder er interesserede i en så høj værdi som
muligt. Denne konflikt løses næsten undtagelsesfrit til fordel for de ikke-udlægsmodtagende arvinger, idet princippet ved arveudlæg er handelsværdien af
det pågældende aktiv, dvs. det beløb, der kan opnås i henhold til vurdering fra
en særligt sagkyndig. Dette princip er nu knæsat i BAL § 12, som efter henvisningen i DSKL § 84 gælder ved opgørelse af dødsboer, dvs. også ved den
materielle opgørelse, ikke blot ved den afgiftsretlige. Udgangspunktet er således
ligesom efter værdiansættelsescirkulæret, at værdiansættelse skal ske til handelsværdi, jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, som er omtalt tidligere
i fremstillingen.
Den sikreste måde at fastslå handelsværdien på er at lade aktivet vurdere af
en sagkyndig. Herved kan undgås diskussioner arvingerne imellem. Hertil
kommer det væsentlige forholod, at en værdiansættelse foretaget af en sagkyndig, som udmeldes af skifteretten, er bindende for skattemyndighederne, jf.
BAL § 12, stk. 2.
Arvingerne kan, hvis de er enige, nøjes med at anslå handelsværdien af et
aktiv og dermed spare en vurdering. Det er i så fald ifølge BAL § 12, stk. 2, den
kommunale skattemyndighed, der, hvis den ikke mener, at værdiansættelsen
svarer til handelsværdien, enten må ændre værdiansættelsen eller foranledige
udmeldt vurderingsmand efter DSL § 93, jf. nærmere Mogens KjærgaardMøller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 431 ff og Finn Taksøe-Jensen i Festskrift til
Aage Michelsen (2000) s. 263 ff, der fremhæver dette system som fleksibelt og
hurtigt. Ændring eller anmodning om vurdering skal fremsættes over for boet
inden 3 måneder efter modtagelse af boopgørelse. Ændrer den kommunale
skattemyndighed værdiansættelsen uden vurdering, kan boet inden 4 uger efter
at have modtaget meddelelse om ændringen anmode skifteretten om at få
udmeldt en vurderingsmand. Samme frist gælder for begæring om omvurdering
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efter DSL § 94. Se til spørgsmålet om omvurdering T:FA 2002.139 Ø, hvor
Bruun Rasmussens Auktioner havde vurderet et Fabergé-halssmykke til 75.000
kr., men hvor Christies Auktioner på foreløbigt grundlag havde udtalt, at der var
»en ikke ringe mulighed for«, at denne vurdering var »betydeligt under den
muligt opnåelige auktions- eller salgspris for smykket«, og hvor begæringen om
omvurdering derfor blev taget til følge.
b. Succession
Ved udlæg af aktiver fra et dødsbo til en arving kan boet i visse tilfælde vælge
enten 1) at lade beskatningen foretage i boet eller 2) at lade arvingen succedere
(indtræde) i afdødes skattemæssige stilling, jf. DSKL § 29 sammenholdt med
DSKL § 36. Skattemæssig succession indebærer, at sælgeren (dvs. boet) ikke
beskattes, og at boet dermed undgår avancebeskatning. I stedet indtræder
(succederer) den udlægsmodtagende arving i sælgerens skattemæssige stilling.
Den fremtidige beskatning overgår herefter på den succederende arving, jf.
DSKL § 36, stk. 2. Aktiverne anses for anskaffet af denne arving på samme
tidspunkt, til samme pris og i samme hensigt (fx næringshensigt), hvortil de
oprindelig blev anskaffet af sælger. Boet er selv succederet i afdødes skattemæssige stilling, jf. DSKL § 20, stk. 1.
Prisen for ikke at belaste dødsboet med en afståelsesbeskatning nu er, at
udlægsmodtageren ikke får et nyt, højere afskrivningsgrundlag, eftersom han
som nævnt indtræder i afdødes og boets skattemæssige stilling, og der således
fx ikke påbegyndes et nyt afskrivningsforløb for afskrivningsberettigede aktiver, men arbejdes videre på det gamle. Også aktivets særlige status af fx
nærings- eller spekulationsaktiver følger med. Denne særlige status kan endog
ikke senere »vaskes af« igen, eftersom arvingen gennem den nedenfor nævnte
passivpost anses for at have fået vederlag for at tåle, at aktivet bevarer sin
særlige skattemæssige status. Dette forhold har fx manifesteret sig ved såkaldte
håndværkeraktier (byggeaktier), som fx en håndværksmester kan have modtaget
som delvist vederlag ved byggeopgaver. Sådanne aktier er næringsaktier, og
enhver fortjeneste beskattes derfor, prinicpielt uanset ejertid. Praksis har dog
tålt, at aktiernes næringsstatus eventuelt kan vaskes af efter en meget lang
ejertid, måske 25-30 år, hvor aktierne har ligget fast i ejerens anlægsportefølje.
Men hvis ejeren (håndværkeren) dør, og aktierne udlægges med succession, har
Højesteret statueret, at deres egenskab af at være næringsaktier ikke senere kan
ændre sig, jf. UfR 1995.821 H (som måtte to gange til Højesteret, fordi én af
dommerne i første runde viste sig at have pådømt samme sag i sin egenskab af
dommer i Landsskatteretten, jf. TfS 1995.521 H, der ophæver TfS 1995.359 H).
Prisen for skattemæssig succession er endvidere, at der er knyttet en latent
(»sovende«) skattebyrde til aktivet i form af udskudt skat, eftersom udlægsmod126
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tageren ikke har det beløb, hvortil aktivet skiftemæssigt blev udlagt i boopgørelsen, men derimod afdødes oprindelige anskaffelsessum som sin anskaffelsessum.
Et aktiv arveudlægges som hovedregel med succession, jf. DSKL § 36, stk.
1. Alternativet: arveudlæg med beskatning i boet, kan vælges af boet, men dette
alternativ kræver enighed blandt arvingerne. En arving, der ikke er enig med de
øvrige arvinger i, at der skal ske skattemæssig succession ved arveudlæg af et
aktiv, har dermed ikke andet valg end at søge at modsætte sig arveudlæg af det
pågældende aktiv. Hvis det nemlig sælges, er der ikke mulighed for succession,
og der skal da ske beskatning i boet.
Der kan vælges princip for hvert enkelt arveudlagt aktiv, og der kan nu efter
formuleringen af DSKL § 28, stk. 3, jf. § 27, (helt eller delvis) vælges forskellige principper for ét og samme aktiv. Arveudlægges et aktiv til flere, kan der for
hver enkelt vælges succession, uafhængigt af valget for de andres vedkommende.
Sker der beskatning i boet, skal skatten posteres som en boudgift. Den kan
ikke relateres til og dermed fratrækkes ved udlodningen af det aktiv, der udløste
skatten (ej heller i et udlagt kontantprovenu, der er opnået ved salg af aktivet),
jf. FM 2001.123 T&S, hvor en i uskiftet bo hensiddende enkemand måtte sælge
en post aktier for at skaffe provenuet til at skifte med sønnen. Både skifteretten
og ToldSkat udtalte, at skatten af den solgte aktiepost ikke kunne trækkes fra
i arven til sønnen, men skulle fratrækkes i bobeholdningen. Den solgte aktiepost
tilhørte længstlevendes bodel, men ToldSkat tilføjede, at svaret ville have været
det samme, selv om aktierne havde tilhørt afdødes bodel.
De vigtigste undtagelser fra boets valgret vedrørende succession contra
beskatning i boet er følgende:
1) Aktiver, der uafbrudt før, under og efter skiftet har tilhørt en efterlevende
ægtefælle (idet boet her ikke længere succederer i efterlevendes skattemæssige stilling).
2) Fast ejendom, medmindre ejendommen blev anvendt til erhvervsvirksomhed, jf. DSKL § 29, stk. 2, og succession kan kun ske, hvis denne virksomhed ikke består i udlejning af ejendommen, jf. fx TfS 2003.522 LR om
succession i afdødes næringsejendomme, hvor afdødes aktivitet både havde
bestået i udlejning og salg af ejendomme. Ved succession i landbrugsejendomme sker der også succession i mælkekvoter, jf. TfS 2005.569 LR.
3) Børsnoterede aktier, hvor den konkrete udlodning til den enkelte arving ikke
overstiger 139.700 kr. (2006-niveau).
4) Unoterede aktier, såfremt 4 a) udlodningen til den enkelte modtager udgør
mindre end 1 % af aktiekapitalen i det pågældende selskab, jf. DSKL § 29,
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5)

6)
7)

8)

9)

stk. 3, eller såfremt 4 b) avance ved salg af aktierne omfattes af ABL §§ 2,
2 d, 2 e eller 4 (dog at der alligevel kan succederes, hvis selskabet udøver
næring med køb og salg af værdipapirer, jf. fx TfS 2003.994 LR).
Hvis der ved udlægget konstateres et tab (dvs. et udlæg til et mindre beløb
end den skattemæssige anskaffelsessum), jf. DSKL § 28, stk. 2. Et tab skal
således konstateres i boet.
Udlæg fra et skattefrit bo, jf. DSKL § 36, stk. 1, 1. pkt. Her kan der således
ikke succederes.
Udlodning til udenlandsk bosiddende arving, såfremt aktivet efter udlodningen ikke beskattes her i landet, DSKL § 38, idet den latente skattebyrde da
ikke vil blive udløst til dansk beskatning.
Udlæg til andre end fysiske personer, fx til en fond (selvejende institution)
eller anden form for juridisk person, jf. DSKL § 36, stk. 1, 1. pkt. (ligeledes
med virkning for dødsfald 1. januar 1999 og senere).
Der kan ikke succederes i visse finansielle selskaber, såkaldte pengetanke,
dvs. selskaber, hvor mindst 50 % (før 1. juli 2002: 25 %, jf. lovændring i
2002) af indtægterne eller af aktiverne er af finansiel karakter som nærmere
defineret i DSKL § 29, stk. 3 (med virkning for dødsfald 4. oktober 2000 og
senere), jf. nærmere Bent Zimmermann & Jesper Boesen i TfS 2001, 318.

For at modsvare den skattepligt, som den udlægsmodtagende arving overtager
ved at succedere i afdødes skattemæssige stilling, fratrækkes der i udlægsværdien en passivpost som kompensation for latent skattebyrde ved aktivet, jf. BAL
§ 13 a, stk. 1. I tilfælde af delvis succession reduceres den beregnede passivpost
forholdsmæssigt.
Denne passivpost udgør 30 % af den skattepligtige fortjeneste, der ville blive
udløst. 30%-satsen gælder, såfremt den beregnede fortjeneste ikke er aktieindkomst, jf. BAL § 13 a, stk. 3. For aktieindkomst udgør passivposten derimod
20 %, hvis fortjenesten vedrører unoterede aktier, og 12,5 %, hvis fortjenesten
vedrører børsnoterede aktier. Passivposten vedrørende aktieindkomst beregnes
af den fulde fortjeneste, uanset at kun 75% (nu 86%) af aktieindkomsten over
bundgrænsen skulle medregnes til bobeskatningsindkomsten, jf. BAL § 13 a,
stk. 2, sidste pkt.
Den udlægsmodtagende arving og boet kan aftale at beregne en passivpost
med en lavere procentdel end de anførte, men ikke med en højere, jf. BAL § 13
a, stk. 6.
Overstiger værdien af det arveudlagte aktiv udlægsmodtagerens andel i boet,
så der foreligger »arvingskøb«, dvs. blandet køb og udlæg, kan successsion ske
også for den overskydende del, forudsat udlægsmodtageren er arveladerens
efterlevende ægtefælle, barn, barnebarn, bror eller søster eller brors eller søsters
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barn eller barnebarn, jf. DSKL § 37, stk. 1. Hører udlægsmodtageren ikke til
den nævnte personkreds, kan der kun succederes i værdier svarende til udlægsmodtagerens andel i boet. For det overskydende beløb sker der beskatning i
boet. Det udloddede aktiv udloddes i så fald delvis med, delvis uden succession.
Ved afgørelsen af, om udlodningen overstiger modtagerens andel af boet, tages
der hensyn til fastsatte passivposter. Andre passiver tages der derimod ikke
hensyn til. Det er således – bortset fra passivposten – bruttoværdien af det
udloddede, der er afgørende.
Der er særregler om en udlægsmodtagers overtagelse af afdødes forskudsafskrivninger, investeringsfondshenlæggelser, konto for opsparet overskud og
indestående på konjunkturudligningskonto, jf. nærmere DSKL § 39. Kun én
arving kan overtage afdødes forskudsafskrivninger og investeringsfondshenlæggelser. Det er desuden en forudsætning, at den pågældende modtager – eller er
én af flere modtagere – af afdødes erhvervsvirksomhed (men selv om der er
flere overtagere af virksomheden, kan som nævnt kun én arving overtage
forskudsafskrivning eller investeringsfondshenlæggelse). Overtagelsen sker på
de for afdøde gældende betingelser.
En arving, der overtager afdødes virksomhed eller en del heraf, kan endvidere helt eller delvis overtage den konto for opsparet overskud, der hører til
virksomheden. Ved overtagelse af en del af afdødes virksomhed, overtages en
forholdsmæssig del af indestående på konto for opsparet overskud. Konto for
opsparet overskud kan overtages uafhængigt af, om modtageren i øvrigt succederer i de overtagne aktiver. Konto for opsparet overskud overtages med den
størrelse, den har ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret. Kun den
personkreds, der er nævnt ovenfor vedrørende § 37, kan succedere i et indestående på konto for opsparet overskud, selv om virksomhedens udlodningsværdi
er større end vedkommendes andel i boet. Overtagelse af indestående på konto
for opsparet overskud kan nu i modsætning til tidligere ske, selv om der er tale
om et skattefrit bo. Der kan ikke succederes i opsparet overskud, hvis virksomheden i væsentligt omfang har anbragt midler i værdipapirer eller udlejningsejendomme. Der er nærmere forskrifter i bestemmelsen om forståelsen af begrebet »væsentligt omfang«. Kort udtrykt indtræder successionsafskæringen, hvis
mindst 50 % (før 1. juli 2002: 25 %) af virksomhedens indtægter eller aktiver
er penge, værdipapirer mv. (pengetanke). Overtager en arving afdødes konto for
opsparet overskud, beregnes en passivpost af indeståendet med tillæg af den
hertil svarende virksomhedsskat. Passivposten udgør for overskud opsparet i
1991 9 %, og for overskud opsparet i 1992, 12 % for årene 1992-1998 og
13,5 % for 1999 og senere. For overskud opsparet i indkomstårene 1987-1990
beregnes ikke passivpost, jf. BAL § 13 a, stk. 4. Der gælder tilsvarende regler
for kapitalafkastordningen.
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Overtages der en konjunkturudligningskonto, beregnes der af indeståendet
med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på
12 % for indkomstårene 1993-1998 og 13,5 % for 1999 og senere, jf. BAL § 13
a, stk. 5.
c. Beskatning i boet: Avancebeskatning
Et dødsbos salg og andre afståelser behandles som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. DSKL § 27, stk.1. De mest almindelige
avancebeskatningsregler gennemgås derfor i det følgende.
1E. Fast ejendom: Avanceskat eller parcelhusreglen
Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom beskattes, bortset fra fortjeneste
vedrørende de særligt undtagne ejerboliger (parcelhusreglen), jf. EAL § 8.
Fortjeneste ved afståelse af én- og tofamilieshuse og ejerlejligheder er skattefri, hvis ejeren eller dennnes husstand har beboet ejendommen (»parcelhusreglen«). Dette gælder også for sommerhuse benyttet til private formål. Denne
regel er så væsentlig og holder så mange ejendomme uden for beskatning, at
den fortjener at blive fremhævet her. Der er nogle supplerende betingelser i
EAL § 8 for så vidt angår én-. og tofamilieshuse: 1) Ejendommens samlede
grundareal skal være mindre end 1.400 m2, 2) eller der kan ikke udstykkes fra
ejendommen, 3) eller udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af
restarealet eller den bestående beyggelse. Det er derfor vigtigt at få det præcisere areal konstateret på grundlag af tingbog, BBR-meddelelse eller i givet fald
opmåling foretaget af landinspektør. Opfyldes betingelse nr. 1) ikke, skal det
efterprøves, om nr. 2) er opfyldt på grundlag af områdets bebyggelsesbestemmelser mv. Kan der efter disse regler frastykkes én eller flere grunde, efterprøves det ved henvendelse til SKAT, om betingelse 3) er opfyldt. Vurderingsmænd fra SKAT besigtiger da ejendommen og afgiver erklæring, om betingelse
3) er opfyldt.
Det er indlysende, at den, der får ejendommen – måske billigt – udlagt på
skifte, gerne vil kunne sælge den skattefrit efter parcelhusreglen. Det bemærkes
herved, at den, der får udlagt en fast ejendom, som for boets vedkommende var
omfattet af parcelhusreglen, ikke selv herved automatisk bliver omfattet af
denne regel, jf. TfS 2003.41 LSK. Udlægsmodtageren skal selvstændigt opfylde
parcelhusreglen for at kunne påberåbe sig skattefrihed ved salget. Han kan
således ikke »succedere« i boets status efter denne regel, men skal bedømmes
selvstændigt.
Kravet i parcelhusreglen om, at ejendommen skal have tjent til bolig for
ejeren, skal derfor opfyldes af udlægsmodtageren selv, hvis han efter udlægget
af ejendommen ønsker at sælge denne skattefrit. Kravet kan ikke opfyldes ved
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en proforma tilmelding til folkeregisteret, jf. TfS 2002.5 LSK, hvor den, der
havde stillet en ejerlejlighed til rådighed for sin mor, tilmeldte sig folkeregisteret på lejlighedens adresse i en periode af 3 uger efter hendes død, hvorefter
lejligheden solgtes. Der var ikke ført bevis for, at ejeren reelt var flyttet til
lejligheden, fx gennem aflæsning af el, vand og varme, flytning af avis, tvlicens mv. Hermed giver Landsskatteretten imidlertid også opskriften på, hvilke
beviser der vil kunne indgå i en konkret vurdering af, om beboelseskravet i
parcelhusreglen er opfyldt. Den erklæring, man som sælger afgiver i en købekontrakt og/eller et skøde, om man har beboet det solgte hus, kan få skattemæssig betydning, jf. TfS 2002.1081 Ø, hvor parcelhusreglen ikke fandtes at kunne
anvendes, eftersom sælger havde oplyst, at han ikke havde beboet ejendommen,
ligesom han havde beholdt sin hidtidige bolig. I TfS 2003.771 Ø kunne reglen
heller ikke anvendes på en ejerlejlighed, som skatteyderen havde arvet, udlejet
og solgt. I fravær af dokumentation for beboelse, og da skatteyderen og hans
familie ikke havde været tilmeldt folkeregisteret på lejlighedens adresse, kunne
parcelhusreglen ikke anvendes.
På den anden side stilles der ikke efter parcelhusreglen krav om en bestemt
ejertid eller beboelsestid, jf. fx TfS 2003.583 LSK, hvor en ejerlejlighed hidtil
havde været udlejet, men hvor ejeren nu selv – reelt – tog bolig i den. I perioden
1. juni til 1. juli kl. 12 boede han i lejligheden og havde, som det bemærkes af
Landsskatteretten, ikke andre boliger til rådighed. Lejligheden blev solgt ved
bindende aftale den 23. juni med overtagelse den 1. juli kl. 12, men den måned,
ejeren nåede reelt at bo i den, var altså nok til at opfylde kravet i parcelhusreglen.
Om andre ejendomme, som ikke falder ind under parcelhusreglen, gælder
følgende:
Indtil skattereformen 1993 gjaldt der en 7-års-regel, hvorefter ejendomsavancer (bortset fra næringstilfælde og naturligvis ligeledes bortset fra skat af
genvundne afskrivninger) var skattefri efter 7 års ejertid, idet der efter 3 års
ejertid fandt en nedtrapning sted af den skattepligtige fortjeneste med 20% for
hvert ejerår ud over de 3 år, og således at fortjenesten var helt skattefri fra og
med det 8. ejerår. Men ved skattereformen 1993 ændredes reglerne, så der nu
skal betales skat af en eventuel fortjeneste ved ejendomssalget. Der indførtes
dog samtidig en nedtrapningsregel (ejertidsnedslag) for fortjenesten: Efter 3 års
ejertid skete der en nedtrapning af den del af fortjenesten, der skulle beskattes.
Nedtrapningen var 5 % for hvert år, ejendommen havde været ejet ud over 3 år.
Dog kunne nedtrapningen (ejertidsnedslaget) højst udgøre 30 % af fortjenesten,
svarende til 6 års nedtrapning efter det 3. ejerår. Således blev 7-års-reglen afløst
af en 9-års-regel, som indebar, at der efter 9 års ejertid skete beskatning af

131

Skatterne: Hvilken skat betaler afdøde, boet og arvingerne?

»kun« 70 % af fortjenesten, jf. EAL § 6, stk. 2, i den skikkelse, den fik ved
skattereformen 1993.
Ved skattereformen 1998 ændredes reglerne i EAL imidlertid atter. Reglerne
om ejertidsnedslag (ved afståelse efter mere end tre år, 5 % pr. år, højst 30 %)
bortfaldt, dog med en overgangsordning for ejendomme erhvervet før 1999. Der
er således fortsat visse skattefrie ejendomsavancer, jf. nærmere Niels Schiersing
i TfS 1998, 827.
Hvis ejendommen er anskaffet inden ikrafttrædelsen den 19. maj 1993 af
skattereformen 1993, ville en beskatning af hele avancen (hhv. 70% af denne)
indebære beskatning af avancer opstået før de nye regler, og disse ville således
få en vis »tilbagevirkende kraft«. Selv om dette ikke principielt ville være
udelukket, har man dog rimeligvis valgt at friholde avancer opstået under de
gamle regler (uanset om 7-års ejertidskravet var opfyldt eller ej), og dette gøres
rent teknisk ved at anvende den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 1993
som anskaffelsessum, jf. EAL § 4, stk. 3. Hvis der senest den 31. december
1993 var forlangt vurdering af ejendommen, anvendes dog denne vurdering
som anskaffelsessum, den såkaldte § 4 B-vurdering.
Ved skattereformen 1998 blev disse regler om fiktiv anskaffelsessum yderligere udbygget: Hvis ejendommen er erhvervet før 19. maj 1993, kan der vælges
mellem forskellige indgangsværdier (som alternativ til den faktiske, ældre
anskaffelsessum): Enten (a) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 + 10 % eller
(b) dette beløb forhøjet med halvdelen af forskellen op til ejendomsværdien pr.
1. januar 1996 eller (c) værdien ifølge en § 4 B-vurdering, foretaget i 1993. Det
tidligere gældende krav om, at § 4 B-vurderingen i givet fald skulle anvendes,
bortfaldt. Nu kan der frit vælges den indgangsværdi, der giver den højeste
anskaffelsessum. Anskaffelsessummen skal nedsættes med foretagne afskrivninger, jf. EAL § 5, stk. 4, herunder forskudsafskrivning og forlodsafskrivning,
der ikke efter AL beskattes som genvundne afskrivninger. Vederlag, der er
betalt ved køb eller tildeling af mælkekvote, tillægges anskaffelsessummen.
Vederlag modtaget for afståelse af mælkekvoter den 18. juni 1993 eller senere
fragår i anskaffelsessummen, jf. TfS 2005.569 LR.
Der er mulighed for at udskyde avancen ved genanskaffelse af fast ejendom
til brug for virksomhed (ikke udlejning mv.). Ved skattereformen 1993 indførtes der således en genanskaffelsesregel (roll-over relief), som imidlertid atter
ændredes ved skattereformen 1998. Beskatning af fortjeneste ved ejendomssalget kan efter denne regel undgås, hvis der i salgsåret (eller i det forudgående
eller det efterfølgende indkomstår) genanskaffes en fast ejendom, som opfylder
visse betingelser, jf. nærmere EAL §§ 6 A-C. Blandt andet må hverken den
solgte eller den nyanskaffede ejendom ligge i udlandet. Genanskaffelsesreglen
kan heller ikke anvendes, hvis den solgte eller købte ejendom er en udlejningse132
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jendom. Ejendommen skal således bruges i selskabets egen virksomhed. Genanskaffelsesreglerne gælder efter skattereformen 1998 også, hvor der efter indkomstårets udløb fremkommer en avance som følge af en ændret indkomstansættelse, forudsat anmodningen fremsendes senest tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen om ansættelsesændringen. Genanskaffelsesreglerne forudsætter endvidere, at ejendommen for mere end halvdelens vedkommende
anvendes erhvervsmæssigt, jf. S.O. 1998.188 ff.
Ejendomme, der helt eller delvis anvendes i afdødes eller en efterlevende
ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan udlægges med succession. Udlejning anses
i denne forbindelse ikke for erhvervsmæssig virksomhed, og en udlejningsejendom kan derfor ikke udlægges med succession, jf. nærmere DSKL § 29, stk. 2.
Fortjeneste og tab på dødsboers udlæg eller salg af ejerboliger eller sommerhuse, der kunne være solgt skattefrit af afdøde, medregnes ikke ved boets
indkomstopgørelse (»parcelhusreglen«).
Et dødsbos fortjeneste ved afståelse af en ejerlejlighed, der ville have været
skattepligtig efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af
visse ejerlejligheder, hvis afdøde selv havde oppebåret fortjenesten, er efter
DSKL § 27, stk. 2, ikke skattepligtig efter den nævnte lov, men derimod efter
EAL.
2E. Driftsmidler
ASL's regel for driftsinventar og driftsmateriel er som udgangspunkt en afskrivning på højst 25 % årligt af den afskrivningsberettigede saldoværdi (før 2001:
30 % årligt), jf. ASL § 5, stk. 3, 1. pkt.
Saldoværdien, hvorpå der afskrives, overføres fra år til år, idet der tillægges
nyanskaffelser og forbedringer, mens der sker fradrag for salg og naturligvis
tillige for de foretagne afskrivninger.
Småaktiver kan afskrives (fradrages) fuldt ud i anskaffelsesåret, jf. ASL § 6,
stk. 1, nr. 2. Beløbsgrænsen er 11.300 kr. (2006-niveau). Hvis virksomheden er
momsregistreret, fragår købsmomsen over momsregnskabet, og afskrivningslovens beløbsgrænser opgøres da uden moms.
Hvis driftsmidlets levealder må antages ikke at overstige 3 år, kan det ligeledes afskrives (fradrages) fuldt ud i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, jf. ASL § 6, stk. 1, nr. 1. Reglen har fx betydning for støbeforme og andre
slitageudsatte formuegoder i produktionen.
Også for anskaffelse af edb-software (edb-programmel) gælder det nu, at
software kan afskrives (fratrækkes) fuldt ud i anskaffelsesåret, jf. ASL § 6, stk.
1, nr. 3. Edb-hardware derimod (det vil sige selve maskineriet) følger den
almindelige hovedregel med 25 % saldoafskrivning.
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Der kan ikke afskrives i afståelses- eller ophørsåret for virksomheden, jf.
ASL § 9.
Den skattemæssige afskrivning foretages under ét for samtlige de til en
skattepligtigs erhvervsvirksomhed hørende maskiner, inventar og lignende
driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, jf. ASL § 5, stk. 1.
Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse (primo) udgør det beløb, hvortil
de i tidligere indkomstår anskaffede aktiver er nedskrevet ved skattemæssige
afskrivninger (ultimo), jf. ASL § 5, stk. 2. Indkomstårets skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi, der
opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med fradrag af salgssummen for solgte driftsmidler og med tillæg af anskaffelsessummen for
anskaffede driftsmidler. Driftsmidlerne indgår således i en fælles saldoværdi,
og afskrivningen foretages med en fælles procent inden for den nævnte grænse.
Driftsmidler og skibe afskrives nu på samme saldo. Afskrivning kan nu også
ske med brudte procenter.
Anskaffelses- og afståelsessummer fra driftsmidler (og for skibe) omregnes
til kontantværdi efter nærmere regler fastsat af skatteministeren, og de skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af den således omregnede anskaffelsessum, jf. ASL § 45.
Hvis der modtages en forsikringsydelse eller anden form for erstatning for et
helt eller delvis ødelagt driftsmiddel, fragår sådanne beløb på samme måde,
som hvis der var tale om et beløb hidrørende fra salg, jf. nærmere ASL § 7, stk.
2, der også tager stilling til reparationsudgifter mv.
Hvis den afskrivningsberettigede saldoværdi inden afskrivning er 11.300 kr.
eller derunder (2006-niveau), kan der foretages restafskrivning af hele saldoen,
jf. ASL § 5, stk. 3, 2. pkt. Grænsen for restafskrivning svarer således til grænsen for småaktiver.
Hvis der som følge af fradrag af salgssummer i afskrivningsgrundlaget
fremkommer en negativ afskrivningssaldo, er denne for så vidt udtryk for en
ikke indkomstbeskattet fortjeneste på driftsmidler. En sådan negativ saldo skal
da enten udlignes eller føres til indtægt i den skattepligtige indkomst i løbet af
det indkomstår, som følger efter det indkomstår, hvori den negative saldo
opstod, jf. nærmere ASL § 8. I det omfang der sker indtægtsførsel, opstår der
således skat af genvundne afskrivninger.
Hvis selskabet senere sælger driftsmidler mv., hvorpå der har været afskrevet, og der herved opstår en fortjeneste eller et tab, opstod der før 2001 kun
fradragsret, såfremt salg (ikke blot anvendelse) af de pågældende formuegoder
hører til selskabets næringsvej eller er foretaget i spekulationsøjemed, jf. ASL
§ 30 med henvisning til SSL 5 a (formuereguleringer), jf. UfR 1998.1507 H, der
fremhæver, at næringsbegrebet må forstås som handelsnæring. Fra 2001 blev
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muligheden for tabsfradrag forbedret, idet der blev indført mulighed for tabsfradrag ved salg af et driftsmiddel til et beløb, der er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, jf. ASL § 5 A.
3E. Aktier
Den tidligere sondring mellem hovedaktionæraktier (værnsaktier) og minoritetsaktier (porteføljeaktier) bortfaldt i avancebeskatningsmæssig henseende med
skattereformen 1993. Hovedreglen er nu, at en fortjeneste er skattepligtig som
aktieindkomst (udbytter og aktieavancer) ved salg efter en ejertid på 3 år eller
mere. Ved en ejertid på under 3 år meregnes en konstateret avance fuldt ud til
boets skattepligtige indkomst. Der er planer om at ophæve ejertidskravet og til
gengæld fjerne særstillingen for børsnoterede aktier under en vis grænse. Når
der i det følgende skrives »aktier« eller »unoterede aktier«, menes hermed også
anparter i anpartsselskaber (ikke at forveksle med K/S- eller I/S-»anparter«, fx
i skibe, vindmøller eller hoteller).
For unoterede aktier er beskatningen i hovedtræk som følger:
Ejertid under 3 år, unoterede aktier:
– Salg medfører fuld avancebeskatning.
– Avance medregnes fuldt ud til boets skattepligtige indkomst.
– Tab modregnes i tilsvarende fortjeneste.
– Gennemsnitsmetoden.
– Succession kan vælges ved arveudlæg.
– Passivpost 30 % af avancen.
Ejertid 3 år eller derover, unoterede aktier:
– Avance beskattes som aktieindkomst, PSL § 4 A, stk.1, nr. 4, jf. ABL § 4.
– Aktieindkomst under grundbeløbet på 44.300 kr. (2006) beskattes særskilt
med 28 % (før 2001: 25 %).
– Aktieindkomst over grundbeløbet på kr. 44.300 kr. (2006) medregnes med
86 % (før 2001: 75 %) til boets indkomst. Den overskydende indkomst
beskattes således med 50 % (boskattesatsen) af 86 % (den medregnede andel
af det overskydende), dvs. med en samlet sats på 43 % (før 2001: det overskydende beskattedes med 50 % af 75 %, dvs. med 37,5 %).
– Hvis aktieindkomsten er højere end grundbeløbet, opdeles den derfor i to
dele: (1) den del, der svarer til grundbeløbet: beskattes definitivt med 28 %;
(2) den del, der ligger ud over grundbeløbet: indgår med 86 % i boindkomsten, jf. TfS 2002.689 LSK.
– Tab modregnes i positiv aktieindkomst.
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– Ved negativ aktieindkomst fradrages 50 % af 44.300 kr. (2004) og 86 %
derudover i boets skattepligtige indkomst.
– Der anvendes gennemsnitsmetoden.
– Arveudlæg kan vælges med succession.
– Passivpost 20 % (beregnes af den fulde skattepligtige fortjeneste).
For unoterede aktier med ejertid under 3 år er der mulighed for 5 års fremførsel
af tab til modregning i tilsvarende avancer ved salg inden for 3 år, dvs. en
såkaldt kildeartsbegrænsning. Derimod er der ikke mulighed for carryback.
Gennemsnitsmetoden får betydning ved salg af en del af en aktiebeholdning
i samme selskab. Metoden indebærer, at de solgte aktier anses for at være
anskaffet til den forholdsmæssige andel i anskaffelsessummen for samtlige
aktier i selskabet. Mellemliggende kursudsving er dermed uden betydning.
Passivposten på 20 % beregnes af den fulde fortjeneste, d.v.s. ikke efter
nedsættelse til 86 % af aktieindkomsten over 44.300 kr. (2006).
For børsnoterede aktier er beskatningen i hovedtræk som følger (idet bemærkes, at børsnoterede investeringsforeningscertifikater behandles skattemæssigt
tilsvarende):
Ejertid under 3 år, børsnoterede aktier:
– Tab og avancer som for unoterede aktier.
– Aktie-for-aktiemetode
– Udlæg indtil 139.700 kr. (2006-niveau) beskattes som salg. For udlæg herudover kan succession ske.
– Succession ophører, når udlægsmodtagerens beholdning af børsnoterede
aktier i de forudgående 3 år ikke har oversteget bundgrænsen på 139.700 kr.
(2006).
– Passivpost 30 %.
Ejertid 3 år eller derover, børsnoterede aktier:
– Hvis samlet kursværdi er under 139.700 kr. (2006-niveau) i de seneste 3 år:
ingen beskatning.
– Avance beregnes som for unoterede aktier.
– Tab er kun fradragsberettiget, hvis avancen ville have været skattepligtig.
Kan kun modregnes i avancer ved salg af børsnoterede aktier.
– Ingen succession ved skattefrit salg.
– Hvis beholdning over 139.700 kr. (2006-niveau): succession i overskydende
del.
– Passivpost 12,5 %.
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For så vidt angår børsnoterede aktier er der for aktier ejet mindre end 3 år tale
om samme model som for unoterede aktier. Avanceberegningen afviger dog
ved, at der ikke benyttes gennemsnitsmetoden, men aktie-for-aktie metoden. Er
den samlede kursværdi af beholdningen under 139.700 kr. (2006-niveau), sker
beskatning altid i boet. Kun ved beholdninger derudover kan arveudlæg ske
med succession. Successionen ophører, når udlægsmodtagerens beholdning af
børsnoterede aktier i de forudgående 3 år ikke har oversteget bundgrænsen.
Ved ejertid på 3 år eller mere benyttes påny gennemsnitsnmetoden ved
avanceberegningen.
Har den samlede kursværdi af aktierne ikke været over 139.700 kr. (2006niveau) i de seneste 3 år, er der ingen beskatning. Arveudlæg kan derfor ikke
ske med succession.
Bundgrænsen beregnedess indtil marts 2000 inklusive en eventuel ægtefælles
beholdning. Der var således – modsat progressionsgrænsen/bundfradraget på
44.300 kr. (2006) – ikke tale om et beløb pr. ægtefælle, der kunne sammenlægges. Fra marts 2000 kan der imidlertid ske sammenlægning, og ægtefæller har
derfor dobbelt bundgrænse.
Beholdningen opgøres ved tre lejligheder: (1) Ved udgangen af hvert indkomstår. (2) Umiddelbart før hver afståelse. (3) Umiddelbart efter hver erhvervelse. Beskatningsfrihed indtræder kun, hvis bundgrænsen ikke er overskredet
på noget opgørelsestidspunkt inden for de sidste 3 år. Hvis man ejer aktier, der
er steget kraftigt i værdi siden anskaffelsen, så bundgrænsen er overskredet, bør
man ikke sælge af beholdningen i panik. De nævnte opgørelsestidspunkter
indebærer, at der er en kunstig (fiktiv) anskaffelsessum: kursværdien ved
seneste salg/køb eller kursværdien pr. seneste 31/12 (hvis indkomståret er
kalenderåret). Man kan derfor med fordel vente til efter 31/12 og først da sælge
aktier. I så fald opnås der en høj anskaffelsessum (værdien pr. 31/12). Følgen
er, at man ganske vist mistede skattefriheden for beholdningen pga. dennes
overskridelse af bundgrænsen, men at virkningerne heraf begrænsedes, fordi der
etableredes en høj fiktiv anskaffelsessum (og dermed en tilsvarende mindre
skattepligtig avance) ved at vente til efter 31/12 med at reducere beholdningen
gennem frasalg.
Skiftes der både et særbo og et fællesbo, foretages opgørelse for hvert af
boerne for sig.
Der er overgangsregler, idet aktieavancebeskatningen er en følge af successive lovændringer. For minoritetsaktionærernes vedkommende kan som anskaffelsessum anvendes handelsværdien pr. 19. maj 1993.
Der har været mange sager om værdiansættelsen af unoterede aktier og
dermed deres fiktive anskaffelsessum pr. 19. maj 1993. Om fornødent må der
foretages syn og skøn over værdien. Det er et spørgsmål, hvilken rolle en
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eventuel aktionæroverenskomst med eventuelle kursprincipper for forkøbsret,
køberet mv. skal spille for værdiansættelsen af unoterede aktier eller anparter.
Efter at en række afgørelser havde givet skattemyndighederne ret i, at en
vedtægts- eller aftalebestemt forkøbs- eller køberetskurs måtte være afgørende,
så der herved efter omstændighederne fremkom en meget lav handelsværdi pr.
19. maj 1993, fastslog Højesteret ved UfR 2000.2039 H (= TfS 2000.560 H), at
der skal tages hensyn til eventuelle dokumenterede merværdier i selskabet,
såfremt aftalen gav mulighed for realisation af aktien til anden side, og denne
mulighed ikke var urealistisk. Sådanne muligheder kunne være overdragelse til
livsarvinger eller et samlet salg til tredjemand af alle aktionærers aktier. Sagen
hjemvistes derfor til skattemyndighederne til udøvelse af nyt værdiskøn, jf.
Peter Dyhr i S.O. 2000 s. 286 ff,
d. Boets slutning
Indkomstskattepligten af udloddede aktiver påhviler efter DSKL § 35, stk. 1,
modtageren fra og med den dag, hvor boets skattepligt ophører, dvs. på boopgørelsens skæringsdag. Det afgørende er således ikke, hvornår et aktiv faktisk
overgives, hvilket fx kan tænkes at ske på det senere tidspunkt, hvor boopgørelsen er blevet endelig.
Foretages der acontoarveudlæg, overgår skattepligten dog til modtageren
allerede fra udlodningsdagen, forudsat boet senest 4 uger herefter sender den
i DSKL § 5, stk. 2, omhandlede meddelelse til den kommunale skattemyndighed. Skatteministeren har benyttet hjemmelen i DSKL § 5, stk. 3, til fra meddelelsespligten at undtage de aktiver, der også hidtil har været undtaget, dvs.
kontante beløb, bankindeståender, indbo, smykker mv., medmindre indbo,
smykker mv. er anskaffet i spekulationshensigt eller i næringsøjemed, jf. bkg.
nr. 410 af 27. maj 1999. Acontoarveudlæg af sådanne »dagligdags« aktiver vil
derfor fortsat kunne ske uden særskilt indberetning.
Det solvente, privatskiftede bo kan efter DSL § 31 som seneste skæringsdag
maksimalt have 12 måneders dagen for dødsdagen.
Boopgørelse skal være indsendt til skifteretten og den kommunale skattemyndighed senest 3 måneder efter boets skæringsdag. Overholdes disse frister ikke,
skal boet af skifteretten tages under behandling som bobestyrerbo. Fristen for
indlevering af boopgørelse forlænges ikke, selv om den udløber på en helligdag
eller en lørdag, jf. UfR 2004.888 V.
Et solvent bobestyrerbo kan som seneste skæringsdag have 2-årsdagen for
dødsdagen, jf. DSL § 66, stk. 2.
Både for privatskiftede boer og for bobestyrerboer gælder, at skifteretten kan
give tilladelse til, at en afgrænset del af boet henstår uafsluttet efter boets
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slutning i øvrigt, jf. DSL § 31, stk. 2, og § 66, stk. 3. Gives der en sådan tilladelse, påhviler skattepligten af den uafsluttede del af boet fortsat dødsboet indtil
skæringsdag i en tillægsboopgørelse, jf. DSKL § 5, stk. 4. Denne bestemmelse
finder kun anvendelse, hvor tillægsboopgørelse afventes med skifterettens
tilladelse. Skyldes udarbejdelsen af tillægsboopgørelse fejl ved den oprindelige
boopgørelse, sker der ingen ændring i boets oprindelige skattepligt. Hvis boopgørelsen er foreløbig vedrørende bestemte andre punkter, fordi et aktiv eller
passiv ikke har kunnet opgøres endeligt, jf. DSL § 31, stk. 2, er boopgørelsen
som tidligere nævnt endelig på de øvrige punkter, herunder for så vidt angår
ejendommens værdiansættelse, jf. de allerede omtalte TfS 1999.305 Ø og T:FA
2001.111 Ø. Har en tillægsboopgørelse baggrund i opdukken af et nyt aktiv
eller passiv, opstår et genoptagelsesbo (reassumptionsbo), jf. herom nedenfor.
Der er i så fald mulighed for genoptagelse efter DSL § 103, stk. 1, nr. 4, hvis
boafgiften er beregnet forkert, jf. fx UfR 2003.471 Ø, hvor landsretten modsat
skifteretten tillod genoptagelse af et afsluttet bo, idet boets forventede regreskrav på 200.000 kr. vedrørende en af boet solgt fast ejendom, som boet havde
måttet tåle et tilsvarende prisafslag for, efterfølgende havde måttet opgives.
Landsretten lagde vægt på lovmotivernes udsagn om, at arvinger, som kan
dokumentere, at de har betalt for meget i boafgift, bør have mulighed for tilbagebetaling, selv om afgiftsberegningen i øvrigt er blevet endelig, jf. bet. nr.
1270/1994 om skifte af dødsboer, s. 313, samt FT 1995-96, tillæg A, s. 2904.
For bobestyrerboer gælder, at skifteretten efter begæring, der fremsættes
inden 2-års-fristens udløb, kan meddele tilladelse til, at skæringsdagen udskydes. En sådan tilladelse vil tilsvarende forlænge den periode, hvori boet er
skattepligtigt.
Det erindres imidlertid, at bofradrag både for de privatskiftede boer og
bobestyrerboerne kun kan gives i op til 12 måneder efter dødsfaldet. Dette
maksimum er uafhængigt af, om boets skattepligtsperiode er længere end de 12
måneder.
Inden for de første 9 måneder af bobehandlingen kan boets skæringsdag
fastsættes frit. Dødsdagen kan således også i disse tilfælde anvendes som
skæringsdag. Vælges dødsdagen som skæringsdag i skattepligtige boer, medregnes skattepligtige avancer til boets indkomst, såfremt udlodning sker uden
succession, jf. DSKL § 5, stk. 5. Bestemmelsen er indsat, fordi definitionen af
boperioden i § 96, stk. 4, ellers ville udelukke boets skattepligt i de situationer,
hvor dødsdagen vælges som skæringsdag. Boperioden begynder efter definitionen i § 96, stk. 4, nemlig først dagen efter dødsfaldet.
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5. Insolvente boer
a. Behandling efter DSL
Insolvente boer behandles nu altid som bobestyrerboer efter skifterettens
afsigelse af insolvenskendelse, jf. DSL §§ 69 ff. Sådanne boer behandles efter
DSL efter et konkurslignende regelsæt. Det er derfor fundet rigtigst, at disse
boer også i skattemæssig henseende behandles som konkursboer. De insolvente
dødsboers skattepligtige forhold behandles ifølge en henvisning i DSKL § 52,
stk. 2, efter et særligt kapitel 3 A i konkursskatteloven (KKSL). Datoen for
dødsfaldet træder ved anvendelse af KKSL’s regler i stedet for konkursdekretets afsigelse.
Var afdøde gift, og er kun afdøde insolvent, omfatter insolvensbehandlingen
kun afdødes formue. Er det derimod den efterlevende ægtefælle, der er insolvent, sker beskatningen af dødsboet, der da ikke er insolvent, efter de almindelige regler i DSKL.
Har en efterlevende ægtefælle overtaget boet til hensidden i uskiftet bo, og
skiftes det uskiftede bo i længstlevendes levende live, omfatter insolvensbehandlingen hele boet. I disse tilfælde træder imødekommelsesdagen i stedet for
konkursdekretets afsigelse. Se herom KKSL § 13 B, stk. 3.
Hvis det først efter boets udlevering til en anden skifteform viser sig, at boet
er insolvent, og hvis arvingerne gør brug af deres udbakningsmulighed, er der
tale om en genoptagelse af det oprindelige bo. I disse tilfælde kan der være
foretaget både mellemperiodebeskatning, bobeskatning og særskilt beskatning
af afdødes efterlevende ægtefælle efter §§ 58-65, men disse beskatninger
ophæves da efter DSKL § 52, stk. 3 og 4. Dette medfører blandt andet, at
skatteansættelsen for en efterlevende ægtefælle for dødsåret skal genoptages.
Omvendt gælder det efter stk. 5 ligeledes, hvis boet først har været undergivet
insolvensbehandling, men senere konstateres solvent, at konkursbeskatningen
da ophæves.
b. Afgørelse om skattepligt
Udgangspunktet for insolvente boer er ifølge KKSL § 13 A, at disse boer ikke
er skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre der træffes beslutning om
skattepligt efter kapitel 4.
Beslutning om skattepligt træffes efter KKSL § 14, hvis det fra skattemyndighedernes side skønnes, at konkursindkomsten opgjort efter fradrag af tidligere års underskud overstiger 100.000 kr. (et beløb, der ikke pristalsreguleres).
Skattemyndighederne kan dog undlade at træffe bestemmelse om skattepligt,
hvis det må antages, at kun en mindre del af skatten kan inddrives (hvorved det
må erindres, at skattens stilling i boet er et simpelt krav, ikke et massekrav, der
fyldestgøres forud for simple krav, jf. straks nedenfor).
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Den fortrinsstiling, der tidligere var knyttet til skattekrav opstået under
behandlingen af et insolvent dødsbo, er ophævet, jf. foranstående bemærkning.
Ved en ændring af KL § 93, nr. 3 (dvs. den materielle konkurslov, KL) undtages således indkomstskat, der pålignes skyldneren, fra fortrinsstillingen. Skattekrav, der opstår under behandlingen af et insolvent dødsbo, som statueres
skattepligtigt, har kun stilling som simpelt krav. Uanset om realisation af et
skatterelevant aktiv medfører, at boet er skattepligtigt, og uanset at der således
kan påvises nær sammenhæng mellem boets indtægt ved salget og den herved
udløste skat, er skattekravet dog kun simpelt, og følgen er derfor, at boets
midler ikke tømmes som følge af skattekravet. Bestemmelsen omfatter derimod
ikke moms eller momsreguleringsforpligtelser, som opstår i kraft af dødsboers
salg. Her må boet være indstillet på at udrede moms (eller få køber til at overtage momsreguleringsforpligtelsen) ligesom enhver anden momspligtig sælger.
Skattemyndighedernes afgørelse om skattepligt træffes på baggrund af den
åbningsbalance, bobestyreren skal udarbejde ved proklamafristens udløb, jf.
DSL § 52, stk. 1, og som skal sendes i kopi til den kommunale skattemyndighed, jf. DSL § 52, stk. 2, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med
kommentarer s. 271 ff.
c. Konkursindkomst
For opgørelse af konkursindkomsten gælder skattelovgivningens almindelige
regler med de undtagelser, der følger af KKSL §§ 13 A-13 D, jf. § 13 E, stk. 1.
Konkursindkomsten omfatter ikke blot indkomst efter dødsfaldet, men
ligesom i de fuldt solvente boer også alle indtægter og udgifter i hele perioden
fra begyndelsen af det indkomstår, hvor afdøde er afgået ved døden og indtil
insolvensbehandlingens slutning, jf. § 13 B, stk. 1 og 2. Ved skifte af uskiftet
bo i længstlevenes levende live omfatter konkursindkomsten dog ikke den
efterlevende ægtefælles indkomst fra 1/1 til imødekommelsesdagen, jf. KKSL
§ 13 B, stk.3.
Afdødes A-indkomst og indkomst fra driften eller deltagelse i driften af en
ægtefælles virksomhed medregnes til konkursindkomsten. Skatten af disse
indkomster modregnes i skatten efter reglerne i KKSL.
I konkursindkomsten medregnes 70 % af positiv eller negativ aktieindkomst.
Indeholdt udbytteskat tilbagebetales ikke boet, men modregnes i eventuel skat
af konkursindkomsten, jf. KKSL § 13 E, stk. 2.
Bebor afdødes efterlevende ægtefælle boets faste ejendom, medregnes en
eventuel lejebetaling ikke i konkursindkomsten, jf. KKSL § 13 E, stk. 3.
Løn, understøttelse eller andre ydelser, som udbetales til en efterlevende
ægtefælle, er skattepligtige hos denne, jf. KKSL § 13 C, stk. 2, og de kan derfor
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fradrages i boet, jf. KKSL § 13 E, stk. 4. Lejeværdi af fast ejendom kan dog
ikke fratrækkes.
Underskud fra indkomstår forud for det indkomstår, hvor skifteretten træffer
afgørelse om insolvensbehandling, kan fremføres til fradrag i konkursindkomsten, men ikke i indkomst hos afdøde eller afdødes ægtefælle, jf. KKSL § 13 F,
stk. 1.
Underskud i konkursindkomsten, der som nævnt også omfatter perioden fra
1/1 i dødsåret til datoen for afsigelse af insolvenskendelse, kan fratrækkes i
konkursindkomsten for et hvilket som helst af de indkomstår, hvor boet er
under insolvensbehandling. Underskud i konkursindkomsten kan imidertid kun
fratrækkes i konkursindkomsten; den kan ikke overføres til fx en efterlevende
ægtefælles indkomst, jf. KKSL § 13 F, stk. 2.
Ved skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live kan uudnyttet underskud hos den efterlevende ægtefælle ved udgangen af det indkomstår, hvori
imødekommelsesdagen ligger, alene fradrages i konkursindkomsten, jf. KKSL
§ 13 B, stk. 3.
Tilsvarende regler gælder for retten til overførsel af negativ skat af negativ
aktieindkomst, jf. KKSL § 13 G.
Ved skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live kan uudnyttet underskud ved afslutningen af indkomståret i imødekommelsesåret kun fradrages i
boets konkursindkomst, jf. KKSL § 13 B, stk. 3.
Skatten af konkursindkomsten udgør 45 %. Ved skattens beregning foretages
et fradrag i konkursindkomsten på 100.000 kr., jf. KKSL § 13 E, stk. 5. Skatten
betales efter de almindelige regler, jf. KKSL § 13 D, stk. 3.
Selvangivelse indgives for hvert indkomstår, jf. KKSL § 13 D, stk. 1. Boets
sidste indkomstår vedrører perioden fra begyndelsen af dette indkomstår til
insolvensbehandlingens slutning. Boperioden er således ikke som for de fuldt
solvente boer én samlet indkomstperiode. Konkursindkomsten skal opdeles i de
indkomstår, som bobehandlingen strækker sig over. Selvangivelserne skal dog
først indgives inden udløbet af den frist, der gælder for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor boet sluttes, jf. KKSL § 13 D, stk. 1, sidste pkt.
Uanset at der er tale om særskilte indkomstår, selvangives der således på én
gang ved boets slutning.
Pligten til at indgive selvangivelse påhviler bobestyreren, jf. KKSL § 13, stk.
2. Hvis afdøde var bogførings- eller regnskabspligtig og selv gjorde brug af
revisorbistand, er bobestyreren berettiget til uden skifterettens samtykke at
antage revisorbistand, jf. DSL § 50, stk. 2, »... til i hidtidigt omfang at forestå
de revisionsmæssige opgaver«, jf. bemærkningerne til DSL-lovforslaget. Selv
om det i lovforslagets bemærkninger udtales, at »Det er forudsat, at bobestyreren selv udarbejder opgørelser og indberetninger til skattemyndigheder142
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ne...«, må det antages at være således, at udarbejdelse af selvangivelse i de
tilfælde, hvor skifterettens samtykke ikke er nødvendig, kan overlades til
revisor. I alle andre tilfælde kræves skifterettens samtykke. Se nærmere Mogens
Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn TaksøeJensen: Dødsboskifteloven med kommentarer s. 267 ff.
Sluttes dødsboet efter KL § 144 med en akkord, eller ophæves insolvensbehandlingen i øvrigt, ophæves konkursbeskatningen, og DSKL’s regler finder
anvendelse, jf. KKSL § 13 H og DSKL § 52, stk. 7.
6. Efterlevende ægtefælle
a. Skifte
1E. Generelt
Ved skifte af afdødes bo er hovedreglen efter DSKL, at den efterlevende ægtefælle beskattes af indtægter mv. fra egne formueaktiver efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. DSKL § 42, stk. 1.
Ægtefællens aktiver og passiver pr. dødsdagen, dvs. efterlevende ægtefælles
bodel, er omfattet af skiftet, men ægtefællen beholder ifølge DSL § 74 rådigheden over sine aktiver under skiftet. Denne rådighedsbevarelse er samtidig
baggrunden for den selvstændige skattepligt, der står i modsætning til det
tidligere system, hvor også den efterlevende ægtefælles aktiver og passiver var
omfattet af dødsboets beskatning, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per
Holkmann Olsen, Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven
med kommentarer s. 355 ff.
Der er som tidligere nævnt hjemmel i DSKL § 75, stk. 2, jf. § 74, til under
skifte at fratage længstlevende rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er
fælleseje, hvis der er nærliggende risiko for, at længstlevende på utilbørlig
måde vil disponere til skade for boet. Der skal sluttes modsætningsvis fra denne
ordlyd, og der er således ikke hjemmel til at fratage længstlevende rådigheden
over aktiver, der udelukkende er særeje, jf. T:FA 1999.211 V. Vejledning til
forståelse af reglen kan som nævnt søges i praksis efter SKL § 66, dvs. under
ægtefælleskifte, jf. fx UfR 2002.2552 Ø om en ægtefælles usaglige afvisning af
at medvirke til et salg af en ejendom, som ingen af ægtefællerne ønskede udlagt
til sig.
Den selvstændige beskatning forudsætter, at der foretages en fuldstændig
opdeling af ægtefællernes respektive formuer pr. dødsdagen. Efter DSKL § 4,
stk. 3, skal den skattemæssige opdeling følge den opdeling, som dødsboet og
den efterlevende ægtefælle foretager i boopgørelsen, samt den opgørelse, den
efterlevende ægtefælle skal foretage over sine bodelsaktiver efter DSL § 76.
Skattemyndighederne må formodes at kontrollere formuefordelingen, og de kan
eventuelt via skifteretten kræve dokumentation for den foretagne fordeling.
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Afviger fordelingen fra tidligere, men er den faktisk korrekt foretaget, vil
skattemyndighederne eventuelt kunne genoptage ægtefællernes skatteansættelser for tidligere år.
Udloddes en efterlevende ægtefælles aktiver via boet til andre arvinger end
den efterlevende ægtefælle, overgår avancebeskatningen til boet, jf. DSKL §
42, stk. 2. Boet anses for at være succederet i efterlevende ægtefælles skattemæssige stilling. Dette gælder også for fx konto for opsparet overskud, hvor
efterlevende ægtefælles virksomhed udloddes til andre arvinger. Der sker i disse
tilfælde ikke efterbeskatning hos den efterlevende selv, men derimod i boet, jf.
DSKL § 48. Er boet fuldt skattepligtigt, vil den udlægsmodtagende arving
kunne succedere i den skattemæssige stilling, boet således har overtaget fra den
efterlevende ægtefælle.
Boslodsudveksling mellem ægtefællerne foretages pr. skæringsdag i boopgørelsen. Ved denne boslodsudveksling skal der tages højde for de skatter, den
efterlevende ægtefælle har eller skal betale vedrørende egne bodelsaktiver.
Denne opgørelse kan medføre problemer for bobehandleren, hvis skæringsdag
i en boopgørelse placeres midt i et indkomstår. For bobehandleren er der imidlertid ingen anden vej end foretage skatteberegningen.
2E. Opgørelse af skattepligtig indkomst
Afgrænsningen af boets skattepligt over for en efterlevende ægtefælle fremgår
af DSKL § 4. En efterlevende ægtefælle er som hovedregel skattepligtig af egne
indtægter og udgifter i boperioden, uafhængigt af beskatningen af dødsboet.
Dette gælder uanset formueordningen mellem ægtefællerne, og det gælder
således også den efterlevende ægtefælles fællesejeaktiver.
Den efterlevende ægtefælles skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler. Undtagelserne til dette
udgangspunkt fremgår af DSKL kap. 7 (som dog ikke finder anvendelse, hvis
afdødes bo undergives insolvensbehandling).
Som anført ovenfor under mellemperiodebeskatningen kan såvel boet som
en efterlevende ægtefælle bestemme, at ikke-ejer-ægtefællen i dødsåret skal
beskattes af et vederlag for enten at have forestået eller i væsentligt omfang
deltaget i driften af den anden ægtefælles virksomhed. Dette fremgår til overflod af DSKL § 44.
Tilsvarende er det i DSKL § 45 foreskrevet, at den efterlevende ægtefælle
med virkning fra dødsårets begyndelse kan overtage afdødes forskudsafskrivninger og investeringsfondshenlæggelser og indtræde i konto for opsparet
overskud samt indestående på konjunkturudligningskonto på de for afdøde
gældende betingelser, hvor afdøde drev en virksomhed tilhørende den efterlevende ægtefælle. Overtagelsen er ikke pligtmæssig for den efterlevende ægte144
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fælle, der således selv må beslutte, om indtrædelse eller overtagelse skal ske.
Sker dette ikke, finder der efterbeskatning sted hos afdøde i mellemperioden
eller bobeskatningsperioden.
Den efterlevende ægtefælles konto for opsparet overskud, indskudskonto og
kapitalafkastgrundlag nedsættes forholdsmæssigt, hvis den efterlevende ægtefælle frem til dødsfaldet har drevet en virksomhed, der tilhørte afdøde, og hvis
efterlevende fortsat driver (en anden) virksomhed, jf. DSKL § 46. For afdødes
virksomhed gælder, at beskatning i stedet sker hos afdøde enten i mellemperioden eller bobeskatningsperioden. Modtager den efterlevende ægtefælle som
udlodning fra boet en virksomhed, kan den efterlevende ægtefælle efter de
ovenfor anførte regler vedrørende udlodning succedere i fx indestående på
konto for opsparet overskud. Den efterlevende ægtefælle kan ligeledes overtage
indestående på indskudskonto (og er forpligtet hertil, såfremt konto for opsparet
overskud overtages, jf. DSKL § 47).
Der er ikke adgang til at overføre underskud mellem den efterlevende ægtefælle og dødsboet, ej heller mellem den efterlevende ægtefælle og afdødes
mellemperiodeindkomst, jf. DSKL § 49.
Var ægtefællerne samlevende ved dødsfaldet, gaves der til og med 1999 den
efterlevende ægtefælle dobbelt personfradrag, og ligeledes et dobbelt bundfradrag ved beregning af mellemskatten, jf. DSKL § 50, stk. 1 og 2. Den efterlevende ægtefælle måtte for at opnå de dobbelte fradrag ikke være samlevende
med en ny ægtefælle ved udgangen af dødsåret, jf. daværende DSKL § 50, stk.
3. Men for dødsfald indtrådt fra og med 2000 er begunstigelsen i form af dobbelt personfradrag bortfaldet. Nu gives der kun ét personfradrag (§ 50 er ophævet). Et uudnyttet personfradrag kan ikke overføres til boet eller til mellemperioden.
b. Uskiftet bo mv.
1E. Skattepligt
Ved udlevering af et bo til en efterlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo
indtræder den efterlevende ægtefælle fra overtagelsesdagen i afdødes skattemæssige stilling for så vidt angår de fra afdøde overtagne aktiver og passiver
(succession med hensyn til anskaffelsestid, anskaffelsessum, afskrivninger
mv.). Ægtefællen kommer således også til fra overtagelsesdagen at hæfte for en
eventuel restskat vedrørende afdøde for hele indkomståret, jf. DSKL § 59, stk.
1.
Tilsvarende gælder, hvor (a) en efterlevende ægtefælle får det samlede bo
udleveret efter DSL § 22 inden for grænsen på 200.000 kr. (2006), hvor (b) boet
udleveres efter DSL § 34 (forenklet privat skifte med ægtefællen som eneste
arving), og hvor (c) den efterlevende ægtefælle i øvrigt er eneste legale arving,
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jf. DSKL § 58, stk. 1, nr. 2-4. I tilfælde (c) kan der eventuelt være skiftet med
fx testamentsarvinger, blot efterlevende ægtefælle er afdødes eneste legale
arving. I dennne siuation vil der således formelt være tale om et skifte, som
indebærer indlevering af boopgørelse. Den efterlevende ægtefælle bliver blot
skattemæssigt stillet, som om boet var udleveret til hensidden i uskiftet bo.
I disse tilfælde eksisterer der således ikke et bo som selvstændigt skattesubjekt, DSKL § 2 e.c. Rationalet bag dette er, at efterlevende ægtefælle ikke skal
betale boafgift, uanset om boet overtages til hensidden i uskiftet bo, eller
efterlevende ægtefælle er enearving. Hvis der da både kunne opnås frihed for
boafgift og tillige opnås bobeskatning med de heraf følgende fordele i form af
en lav proportional boskat kombinmeret med fordelagtige fradrag for boperioden, ville efterlevende ægtefælle få både i pose og i sæk.
Den efterlevende ægtefælle kan efter DSKL § 59, stk. 2, ved erklæring, der
afgives senest samtidig med indgivelse af fællesboopgørelse vælge ikke at
indtræde i afdødes skattemæssige stilling vedrørende (1) forskudsafskrivninger
(2) investeringsfondshenlæggelser og (3) indskud på etableringskonto. I så fald
sker efterbeskatning hos afdøde. Såfremt den efterlevende ægtefælle vælger at
gøre brug af denne ikke-indtrædelsesret, vil betingelserne for udlevering af boet
til forenklet privat skifte ikke være opfyldt, idet en sådan udlevering efter DSL
§ 34 kræver fuldstændig succession i afdødes skattemæssige stilling.
Drev afdøde ved dødsfaldet en virksomhed tilhørende den efterlevende
ægtefælle, indtræder den efterlevende ægtefælle automatisk i afdødes skattemæssige stilling vedrørende virksomheden, med virkning fra dødsårets begyndelse, jf. DSKL § 59, stk. 4. Indkomst for mellemperioden beskattes da hos den
efterlevende ægtefælle, og ikke, som det ellers fremgår af DSKL § 60, stk. 2,
hos afdøde.
Det vil jævnligt være en fordel for efterlevende ægtefælle, at hun ikke vælger
at hensidde i uskiftet bo, fx hvis der er en erhvervsvirksomhed, men i stedet
vælger at skifte, så der opnås den mere fordelagtige beskatning i boet, som dette
er udtryk for, særligt som følge af den relativt lave skatteprocent, bofradraget
mv. Denne fremgangsmåde kan bruges, også selv om der af livsarvingerne
gives arveafkald i et sådant omfang, at deres arvelodder bliver meget små, jf.
Skatteministeriets skrivelse gengivet i FM 1999.117, der dog tager forbehold
for arvelodder, der er så små, at arvingerne reelt må betragtes som legatarer.
Hvis den efterlevende ægtefælle giver fuldstændigt arveafkald og dermed
ikke bliver legal arving, skal der ikke ske beskatning af efterlevende i medfør
af DSKL § 58, stk. 1, nr. 4, idet boet da i stedet behandles efter de almindelige
regler om skattefri hhv. skattepligtige boer, jf. TfS 2002.684 LSK.
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2E. Skatteberegning
Den efterlevende ægtefælle beskattes af begge ægtefællers indkomst og formue
i dødsåret. Længstlevende indtræder generelt i afdødes skattemæssige stilling
med hensyn til aktiver, der var omfattet af ægtefællernes formuefællesskab,
samt aktiver, der var omfattet af skilsmissesæreje, medmindre der konkret var
aftalt kombinationssæreje med fuldstændigt særeje for længstlevende.
Den efterlevende ægtefælle skal indgive selvangivelse for begge ægtefæller,
og der foretages en ansættelse for hver af ægtefællerne for sig, jf. DSKL § 63,
stk. 1. Skatteansættelsen sker efter skattelovgivningens almindelige regler.
Ansættelsen af afdøde vedrører tiden fra 1. januar til dødsfaldet, mens den
efterlevendes vedrører hele dødsåret. For afdødes vedkommende sker ansættelsen efter omregning til helårsindkomst (så progressionen i skatteskalaen kan få
lov at slå igennem), jf. PSL § 14. Dog indgår afdødes kapitalindkomst i helårsindkomsten uden omregning.
Indkomstskatten beregnes på grundlag af hver ansættelse for sig, og den
efterlevende hæfter for den eventuelle restskat, der i alt beregnes. Ved beregningen af indkomstskatten fratrækkes i alt to personfradrag, jf. DSKL § 63, stk.
2, idet der dog for mellemperiodens vedkommende kun bliver tale om et forholdsmæssigt personfradrag. Der gives ligeledes to bundfradrag ved beregning
af mellemskat, 6 % skat og topskat. Der kan ske overførsel af uudnyttet personfradrag og uudnyttet bundfradrag ved beregningen af mellemskatten og 6 %
skatten, jf. § 63, stk. 3 og 4. Der kan derimod ikke ske overførsel af uudnyttet
bundfradrag ved beregning af topskatten. Tilsvarende kan der ikke ske overførsel af uudnyttet bundgrænse for kapitalindkomst. Forudsætninger for overførsel
af uudnyttede fradrag er, at ægtefællerne var samlevende ved dødsfaldet, og at
længstlevende ikke ved udgangen af dødsåret lever sammen med en ny ægtefælle, jf. DSKL § 63, stk. 6.
Aktieindkomst opgøres for hver af ægtefællerne i overensstemmelse med
PSL § 2, jf. § 4 a. Kan den ene af ægtefællerne ikke anvende grundbeløbet efter
PSL § 8 a, kan den uudnyttede del overføres, jf. DSKL § 63, stk. 4. En overførsel kræver, at ægtefællerne var samlevende på dødstidspunktet, og at længstlevende ikke lever sammen med en ny ægtefælle ved udgangen af dødsåret.
Afdødes underskud i såvel den skattepligtige indkomst som den personlige
indkomst kan fremføres til ægtefællen efter PSL’s almindelige regler inden for
5 indkomstår efter underskudsåret, jf. DSKL § 59, stk. 5. Skiftes der såvel
fællesbo som særbo, kan det frit besluttes, hvorledes underskuddet skal fordeles
mellem de to boer.
Betalte foreløbige skatter godskrives ved skatteberegningen den efterlevende
ægtefælle, jf. DSKL § 64, stk. 3. Afdødes resterende virksomhedsskat, resteren-
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de konjunkturudligningsskat og negative skat kan overføres til den efterlevende
ægtefælle, jf. DSKL § 64, stk. 1 og 2.
Har den efterlevende ægtefælle fået boet efter førstafdøde udleveret efter
200.000 kr.’s-reglen i AL § 7 b, stk. 2, tilfalder en eventuel overskydende skat
efter førstafdøde den efterlevende ægtefælle uden om boet, jf. DSKL § 64, stk.
4. Dette gælder, uanset hvilken periode den overskydende skat måtte vedrøre.
Den overskydende skat indgår ikke ved beregningen af 200.000 kr.’s-grænsen
i § 7 b (2006).
c. Blandede skifteformer
Skiftes boet efter afdøde først privat eller ved bobestyrer, og udleveres det
samlede bo derefter længstlevende til hensidden i uskiftet bo eller efter 190.000
kr.’s-reglen i AL § 7 b, stk. 2, ophæves bobeskatningen og en eventuel beskatning af afdødes indkomst i mellemperioden, idet efterlevende ægtefælle overtager skattepligten, jf. DSKL § 58, stk. 2.
Er der forinden skiftet med én eller flere livsarvinger, opretholdes bobeskatningen, og længstlevende overtager først indkomstskattepligten af arve- og
boslod på skæringsdag i den endelige boopgørelse. Udleveringen til hensidden
i uskiftet bo sidestilles med udlodning, jf. DSKL § 58, stk. 2. Skiftes der inden
udleveringen til den efterlevende ægtefælle med en arving, som ikke er livsarving, eller med en legatar, opretholdes bobeskatningen derimod ikke.
Efterlader afdøde sig både fælleseje og fuldstændigt særeje, og overtages
begge boer af den efterlevende ægtefælle, eller udleveres det fuldstændige
særeje efter reglerne om boudlæg, gælder de ovenfor anførte regler for begge
boer, jf. DSKL § 58, stk. 3 og 4.
Før DSKL skulle afkast af det fuldstændige særeje indtil dødsfaldet ifølge
KSL § 14, stk. 10, beskattes hos den efterlevende ægtefælle. Nu gælder, at
afkast af særejet for mellemperioden beskattes i særboet, jf. DSKL § 70, stk. 1.
Er særboet ikke skattepligtigt, kan der foretages mellemperiodebeskatning af
særejeafkastet for mellemperioden, jf. DSKL § 68, stk. 1. Det er dog kun
særejeindkomsten, der er omfattet af en sådan mellemperiodebeskatning.
Afdødes lønindkomst mv. vil sammen med afdødes fællesejeindkomst blive
beskattet hos den efterlevende ægtefælle, der har overtaget fællesejet. Der sker
da for mellemperioden en forholdsmæssig fordeling af forudbetalte skattebeløb,
jf. DSKL § 68, stk. 2.
Selv om særboet er skattepligtigt, anvendes for mellemperioden reglerne for
skattefritagne boer, dvs. der foretages en mellemperiodebeskatning, jf. DSKL
§ 69. Det er derfor i disse tilfælde nødvendigt at opdele bobeskatningsindkomsten i indkomst, der er erhvervet før hhv. efter dødsdagen.

148

Efterlevende ægtefælle

Ægtefællen skal inden 6 måneder fra dødsfaldet til skattemyndighederne
indgive 6-måneders opgørelse over det fuldstændige særeje. Ægtefællen skal
desuden inden samme frist til skifteretten indgive en opgørelse over fællesboets
aktiver og passiver samt over sit eget fuldstændige særeje, jf. AL § 13.
d. Udlodning fra boet
Som nævnt ovenfor kan der opstå situationer, hvor en efterlevende ægtefælle
skattemæssigt stilles, som om boet efter førstafdøde var udleveret til hensidden
i uskiftet bo, selv om der formelt foreligger et skifte, ider der forinden er udskiftet ikke-livsarvinger, eller der af den efterlevende som eneste legale arving er
skiftet med testamentariske arvinger efter afdøde. DSKL § 66 regulerer de
skattemæssige forhold i disse situationer.
Den efterlevende ægtefælles skattepligt vedrørende udloddede aktiver ophører efter § 66, stk. 1, på skæringsdag i boopgørelsen. Renteindtægter og udgifter periodiseres på samme måde som nævnt ovenfor.
Overstiger boets aktiver og /eller nettoformue grænserne for skattefrihed, kan
udlodning ske med succession, forudsat de øvrige betingelser herfor er opfyldt.
Ved acontoarveudlæg ophører den efterlevende ægtefælles indkomstskattepligt fra udlodningsdagen, forudsat den efterlevende ægtefælle opfylder de
ovenfor anførte betingelser, jf. DSKL § 66, stk. 2.
Udlodningsmodtageren overtager fra og med dagen efter, at den efterlevende
ægtefælles skattepligt er ophørt, skattepligten vedrørende de udloddede aktiver,
jf. DSKL § 66, stk. 6. De ovenfor anførte regler om succession finder tilsvarende anvendelse, hvis grænserne for skattefrihed i § 6, stk. 1, overskrides. Ellers
kan udlæg med succession ikke finde sted. Gevinst og tab ved udlodning beskattes i de tilfælde, hvor udlodning ikke sker med succession, hos den efterlevende ægtefælle.
e. Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live
Ved skifte af uskiftet bo i længslevendes levende live finder DSKL kap. 12
anvendelse.
De almindelige regler for skiftede boer finder herved som udgangspunkt
anvendelse med de ændringer, der følger af kap. 12. Ved anvendelse af lovens
øvrige regler træder imødekommelsesdagen i stedet for dødsdagen. De almindelige regler finder dog kun anvendelse, hvis der sker et fuldstændigt skifte med
alle arvinger og legatarer efter afdøde. Skiftes kun med enkelte, og boet igen
overtages til hensidden i uskiftet bo, er det de ovenfor om sådant partielt skifte
anførte regler, der finder anvendelse, jf. DSKL § 71, stk. 4.
Er der under et partielt skifte foretaget udlodning, finder § 66 anvendelse for
disse udlodninger. Udlodning kan således foretages med succession.
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Er der straks ved afdødes død skiftet med én eller flere livsarvinger, er det
også under et senere partielt skifte reglerne som anført ovenfor herom, der
finder anvendelse for efterlevende.
Det fremgår af DSKL § 73, at den efterlevende ægtefælle er skattepligtig i
hele boperioden af samtlige indtægter og udgifter. Den eneste undtagelse, hvor
boet indtræder som selvstændigt skattesubjekt, er i relation til de indtægter og
udgifter, der består i gevinst eller tab ved udlodning til andre arvinger og
legatarer efter afdøde. Selv om det uskiftede bo måtte være skattepligtig,
beskattes det uskiftede bo således ikke af anden indkomst i det uskiftede bo, fx
af renteindtægter og -udgifter. Boets skattepligt vedrører i øvrigt kun boperioden. Der foreligger derfor ikke for disse boer nogen skattemæssig mellemperiode.
Der kan efter bestemmelsen i DSKL § 75 ske overførsel af uudnyttet underskud fra den efterlevende ægtefælle til boet, og omvendt. I boets afslutningsår
kan overførsel dog ikke ske, medmindre der består sammenfald af skæringsdag
i boopgørelsen og udløbet af den efterlevende ægtefælles indkomstår, jf. DSKL
§ 75, stk. 2 og 3.
Har boet et uudnyttet underskud, skal dette søges udnyttet ved overførsel til
den efterlevende ægtefælle, inden carryback kan søges, jf. DSKL § 75, stk.4.
Grænserne for skattefrihed er de samme som for boer, der skiftes umiddelbart
ved dødsfald. Er der tidligere skiftet et særbo efter afdøde, lægges aktiver og
nettoformue i dette bo dog sammen med de tilsvarende værdier i det uskiftede
bo, jf. DSKL § 72, stk. 2. Undtaget er dog den arv, den efterlevende ægtefælle
har modtaget fra særboet.
7. Boudlæg (»udlæg for begravelsesomkostninger«)
Såfremt et bo udleveres en efterlevende ægtefælle (eller andre) efter DSL § 18
til dækning af begravelsesomkostningerne (boudlæg), eksisterer der ikke noget
selvstændigt skattesubjekt. Afdødes skattemæssige forhold er således afgjort i
og med dødsfaldet; skattevæsenet kan ikke opkræve en eventuel restskat,
hverken for dødsåret eller tidligere år.
Boudlæg uden skiftebehandling forudsætter som nævnt under I B 2, at boets
aktiver efter fradrag af rimelige udgifter ved begravelse, bobehandling og gæld
ikke overstiger 33.000 kr. (2006).
Overskydende skat for år før dødsfaldet udbetales en efterlevende ægtefælle,
der var samlevende med afdøde ved indkomstårets afslutning, jf. DSKL § 78,
stk. 1. Den efterlevende ægtefælle er ikke forpligtet til at indgive selvangivelse
for afdøde; indgives en sådan ikke, foretages der en skønsmæssig ansættelse,
hvorfor det mest hensigtsmæssige er, at selvangivelse indgives. En overskydende skat, der ikke er forfalden til betaling før dødsfaldet, udbetales til den efterle150
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vende ægtefælle uden om boet. Er den overskydende skat forfalden til betaling
forud for dødsfaldet, indgår den som et aktiv i boudlægget.
En efterlevende ægtefælle, der var samlevende med afdøde ved dødsfaldet,
kan desuden kræve afsluttende ansættelse for mellemperioden, jf. DSKL § 78,
stk. 2. Krav om afsluttende ansættelse skal efter henvisningen i § 78, stk. 2, til
de almindelige regler i §§ 7-18 ske inden 6 måneder efter dødsfaldet, og begæringen skal vedlægges selvangivelse for mellemperioden, jf. DSKL § 13, stk.
1.
Ved skatteberegningen følges reglerne i DSKL §§ 14 ff. En overskydende
skat udbetales ægtefællen, såfremt beløbet overstiger 2.600 kr. (2006-niveau),
jf. DSKL § 15, stk. 3. En eventuel restskat opkræves ikke, og en efterlevende
ægtefælle har derfor intet at risikere ved at indsende en selvangivelse for afdøde. Skattevæsenet vil dog kunne modregne både afdødes og den efterlevendes
restskatter i en eventuel overskydende skat.
Det er kun en efterlevende ægtefælle, der ved begravelsesudlæg kan kræve
afsluttende ansættelse. Ægtefællen vil således også kunne få udbetalt en eventuel overskydende skat, selv om andre har fået boet udlagt.
En efterlevende ægtefælle berøres ikke i øvrigt skattemæssigt af begravelsesudlægget, jf. DSKL § 79, hvorefter den efterlevende ægtefælle er »indkomstskattepligtig efter skattelovgivningens almindelige regler«. Ægtefællens indtægt
opgøres således på sædvanlig måde. Hvis dødsfaldet indtraf før 1. januar 2000,
gælder dog den tidligere udformning af § 79: Ægtefællen kan da i dødsåret
fratrække to personfradrag, og to bundfradrag ved beregning af mellemskatten,
jf. den tidligere gældende DSKL § 79, stk. 2, forudsat at ægtefællerne var
samlevende ved dødsfaldet, og den efterlevende ikke levede sammen med en
ny ægtefælle ved udgangen af dødsåret.
Var afdøde ikke gift, eller samlevede afdøde ikke med ægtefællen ved udgangen af det seneste indkomstår eller ved dødsfaldet, foretages der ikke nogen
afsluttende ansættelse for mellemperioden. Udlægsmodtageren hæfter ikke for
eventuelle restskatter for tidligere år. En eventuel overskydende skat for indkomståret forud for dødsfaldet udbetales kun, hvis den er forfalden til betaling,
jf. DSKL § 77.
Beskatningen af boudlagte aktiver overgår til udlægsmodtageren fra og med
dødsdagen, jf. DSKL § 80, stk. 1. En efterlevende ægtefælle kan efter DSKL
§ 80, stk. 2, ved boudlæg overtage afdødes indskud på etableringskonto på de
for afdøde gældende betingelser.
8. Genoptagelsesbo (reassumptionsbo)
Et bo, der genoptages pga. yderligere aktiver, er skattepligtigt, såfremt den sammenlagte værdi af de nye aktiver og værdierne i det genoptagne bo tilsammen
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overstiger beløbsgrænserne i DSKL § 6, jf. DSKL § 81, stk. 3. Der skal således
herved ske sammenlægning af »gammelt« og »nyt« bo, når det afgøres, om
grænserne for skattefrihed overskrides eller ej.
Genoptagelsesboets skattepligt omfatter indtægter og udgifter vedrørende de
aktiver og passiver, der indgår i genoptagelsesboet, fra dødsdagen til skæringsdag i en boopgørelse for genoptagelsesboet, jf. DSKL § 81, stk. 2. Er genoptagelsesboet skattepligtigt, omfatter bobeskatningen også mellemperioden, der
som nævnt er omfattet af bobeskatningsperioden, men kun for de aktiver og
passiver, der indgår i genoptagelsesboet.
Genoptagelsesboet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, såfremt det sluttes
ved boudlæg, eller det overtages af en efterlevende ægtefælle efter én af reglerne i DSL § 57.
En eventuel skattepligt for genoptagelsesboet påvirker ikke det oprindelige,
genoptagne bo, selv om dette var skattefritaget, jf. DSKL § 81, stk. 4. Der
indtræder således ikke i dette tilfælde beskatning af det oprindelige bo som
følge af genoptagelsen. Men som nævnt medregnes summen af genmoptagelsesboet og det genoptagne bo i relation til grænserne for skattefrihed.
Der gives efter DSKL § 82 kun bofradrag i genoptagelsesboet, i det omfang
bofradrag ikke er udnyttet i det genoptagne bo. Uudnyttede dele af bofradraget
kan overføres. Der gives aldrig genoptagelsesboet fradrag for mellemperioden.
Genoptages et bo pga. fejl ved fordelingen af arven, vil en sådan genoptagelse ikke have skattemæssige konsekvenser for selve boet (omend den ændrede
fordeling af aktiver mv. selvsagt kan trække skattemæssige konsekvenser med
sig for arvingerne). Genoptages boet, fordi der fx er konstateret et yderligere
passiv, som bevirker, at boet er insolvent, ophæves den foretagne beskatning af
en efterlevende ægtefælle, som har overtaget boet efter DSKL § 58, og der sker
i stedet beskatning efter de almindelige regler, jf. DSKL § 83. Situationen
skulle ikke kunne forekomme for andre arvinger, idet der efter DSL er indført
regler om obligatorisk proklama ved privat skifte.
9. Indlevering af boselvangivelse
I solvente skattepligtige boer skal selvangivelse for boperioden indgives samtidig med, at boopgørelse indsendes til den kommunale skattemyndighed, jf.
DSKL § 85, stk. 2.
Selvangivelsespligten påhviler i privat skiftede boer arvingerne, og for
bobestyrerboerne bobestyreren. I tilfælde af skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live påhviler selvangivelsespligten kun den efterlevende ægtefælle, selv om boet skiftes privat.
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Har skifteretten givet tilladelse til indsendelse af tillægsboopgørelse vedrørende nærmere afgrænsede dele af boet, indsendes der tillæg til den oprindeligt indgivne selvangivelse sammen med tillægsboopgørelse.
De almindelige regler i skattelovgivningen om henstand, skattetillæg, dagbøder mv., finder anvendelse, jf. DSKL § 85, stk. 3.
Når boselvangivelse fremsendes samtidig med boopgørelsen, kan den i
boopgørelsen afsatte boskat kun blive et foreløbigt tal. Bobehandleren bør gøre
arvingerne opmærksomme herpå i et følgebrev, ligesom det bør fremgå af
boopgørelsen.
Sker der udlodninger, før boselvangivelsen er godkendt, bør der tilbageholdes
passende beløb til dækning af eventuel pålignet merskat, jf. Jens Anker Andersen i J 1980 s. 451.
Det skattepligtige bo vælger som nævnt oftest den 1. i en måned som skæringsdag for derved at få endnu en måneds fradrag i skatten, jf. nærmere Henrik
Lyhne & Flemming Sorth: Boopgørelsen i dødsboer, anmeldt af Henning
Broman i FM 2000 s. 33 ff.
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II. Dødsboets behandling

I bogens anden del – den praktiske del – behandles de væsentligste af de
spørgsmål, som man som bobehandler, arving, ægtefælle mv. møder i forbindelse med et dødsboskifte, lige fra (A) påbegyndelse af bobehandlingen, over
(B) retsstillingen for og kontakten til de forskellige persongrupper, (C) boets
aktiver og passiver, (D) udarbejdelse af boopgørelsen og (E) spørgsmål om
boomkostninger.

A. Boets påbegyndelse
1. Anmeldelse af dødsfaldet. Dødsfaldskendelse. Dødsformodningsdom.
Pensionsmæssig bevisvurdering af, om dødsfald er indtrådt
Hovedreglen om skifteretligt værneting – dvs. den skifteret, hvorunder boets
behandling hører – er afdødes hjemting, jf. DSL § 2, der må forstås i overensstemmelse med definitionen i retsplejelovens § 235 af hjemtinget, jf. fx T:FA
2002.467 V, hvor den pågældende var flyttet tilbage til Danmark kort før sin
død, og hvor hun ansås for herved at have fået dansk bopæl i § 2's forstand, idet
der blev lagt vægt på hendes tilmelding til folkeregisteret og modtagelse af
dansk pension.
Det er således som udgangspunkt skifteretten i den retskreds, hvor afdøde
boede ved sin død, der har ansvaret for og tilsynet med bobehandlingen. Henvisning til anden skifteret kan dog ske, hvis det vil være væsentligt mere hensigtsmæssigt at behandle boet dér, jf. DSL § 2, stk. 3. Se hertil T:FA 2000.444
Ø, hvor henvisning på grundlag af et anbringende om forudindtagethed hos
skifteretten blev afvist.
Havde afdøde ikke hjemting i Danmark, kan Justitsministeriet i medfør af
DSL § 2, stk. 2, henvise boet eller en del af dette, så boet behandles ved dansk
skifteret. Henvisningsskifte i Danmark forudsætter, at 1) afdøde havde dansk
indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver,
der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet, eller at 2) afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, og disse ikke inddrages under en bobehandling i
udlandet, jf. T:FA 2001.499, hvor boet efter en i Frankrig afdød dansker efter
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anmodning fra afdødes kreditorer henvistes til dansk skifteret for så vidt angår
de danske aktiver, og T:FA 2001.502, der henviser et bo efter en i USA afdød
dansker for så vidt angår den faste ejendom i Danmark, uanset at der ikke forelå
samtykke fra alle arvingerne. Den formue, der omfattes af et henvisningsskifte
i Danmark, bliver samtidig boafgiftspligtig her i landet, jf. T:FA 2003.435 V.
Dødsfaldet skal snarest muligt anmeldes til skifteretten, jf. DSL § 4.
Er det sikkert, at en person er død, men kan dødsattest ikke udstedes, kan der
afsiges kendelse herom, jf. DSL § 5 om dødsfaldskendelse. Dette kan være
tilfældet efter skibsforlis, andre særlige former for ulykker mv. Det skal ikke
blot være sandsynligt, men sikkert, at personen er død, for at der kan afsiges
dødsfaldskendelse. Se fx T:FA 1999.298 V, hvor den seneste underretning om
afdøde var, at han for 8 år siden i stærkt nervesvækket og alkoholiseret tilstand
efter et selvmordsforsøg var kørt til Italien, hvor hans bil blev fundet med
tændingsnøglen i. Skifteretten fandt det sandsynligt, at han var død, men dog
ikke så sikkert, at der kunne afsiges dødsfaldskendelse.
Hvis betingelserne for afsigelse af dødsfaldskendelse ikke er opfyldt, idet det
ikke er sikkert, at den pågældende er død, reguleres forholdet af borteblevneloven. Efter denne lov kan der afsiges dødsformodningsdom, når visse betingelser
er opfyldt, jf. lovens §§ 5-15. Som hovedregel skal der være gået 5 år (før 2005:
10 år), siden den borteblevne sidst vides at have været i live, jf. § 6, stk. 1. Dog
er fristen kun et halvt år (før 2005: ét år), hvis den borteblevne dengang var i
livsfare, eller hvis der af andre grunde er »en til vished grænsende sandsynlighed for, at han er død – fx fordi det skib eller fly, som han var ombord i, er
forsvundet«, jf. § 6, stk. 2, jf. herved UfR 1998.1261 Ø, hvor den borteblevne
var psykiatrisk patient og stukket af på enkeltbillet til Færøerne, men dog ikke
i livsfare. Reglens anvendelse afvistes.
Der skal beskikkes advokat for den borteblevne under en dødsformodningssag, jf. § 10. Det var en årvågen beskikket advokat, der for nogle år siden fik
mistanke om, at hans mandant – den borteblevne – ikke blot var død, men var
blevet myrdet. Mandanten viste sig at ligge begravet under en terrasse. Sagen
førte til straffesag og domfældelse af drabsmændene. Moralen er, at den borteblevnes beskikkede advokat aldrig har et rutinejob, men skal være årvågen og
nysgerrig.
Hvis det er meget sandsynligt, at en person er død, men der hverken foreligger dødsattest eller dødsformodningsdom, er det ikke anset for at være rimeligt,
hvis de efterlevende skal vente på fx udbetaling af pensions- og forsikringsudbetalinger. Dette sås fx i 2005 efter flodbølgen i Sydøstasien, hvor mange
danskere var savnet, uden at man vidste noget sikkert om deres skæbne. Der vil
da skulle foretages en særskilt bevisvurdering fra pensionsforsikringsselskabernes side på grundlag af billetbestilling, vidneforklaringer, hotelreservation,
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teleoplysninger, kreditkortoplysninger mv. Fører denne bevisvurdering til, at
personen må anses for at være død, vil denne vurdering også blive respekteret
i skatte- og afgiftsmæssig henseende, jf. TfS 2005.152 Skd. Ensartet behandling
fra selskab til selskab sikredes af en henstilling om indberetning til Told- og
Skatteregion Maribo af afgørelsen.
Det er dog ikke uproblematisk, at der således kan blive tale om et fikseret
dødstidspunkt, som i skatte- og afgiftsretlig henseende er fremrykket i forhold
til, hvornår en person anses for død i relation til de civilretlige og dødsboskifteretlige regler, jf. Jacob Graff Nielsen i SpO 2005 s. 77 ff, der gennemgår et
antal situationer, hvor personen kan være »afgået ved døden to gange« eller
»død og levende på samme tid«.
Uanset den velvilje, der har båret den citerede afgiftsretlige afgørelse, er det
derfor nok mest korrekt at holde sig til, at et dødsfald kan bevises på fire, og
kun fire, måder:
1)
2)
3)
4)

gennem en dødsattest,
gennem skifterettens afsigelse af en dødsfaldskendelse efter DSL § 5,
gennem en dødsformodningsdom efter enten et halvt eller 5 års forløb eller
efter at en borteblevet persons midler har været bestyret i hhv. 1 eller 20 år.

2. Møde i skifteretten – eller undladelse heraf
Der holdes som hovedregel snarest muligt et møde i skifteretten, men dette kan
dog efter skifterettens bestemmelse undlades, jf. DSL § 7.
En typisk årsag til, at møde i skifteretten udelades, vil være, at en advokat
eller anden borepræsentant på arvingernes vegne skrive til skifteretten og
meddeler, at han eller hun repræsenterer arvingerne, og eventuelt medsender
begæring på blanket om boets udlevering til skifte.
3. Udsættelsesperioden: Sikring af aktiverne, midlertidig »fredning« af
boet
Så længe behandlingsmåden ikke er afgjort – dvs. i den såkaldte udsættelsesperiode – skal enhver, der er i besiddelse af afdødes aktiver, opbevare disse på
betryggende måde, jf. DSL § 8.
Der indtræder i udsættelsesperioden en vis form for »fredning« af boet, idet
retssag ikke kan anlægges mod boet, så længe dets behandlingsmåde ikke er
afgjort, jf. DSL § 9, men anmeldelse af fordringer kan ske også i denne periode,
hvilket da sker til skifteretten, jf. udtrykkeligt § 9, 2. pkt.
Ligeledes er boet »fredet« fra tvangsfuldbyrdelse mod boet i form af udlæg
og arrest, ligesom der alene kan holdes tvangsauktion over boets aktiver, hvis
boet selv begærer det eller dog samtykker deri, jf. DSL § 10, stk. 1. Hvis der
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besluttes bobestyrerbehandling af boet, rækker »fredningen« for søgsmål,
tvangsauktion mv. efter § 10 endog også ind i tiden efter beslutningen om
behandlingsmåden, jf. DSL § 51, jf. T:FA 2001.380 Ø med afvisning af en
begæring om tvangsauktion, som bobestyreren ikke havde samtykket i.
Så snart boets behandingsmåde er afgjort, bør man rekapitulere de dispositioner, der er foretaget i udsættelsesperioden, jf. Jens Anker Andersen i FM 1986
s. 16 ff.
Heriblandt er det vigtigt at skaffe sig fuldt overblik over de dispositioner, der
er foretaget på afdødes konti. Se nedenfor under C 1 d om bank- og sparekassekonti om konsekvenserne af, at konti spærres, hvorved det i boer med en
længstlevende ægtefælle kan blive vanskeligt for denne at afholde fornødne
løbende udgifter.
Instrukser fra arvingerne om betaling af fx udgifter på afdødes faste ejendom
efterkommes ofte af pengeinstitutterne. Dels er det imidlertid vigtigt for bobehandleren at kontrollere retmæssigheden af de stedfundne dispositioner, og dels
skal de nødvendigvis specificeres til brug for udarbejdelse af boopgørelse.
Rådet om, at man skaffer sig overblik derover straks ved påbegyndelsen af den
egentlige bobehandling, er derfor velbegrundet.
I udsættelsesperioden er der som udgangspunkt fredning for søgsmål og
udlæg mv., jf. DSL § 9 og § 10.
4. Ekspeditionsliste og bobehandlingsprogram
Uanset om bobehandleren er professionel, typisk advokat, eller om arvingerne
selv forestår bobehandlingen, er det tilrådeligt at anvende en checkliste for at
sikre sig, at alle væsentlige ekspeditioner udføres, og udføres rettidigt.
På denne ekspeditionsliste foretager bobehandleren afkrydsning, efterhånden
som ekspeditionerne er udført, og dette bør gælde i både private boer og i
bobestyrerboer.
I kapitel III er der eksempler på ekspeditionslister for de forskellige skifteformer.
En ekspeditionsliste er begribeligvis ikke længere nødvendigvis en fysisk
seddel, hvorpå der noteres. Professionelle bobehandlere har ofte indlagt deres
ekspeditionslister i et tekstbehandlingsprogram. Hvis dette tilmed har karakter
af et egentligt bobehandlingsprogram, hvori der både kan registreres tekst og
tal, kan programmet indebære betydelige lettelser ved udarbejdelse af boopgørelse. Se et eksempel på et sådant bobehandlingsprogram som et af bilagene
bagest. I så fald vil de fleste oplysninger blive indtastet i systemet, efterhånden
som bobehandleren og dennes sekretær kommer i besiddelse af dem. Også
boets indtægter og udgifter vil på denne måde blive indtastet, efterhånden som
de aktualiseres. Endvidere vil boets arveforhold, arvebrøker, familieforhold mv.
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være indtastet. Ved boets afslutning vil systemet herefter kunne udarbejde
skitsen til en boopgørelse, der opfylder de foran nævnte krav, både for så vidt
angår tekst- og taldelen af boopgørelsen. Gennem en konsekvent anvendelse af
sådanne bobehandlingsprogrammer burde tids- og omkostningsforbruget ved
en professionel bobehandling væsentligt kunne nedbringes.
5. Møde mellem bobehandleren og arvingerne
Hvis det er praktisk muligt, bør bobehandleren forud for sit indledende møde
med arvingerne fremskaffe alt relevant materiale fra disse, fx i form af testamente, bodelingserklæring, regnskabskopier, skøder, bankoversigter mv., så der
skabes overblik over boet og dets særlige problemer.
Erfaringsmæssigt skal der ligeledes fremskaffes dødsattest, idet den forlanges
af forsikringsselskaberne.
Hvis der i boet er en erhvervsvirksomhed, er det væsentligt, at den eller de
for virksomheden ansvarlige indkaldes til mødet, og at en klar ansvarsfordeling
vedrørende driften mv. aftales.
Også indkaldelse af afdødes revisor kan i så fald være relevant, særligt af
hensyn til de skattemæssige hensyn, der nødvendigvis må tages, jf. Henrik
Lyhne i R&R 1990 nr. 7 s. 47 ff.
Indkaldelse af revisor kan også i andre tilfælde være relevant, fx hvis der
mellem aktiverne befinder sig særligt skatterelevante aktiver i form af aktier,
anparter, afskrivningsberettiget fast ejendom mv.
Hvis det likviditetsmæssigt er problematisk at fortsætte en virksomhed
tilhørende boet, vil det være relevant at indbyde panthavere, bankforbindelse
mv. til mødet.
Medmindre bobehandleren er helt sikker på at have fuldstændigt overblik
over afdødes formueforhold, skatteforhold mv., bør nogle års selvangivelser
rekvireres i kopi fra afdødes skattekommune.
Bobehandleren bør rette henvendelse til afdødes pengeinstitut(ter) og bede
om kontooversigt samt oplysning om eventuelt værdipapirdepot, bankboks mv.
Der anmodes desuden om en såkaldt proformaoversigt over alle afdødes konti,
både ind- og udlånskonti, alle opgjort »proforma« pr. dødsdagen med påløbne
renter. Pengeinstituttet er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for udarbejdelse af proformaopgørelse, jf. TfS 1997.264 Skd., men ikke for en almindelig
saldooplysning.
6. Oplysninger om familie- og arveforhold
På det indledende møde skal der fremskaffes så fuldstændige oplysninger som
muligt om afdødes familie- og arveforhold.
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Hvis de mødende arvinger ikke har nærmere kendskab til afdødes forhold,
må bobehandleren foretage de fornødne undersøgelser. Det mest naturlige vil
være at forespørge hos andre kendte arvinger, slægtninge, bekendte mv. Nu og
da kan noget opnås gennem henvendelse til kommuner, der inddriver bidrag.
Herved opnås navn, cpr.nr. mv. på umyndige børn. Ligeledes vil afdødes
ægteskabelige stilling kunne oplyses.
Fjerne arvinger, som det er vanskeligt at skaffe nærmere oplysninger om,
eftersøges gennem ministerialbogsførere (kirkekontorer), skifteretten, folkeregister mv. I særlige tilfælde kan Rigspolitiets eftersøgningstjeneste hjælpe. Den
konkluderer i komplicerede tilfælde i en rapport med opregning af slægtskabsforholdene, så vidt de har kunnet afdækkes gennem efterforskningen.
Arvinger i udlandet kan eftersøges gennem Udenrigsministeriet eller gennem
Frelsens Hærs eftersøgningskontor.
At der i et bo er udenlandsk bosiddende arving, forhindrer ikke, at der skiftes
privat. Arvinger, der ønsker at overtage et bo til privat skifte, skal imdlertid inden boets udlevering stille bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifternes betaling, såfremt blot en enkelt arving i boet ikke har hjemting i Danmark, jf. BAL § 21. Skifteretten må da udøve et skøn over, hvad der udgør
tilstrækkelig sikkerhedsstillelse, jf. TfS 1996.232 Skd. Sikkerhed bør så vidt
muligt stilles i boets egne midler, så arvingerne undgår sikkerhedsstillelse med
egne midler. Ønskes sikkerhed ikke stillet, må der indledes bobestyrerskifte.
Sikkerhedsstillelse kan dog undgås, hvis den udenlandske arving meddeler
fuldmagt til en herboende arving. Hvis den udenlandske arving ikke ønsker at
meddele fuldmagt til en herboende arving, eller hvis alle arvinger er udenlandsk
hjemmehørende, skal der stilles sikkerhed, eller bobestyrerskifte må indledes.
Om stedbørn vides det nu og da ikke, om de er blevet adopteret af afdøde.
Nogle gange ved de pågældende stedbørn det end ikke selv. Tilsyneladende har
spørgsmålet om adoption ofte været et ømtåleligt emne at drøfte i familien. Man
kan lade det statsamt, hvor en adoptionsbevilling i givet fald vil være blevet
udstedt, rette henvendelse til landsarkivet.
Hvis der er udstedt adoptionsbevilling efter lovgivningen før 1. oktober 1972
(dvs. under 1923-loven eller 1956-loven), rettes der forespørgsel til Civilstyrelsens særlige kartotek over adoptionsbevillinger, der er tillagt retsvirkninger
efter den nyere adoptionslovgivning.
Hvis afdøde var gift, skal det søges oplyst, hvilken formueordning der var i
ægteskabet (formuefællesskab, fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, enkelte
særejemidler etc.). Hvis der helt eller delvis var særeje, skal en eventuel ægtepagt (hhv. gavebreve eller testamentariske bestemmelser, hvorved særejet
etableres) fremskaffes, så særejeformen samt omfanget af særejet kan konstateres. Hvis der var en blandet formueordning med både særeje og formuefælles160
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skab, og hvis identifikation af de enkelte formuegoder som henhørende under
den ene eller den anden kategori ikke kan foretages med fuldstændig sikkerhed,
kan det være nødvendigt at udarbejde en såkaldt særejeforklaring, hvor udviklingen i boets forhold rekonstrueres, jf. fx T:FA 2000.428 Ø, hvor landsretten
fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at der var sammenhæng mellem de som
særeje arvede og de beholdne værdipapirer.
Hvis afdøde var fraskilt eller separeret, skal bevillingen eller dommen fremskaffes tillige med erklæring om, at det tidligere fællesbo er delt. Fremskaffes
der ikke en sådan erklæring, skal den tidligere ægtefælle, som således har et
boslodskrav, tiltræde boets udlevering til privat skifte, idet skiftet da dels vil
være udtryk for et separations- eller skilsmisseskifte (et kapitel 6-skifte efter
fællesboskifteloven), dels et dødsboskifte efter DSL. Vægrer den fraskilte eller
fraseparerede ægtefælle sig ved at underskrive en sådan erklæring, må ægtefællen indkaldes til mødet. Er der gået en længere periode efter skilsmissen, må
man efter en konkret vurdering kunne lægge til grund, at fællesboet trods den
manglende erklæring herom er skiftet.
Hvis der foreligger en bodelingsaftale underskrevet af begge ægtefæller, må
boet kunne udleveres til privat skifte, også selv om bodelingsaftalen endnu ikke
er effektueret fuldt ud.
7. Proklama. Anmeldelse og præklusion af krav. Boets ret til at frigøre
sig ved betaling (frigørelsesret)
Reglerne om proklama findes i DSL kap. 20. Der er obligatorisk proklama ved
privat skifte, forenklet privat skifte og bobestyrerboer. Proklama kan udstedes
ved 200.000 kr.’s-udlæg (2006) til efterlevende ægtefælle efter AL § 7 b og ved
uskiftet bo (fakultativt proklama).
Proklama udstedes som hovedregel, når der er truffet afgørelse om boets
behandlingsmåde, men kan med skifterettens samtykke udstedes før dette
tidspunkt. En tidligere indrykning kommer først og fremmest på tale, hvor
proklamaudstedelsen har betydning for boets berigtigelsesform, specielt fordi
arvingerne er i tvivl om boets solvens.
Proklamaannonce indrykkes i privatskiftede boer ved boets udlevering. I
særligt problematiske tilfælde, hvor boets solvens er vanskelig at fastslå, er det
muligt at opnå skifterettens tilladelse til at indrykke proklama allerede før boets
berigtigelse, jf. DSL § 81, stk. 1. Men i så problematiske tilfælde vil arvingerne
antagelig ikke være interesseret i privat skifte. Skifteretten kan efter DSL § 25,
stk. 4, betinge boets udlevering til privat skifte af, at udkast til proklamaannonce fremsendes til skifteretten sammen med begæringen om privat skifte.
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Proklama indrykkes én gang i Statstidende. Skifteretten og bobestyrer kan
bestemme, at proklama tillige skal optages i et lokalt blad, jf. DSL § 81, stk. 6.
Den lokale annoncering besluttes, hvis afdøde må antages at have gæld til
lokale smånæringsdrivende, som ikke kan antages på anden vis at blive gjort
bekendt med dødsfaldet. Bobestyreren kan selv træffe beslutning om lokal
annoncering.
En proklamaannonce skal indeholde følgende oplysninger, jf. DSL § 81, stk.
3:
–
–
–
–

afdødes navn, adresse, CPR-nummer og dødsdag,
navn og adresse på en eventuel. personligt ejet virksomhed,
en eventuel virksomheds CVR-nummer,
opfordring til at anmelde krav mod afdøde inden 8 uger efter bekendtgørelsen,
– over for hvem anmeldelse kan ske,
– eventuel afgørelse om insolvensbehandling,
– sad afdøde i uskiftet bo, oplyses tillige førstafdødes navn, adresse, CPR-nummer og dødsdag.
Proklamafristen, dvs. fristen for anmeldelse af krav mod boet, er 8 uger efter
bekendtgørelsen. Kan en kreditor ikke inden for denne frist endeligt opgøre sit
krav, må kreditor inden proklamafristens udløb afgive en foreløbig anmeldelse
med en skønsmæssig angivelse af det skyldige beløb. Endelig anmeldelse skal
da ske inden yderligere 8 uger, jf. DSL § 82, stk. 3. Overskrides fristen for
endelig anmeldelse, danner den foreløbige anmeldelse overgrænse for kravet,
hvorimod dette ikke herved i sin helhed prækluderes, jf. UfR 2001.1963 Ø. Den
foreløbige anmeldelse skal for at have de her angivne retsvirkninger have en vis
grad af bestemthed, jf. T:FA 2002.178/1 Ø, hvor en foreløbig anmeldelse af
nogle udokumenterede beløb ikke fandtes at opfylde kravene til en foreløbig
anmeldelse.
Disse forskrifter om foreløbig anmeldelse betyder dog ikke, at anmelderen
har en helt fri og skønsmæssig adgang til at anmelde (i form af en »tom anmeldelse«) med forbehold om efteranmeldelse. Kun hvis betingelserne for at
foretage foreløbig anmeldelse er opfyldt, dvs. at fordringen ikke kan opgøres
endeligt på det første anmeldelsestidspunkt, gives der den nævnte efterfrist på
8 uger efter § 82, stk. 3, jf. fx FM 2000.139 Ø, hvor en brevveksling med
bobehandleren om kravet ikke fandtes tilstrækkelig til at sikre mod præklusion
af et krav om refusion af udlæg mv. vedrørende en fælles ejendom. Kravet
kunne være opgjort præcist inden proklamaets udløb, og bobehandleren havde
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ikke i korrespondancen givet tilsagn om at se bort fra proklamaet. Kravet var
derfor prækluderet.
Under særlige omstændigheder kan fristen for endelig anmeldelse forlænges
af skifteretten, forudsat anmelderen anmoder derom inden udløbet af 8 ugers
fristen.
Et forbehold fra kreditors side om senere at anmelde et krav er ikke tilstrækkeligt. Præklusion vil ske, hvis ikke reglerne om foreløbig anmeldelse anvendes. I de tilfælde, hvor anmeldelse med forbehold kan finde sted, dvs. hvor
fordringen ikke kan opgøres endeligt ved den første anmeldelse, vil der kun
kunne gives renter af det efteranmeldte krav, såfremt forbeholdet udtrykkeligt
ogsåomfatter renter af kravet, jf. TfS 2001.480 Ø.
Inden for proklamafristen er der fri adgang for kreditorerne til at korrigere
deres krav. Er den første anmeldelse endelig, kan der ikke ske korrektion efter
proklamafristens udløb.
Anmeldelse i boet skal være skriftlig. Den skal angive kreditors krav og
eventuelle krav på renter og omkostninger, jf. DSL § 82. Derimod kan det ikke
kræves, at baggrunden for anmeldelsen nærmere uddybes i anmeldelsen, jf.
T:FA 2000.395 Ø, hvor anmeldelse af et erstatningskrav hidrørende fra afdødes
ejendomssalg fandtes tilstrækkelig.
Hvis anmeldelsen indsendes i to eksemplarer, tilbagesendes det ene med
påtegning om modtagelsen, jf. DSL § 82, stk. 4. Med denne forskrift har DSL
lovfæstet, hvad der allerede tidligere var god tone blandt bobehandlere og
arvingsrepræsentanter.
Med hensyn til afbrydelse af forældelse samt renter mv. har anmeldelsen
samme retsvirkninger som et sagsanlæg, jf. DSL § 82, stk. 5.
Bobehandleren har pligt til at sende meddelelse om proklamaet og dets
retsvirkninger til kendte udenlandske kreditorer, jf. DSL § 81, stk. 5. Bobehandleren har formentlig pligt til at gennemgå afdødes regnskabsmateriale for at
konstatere, om der findes udenlandske kreditorer. Meddelelsen til de udenlandske kreditorer bør sendes på det pågældende lands sprog eller i det mindste ét
af hovedsprogene. Sendes meddelelsen på dansk, vil præklusion næppe kunne
indtræde.
Anmeldes et krav ikke inden proklamafristens udløb, prækluderes det, jf. fx
T:FA 2000.426 Ø om præklusion af udlejers krav på istandsættelse af lejlighed.
Fra dette udgangspunkt er der dog gjort en række betydningsfulde undtagelser:
(1) Krav, som efter dødsfaldet og inden proklamafristens udløb skriftligt er
kommet boet i hænde, prækluderes ikke, jf. DSL § 83, stk. 2, nr. 1. Det kan fx
være post, som er modtaget af boet efter dødsfaldet, og som findes af boet inden
proklamafristens udløb. Begge betingelser skal være opfyldt. Til »post« må i
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vore dage sikkert også henregnes e-mail til afdøde. Bobehandleren må opdele
post, der findes på afdødes bopæl inden proklamafristens udløb, i to bunker: Én
med breve modtaget før dødsfaldet, og én med breve modtaget efter dødsfaldet.
Kun den sidste bunke er undtaget fra præklusion. Kreditor har bevisbyrden for,
at betingelserne er opfyldt. Kravet skal ikke blot være anerkendt mere principielt, men også anerkendt egentlig økonomisk, jf. den nævnte T:FA 2000.426 Ø
om fraflytningskrav mod afdød lejer.
(2) Ejerrettigheder, dvs. ejendomsret, prækluderes ikke, når boet er i »ond
tro« (dvs. viden eller burde-viden derom), jf. DSL § 83, stk. 2, nr. 2. Som
eksempel herpå kan nævnes ejendomsforbehold, udlån, leje. Er en genstand i
boets besiddelse mærket på en sådan måde, at en ejerrettighed må formodes,
kan præklusion ikke ske. Tilsvarende gælder, hvis en ejerrettighed er én eller
flere arvinger bekendt. Den her citerede lovbestemmelse er i virkeligheden
temmelig streng over for ejeren af det pågældende formuegode. Vor lovgivning
har ellers meget stor respekt for ejendomsretten, som kun i sjældne tilfælde kan
ekstingveres (udslukkes), idet ejeren normalt kan vindicere (tilbagekræve) sin
ting også fra en godtroende besidder. Også i en konkursbo kan ejeren hente det,
der tilhører ham, jf. KL § 82 om ejerens stilling som separatist i konkursboet.
Det vil dermed i det hele ses, at tredjemands ejendomsret har en svagere stilling
i et dødsbo end i en række andre tilfælde. Denne retstilstand er et udslag af
trangen til at tillægge proklamaet en betydelig virkning.
(3) Krav sikret ved pant prækluderes ikke, jf. DSL § 83, stk. 2, nr. 3. Det
forudsættes, at panteretten er gyldigt stiftet, og at sikringsakten er iagttaget. Ved
ejerpantebreve gælder undtagelsen kun, hvis kreditor er boet bekendt, dvs.
meddelelsespåtegning er tinglyst efter rpl. § 563, stk. 1. Det vil ses, at tredjemands panteret har en svagere stilling i dødsboet end tredjemands ejendomsret
til formuegoder i boet. Der henvises til bemærkningerne under (2) om ejerrettigheder samt til det forhold, at boet i kraft af sikringsakten ved pantsætning er
advaret om panteretten, hvorimod de godtroende arvinger ikke på tilsvarende
måde er advaret om, at formuegoder i afdødes besiddelse kan tænkes at tilhøre
tredjemand.
(4) Krav sikret på tilsvarende måde som pant prækluderes ikke, jf. DSL § 83,
stk. 2, nr. 3. Som eksempel kan nævnes tinglyst udlæg i fast ejendom, udlæg i
løsøre, udlæg i bilbogsregistreret køretøj, registrering i VP vedrørende værdipapirer, konneks modregning samt sådanne panterettigheder, der er gyldige mod
enhver uden tinglysning.
(5) Krav på skatter og afgifter er undtaget fra præklusion, i det omfang det
er bestemt i anden lovgivning. En sådan findes i DSKL § 87, stk. 5. Efter denne
bestemmmelse er skattekrav ikke omfattet af et proklama, medmindre kravet
er opgjort på tidspunktet for proklamaets udstedelse, jf. Sys Rovsing Koch i UfR
164

Åbningsstatus. Gældbog (fordringsliste)

1998 B s. 491 f med anmeldelse af Finn Taksøe-Jensen: Skifte af dødsboer.
Dette gælder, uanset om kravet vedrører skat for indkomstår forud for dødsfaldet eller skat for mellemperioden. Krav på restskat for indkomstår forud for
dødsfaldet skal fremsættes inden 3 måneder efter, at skattemyndighederne har
modtaget en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen, jf. DSKL
§ 87, stk. 2.
Til og med 2002 var der også regler i DSKL § 86-88 om boets hæftelse for afdødes tillægsskat, jf. skattekontrollovens § 21. Boets eller en efterlevende ægtefælles hæftelse for afdødes
tillægsskat, som reelt er et surrogat for straf, må imidlertid anses for at være problematisk, idet
det er et grundlæggende princip, at strafansvar ikke »overlever gerningsmanden«, jf. Troels
Lind Pedersen i UfR 2002 B s. 331 ff.
Med virkning fra 1. januar 2003 blev både DSKL § 86 og skattekontrollovens § 21, stk. 1,
2. pkt. (hvori det om tillægsskat hed: »DSKL § 86, stk. 4, § 87, stk. 5, og § 88 finder tilsvarende anvendelse«) ophævet, så den efterlevende ægtefælle nu kun hæfter for afdødes tillægsskat,
hvis efterlevende selv har begået skattesvig.
Ændringen har virkning for 1) boer vedrørende personer, der afgik ved døden den 1. januar
2003 eller senere, 2) efterlevende ægtefæller efter personer, der afgik ved døden den 1. januar
2003 eller senere, og 3) skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når
anmodningen om skifte indgives den 1. januar 2003 eller senere.
Der kan inden for rammerne af den 5-årige forældelse ske tilbagebetaling af afgifter, der
er opkrævet efter § 86, jf. TSS-cirkulære 2003-38 af 11. december 2003.

Der er desuden i en række afgiftslove indsat bestemmelser om, at arvingerne/bobestyreren inden 30 dage efter proklamaets udstedelse skal angive afgiften
fra begyndelsen af den afgiftsperiode, hvori virksomhedsindehaveren er død,
og indtil dødsfaldet. Myndighederne skal herefter anmelde kravet inden for de
normalt gældende frister, dvs. kan det opgjorte krav godkendes, da inden for 8
uger. Kan kravet ikke godkendes, da inden for 16 uger. Disse afgiftslove er
blandt andet: Lov om afgift af affald og råstoffer, lov om CFC-afgift, momsloven, lov om afgift af spildevand, lov om afgift af ledningsført vand og lov om
lønsumsafgift (»bruttoskat«).
(6) Hvis der var anlagt retssag mod afdøde, jf. DSL § 110, hvorefter boet
indtræder i afdødes sted, medmindre sagen ikke vedrører boet, jf. UfR
2004.1187 V.
Hvis boet er solvent, kan det frigøre sig fra afdødes forpligtelser, selv om
frigørelsestiden ellers endnu ikke er indtrådt, jf. nærmere DSL § 87. Der skal
da ske betaling af ydelsens handelsværdi på erlæggelsestidspunktet. Der skal
gives et sædvanligt eller rimeligt varsel, dog højst 6 måneder.
8. Åbningsstatus. Gældbog (fordringsliste). Indsigt i åbningsstatus
Når proklamafristen i et bobestyrerbo er udløbet, udarbejder bobestyreren
snarest en åbningsstatus på særlig blanket og sender den til arvingerne, skif165
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teretten og skattemyndigheden, jf. DSL § 52. Til denne åbningsstatus anvendes
der særlig blanket. En kreditor eller legatar, som har retlig interesse deri, har
indsigt i åbningsstatus og kan således forlange at blive gjort bekendt med
denne, jf. DSL § 52, stk. 2, 2. led.
I privat skiftede boer indsendes åbningsstatus senest 6 måneder efter boets
udlevering, jf. DSL § 25, stk. 5. Eftersom denne opgørelse skal underskrives af
alle arvinger (eventuelt ved skiftefuldmægtig), har de alle krav på at kende den
(»aktindsigt«). Åbningsstatus kan anvendes som endelig boopgørelse, hvis det
dertil indrettede felt i blanketten afkrydses herom (»Opgørelsen er samtidig
endelig boopgørelse med skæringsdag på dødsdagen«), jf. UfR 2002.2573 Ø om
det definitive valg, der ligger i en sådan afkrydsning.
9. Prøvelse af fordringer. Tvist om anmeldte krav
Fremgangsmåden ved fordringsprøvelse findes i DSL § 56, der kun har betydning for bobestyrerboer.
Bobestyreren skal som nævnt udarbejde en fordringsliste (»gældbog«) med
sin indstilling til boet om, i hvilket omfang de enkelte anmeldte fordringer bør
anerkendes, jf. DSL § 56. I FM 2000.11 V havde bobestyreren vistnok taget
denne pligt temmelig afslappet, og skifteretten havde efter en arvings klage ikke
grebet ind. Men landsretten efterkom klagen og hjemviste sagen til skifteretten
med henblik på, at bobestyreren som foreskrevet kunne udarbejde en komplet
fordringsliste med sin indstilling.
Systemet i fordringsprøvelsen er beskrevet ovenfor under I B 5 o.
10. Postspærring
I alle insolvente boer, og tillige i solvente boer, hvor der ikke er efterlevende
på afdødes hidtidige adresse, etableres der postspærring, der både bør omfatte
privat adresse samt eventuel firmaadresse og postboks.
Brevforsendelser gennemgås med henblik på indbetalinger og antydninger
om yderligere aktiver og passiver. Det samme vil normalt gælde e-mail til
afdøde.
11. Sagen opdeles i delspørgsmål
Det letter bobehandlerens overblik over sagen, hvis sagens akter ikke blot
opbevares i et almindeligt sagsomslag, men der foretages yderligere opdeling
i et antal omslag om hver sin problemkreds. En sådan opdeling bør foretages
lige fra bobehandlingens påbegyndelse, og efterhånden som nye delspørgsmål
dukker op.
Standardomslag fælles for de fleste bosager kan være følgende: Korrespondance, dokumenter, herunder attester, notater (disse lægges i omvendt datoføl166
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ge, og der skrives på A-4 papir, ikke på små lapper, der erfaringsmæssigt
forsvinder), bank- og sparekassekonti, åbningsstatus, boopgørelse (der bør
opsamles materiale hertil gennem hele bobehandlingen; ellers er udarbejdelsen
af boopgørelsen unødigt besværlig), forsikringer, indbo, herunder eventuelle
vurderinger, skat (afdødes, herunder mellemperiodeselvangivelse), anmeldte
fordringer (herunder eventuel gældbog med bilag).
Specialomslag kan fx være: fast ejendom, kaution, udestående fordringer,
boskat (hvis boet er skattepligtigt), bil, campingvogn, båd eller andre særlige
løsøregenstande, der skal afhændes eller udlægges), særlige tvistespørgsmål,
erhvervsvirksomhed tilhørende boet, kopier af relevante steder i retslitteraturen
(hvis der er juridiske tvivlsspørgsmål i boet).

B. De forskellige persongrupper og bobehandlingen
1. Arvinger og legatarer
a. Begreberne »arving« og »legatar«
Legatarbegrebet defineres i DSL § 13, men arveladeren kan testamentarisk
bestemme, at den, der alene skal modtage friarv, skal have stilling enten som
arving eller legatar, jf. DSL § 13, stk. 2.
Hvor særlige grunde taler derfor, kan skifteretten bestemme, at en legatar
skal have stilling som arving, jf. DSL § 13, stk. 3.
Se til sondringen arving/legatar samt til nogle spørgsmålet om selskabers
arveret UfR 1992.933 Ø, hvor et testamente – der tydeligvis skulle begunstige
en ubeslægtet på forskellig direkte og indirekte vis – i al sin enkelhed lød
således: »1. Der tilgår K et legat stort 200.000 kr. Arveafgiften betales af boet.
K kan selv bestemme, i hvilke aktiver hun vil have legatet udbetalt. I henseende
til dispositionsret over boet skal K behandles som arving. Alt, hvad hun arver
efter mig, skal være hendes særeje, at forstå som skilsmissesæreje. – 2. Alt,
hvad jeg i øvrigt måtte efterlade mig, skal tilfalde det K tilhørende anpartsselskab »B ApS«, reg. nr. ... K skal være berettiget til på vegne selskabet at give
arveafkald, så der i stedet for selskabet som legatar indsættes K's ægtefælle og
datter, men dog således at disse højst kan modtage som legatar 100.000 kr.
hver. Også for disse legater betales arveafgiften af boet. Legat til K's mand skal
indgå som fælleseje. Jeg forudsætter, at B ApS ejes af K som hendes særeje. Er
dette ikke tilfældet på tidspunktet for min død, er det en forudsætning for, at
selskabet kan arve mig, at selskabet overgår til særeje (skilsmissesæreje).«
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I modsætning til skifteretten godkendte Østre Landsret, at K behandledes
som arving i boet, og at et anpartsselskab som testamentsarving kan deltage i
et privat skifte.
Se om arvingsbegrebet og legatarbegrebet Birgit Ilkjær-Jordan & Finn
Taksøe-Jensen i UfR 1996 B s. 475 ff, blandt om andelslegatarer, sumarvinger
og genstandsarvinger.
b. Opfyldelse af legater
Legater skal opfyldes senest samtidig med, at boets øvrige aktiver deles mellem
arvingerne, jf. DSL § 14, men under særlige omstændigheder kan skifteretten
bestemme, at et legat skal opfyldes tidligere.
Hvis en pengelegatar ikke fyldestgøres rettidigt, har han ret til sædvanlig
morarente efter rentelovens bestemmelser, jf. DSL § 88, stk. 1.
Ellers er udgangspunktet, at arvekrav og boslodskrav ikke forrentes, jf. UfR
1998.1777 Ø, men at skifteretten i særlige tilfælde kan tilkende morarente, hvis
arvingen eller ægtefællen ikke rettidigt har modtaget sin arvelod eller boslod.
c. Skifteværge
I en række tilfælde beskikker skifteretten en skifteværge for en arving, jf. DSL
§ 15, fx for fraværende arvinger, en fond under stiftelse (selvejende institution)
mv.
Beskikkelse af skifteværge forudsætter, at én af betingelserne opregnet i § 15
er opfyldt, fx
at arvingens opholdssted er ukendt (stk. 1, nr. 2),
at en umyndig arvings faste værge har interesser under bobehandlingen, der
kan komme i strid med arvingens (stk. 1, nr. 6), jf. fx T:FA 2003.78 Ø, hvor
den umyndige arvings værge selv var interesset i at erhverve boets faste
ejendom, eller
at arvingen pga. legemlig sygdom eller psykisk svækkelse er ude af stand til
at varetage sine interesser under boets behandling, jf. fx T:FA 2001.187 Ø,
der afviser at beskikke skifteværge i et tilfælde, hvor det blot var meget
svært for de øvrige arvinger at opnå kontakt med arvingen, der ønskede at
blive boende i afdødes lejlighed.
Hvis betingelserne er opfyldt, kan beskikkelse af skifteværge ske mod den
pågældendes protest, jf. fx FM 2001.125 Ø om en stærkt svækket 85-årig
arving.
Det er næppe altid nødvendigt at kræve lægeerklæring som grundlag for
beskikkelse af skifteværge for en person, hvis det på anden måde forekommer
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godtgjort, at vedkommende ikke selv kan varetage sine interesser på skiftet,
men særligt mod vedkommebdes protest må der udvises tilbageholdenhed med
værgebeskikkelse uden lægeerklæring, jf. T:FA 2001.358 Ø, der ophæver en
værgebeskikkelse, fordi der ikke forelå lægeerklæring, og fordi arvingen ikke
selv ønskede værge beskikket. Kommentaren i FM 2001.78 Ø er kritisk hertil,
idet et almindeligt krav om lægeerklæring vil kunne forsinke mange boer
unødigt, men heroverfor står et hensyn til iagttagelse af fundamentale retssikkerhedskrav.
Er boets universalarving en fond (selvejende institution), beskikkes der en
skifteværge, uanset at fonden eventuelt endnu ikke er oprettet, men først skal
oprettes ved skiftets slutning efter retningslinjer nedfældet i afdødes testamente.
Der er ingen grund til at stifte fonden, før skiftet sluttes og arvebeholdningen
kendes, jf. FM 1998.117 Ø. Skifteværgen beskikkes således for en endnu ikke
eksisterende juridisk person, men dette er der skifteretligt intet til hinder for.
Også for en legatar kan der beskikkes skifteværge, jf. DSL § 17.
Skifteværgens opgaver er nærmere defineret i DSL § 16. Skifteværgen har
ret til at få nødvendige og rimelige udlæg dækket og et rimeligt honorar for sit
arbejde, jf. DSL § 16, stk. 4. Udgifterne betales af arvingen, jf. samme bestemmelse, og de kan således ikke opføres som boudgift, jf. T:FA 2000.223 Ø om
et værgehonorar på 12.500 kr.
I visse tilfælde skal skifteværgens dispositioner godkendes af statsamtet ( i
København: Overpræsidiet). Et privatskiftet dødsbos arveudlæg af fast ejendom
til andre arvinger end den arving, for hvem skifteværge er beskikket, kræver
dog ikke amtets tiltrædelse, jf. UfR 1998.977 V. Det samme gælder pantsætning
af boets faste ejendom, jf. UfR 1998.1032 V, hvor der lagdes vægt på, at arvingen ikke var under værgemål, og at ejendommen tilhørte boet, ikke arvingen,
og skulle prioriteres som et normalt led i salg af ejendommen. Er skifteværgearvingen under værgemål, kræves statsamtets samtykke, jf. Østre Landsrets
kendelse refereret i Fagligt Nyt 1999 s. 386.
Derimod er tidligere regler om skifterettens forudgående godkendelse af
visse dispositioner i boer med umyndige arvinger bortfaldet, og man må i stedet
lade sig nøje med skifterettens mulighed for efterfølgende revision efter DSL
§ 79, stk. 3, jf. Alex Nymark i FM 2001 s. 40 ff og Henning Broman i FM 2001
s. 61 f.
Om værger og skifteværger se nærmere Sys Rovsing Koch & Ellen Marie
Sørensen i T:FA 2003 s. 447 ff.
d. Personer under værgemål
Med ikrafttræden 1. januar 1997 har værgemålsloven erstattet den tidligere
myndighedslov. Nogle hovedtræk af skiftemæssig betydning skal fremdrages:
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1.E Mindreårige
Er der to værger for en mindreårig, handler de i forening, jf. værgemålslovens
§ 3, stk. 1. Den ene værge kan give den anden fuldmagt til at varetage værgemålet alene, jf. § 3, stk. 2. Fuldmagten kan begrænses i tid eller til at angå
bestemte anliggender. Den kan når som helst tilbagekaldes.
Den ene værge kan med virkning i forhold til tredjemand modtage og kvittere
for beløb, som en værge lovligt kan modtage, medmindre den anden værge har
meddelt tredjemand, at dette ikke kan ske, jf. § 3, stk. 3.
Hvis den ene værge midlertidigt er forhindret, kan den anden træffe beslutninger, som ikke uden ulempe kan udsættes, jf. § 3, stk. 4.
Hvis værgerne er uenige, træffes afgørelse af Statsamtet, jf. § 3, stk. 5.
Værgen kan blive frataget sine beføjelser, hvis han misbruger sin stilling eller
i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til
den, der er under værgemål, jf. § 12, sammenholdt med § 4.
2E. Værgemålsforanstaltning (tidligere: umyndiggørelse)
Værgemålsloven har forladt det tidligere gældende princip om »umyndiggørelse«. I stedet skal der kunne udpeges en værge til at træffe og gennemføre
beslutninger, og sådan værgemålsforanstaltning får en mindre indgribende
beskaffenhed end en egentlig umyndiggørelse. Se nærmere Dorthe Vennemose
Buss: Værgemål – og andre former for repræsentation.
Det hedder i § 5, at der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af
sindssygdom eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt
svækket helbred er ude af stand til at varetage sine handlinger, hvis der er behov
for det.
Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender, jf. § 5, stk. 3. Det kan også begrænses til at angå
personlige forhold, herunder personlige anliggender.
Personer, der er under værgemål, er myndige, men efter § 6 kan de fratages
handleevnen. Den retlige handleevne fratages den pågældende, hvis dette er
nødvendigt for at hindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller
andre økonomiske interesser for fare for at forringes væsentligt eller for at
hindre økonomisk udnyttelse, jf. nærmere § 6. Et eksempel herpå er T:FA
1999.1 V (højre spalte), hvor en skizofren stofmisbruger havde arvet 450.000
kr., og hvor der efter hospitalets udtalelse var fare for, at arven ville blive
anvendt til et muligt livstruende stofmisbrug, og at han ville blive afpresset
penge.
Der kan iværksættes samværgemål, jf. § 7. Dette forudsætter, ligesom tidligere ved lavværgemål, at den pågældende selv anmoder derom. Samværgen og
den pågældende handler i forening, jf. § 7, stk. 3.
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Udstrækningen af værgemålet skal afpasses efter den pågældendes behov og
må ikke være mere omfattende end nødvendigt, jf. § 8, der både gælder for
værgemål og samværgemål. Såfremt ændrede forhold giver anledning dertil,
skal en afgørelse om værgemål ændres til at mindre eller mere indgribende
værgemål, jf. § 9. Ophævelse sker efter § 10, hvis betingelserne ikke længere
er opfyldt.
Det er som udgangspunkt Statsamtet, der træffer afgørelse om værgemål, jf.
§ 13, stk. 2, 1. led. Det er dog retten, der træffer beslutningen, såfremt der er
tale om fratagelse af den retlige handleevne, jf. § 6, sammenholdt med § 13, stk.
3, eller såfremt Statsamtet finder det betænkeligt at behandle sagen administrativt, jf. § 13, stk. 2.
Det er under alle omstændigheder Statsamtet, der foretager værgebeskikkelse
og ændringer heri, jf. § 14. Der er nærmere regler om stedlig kompetence i § 15,
og om fremsættelse af anmodning i § 16 og § 17, om sagens oplysning i § 18
og § 19, om underretning i § 20 og om foreløbige værgemål i § 21. Statsamtets
afgørelser kan som hovedregel indbringes for retten, jf. § 22.
Der er nærmere regler om værgens beføjelser og pligter i kapitel 4, §§ 24-33:
Værgen skal sørge for, at formuen bevares og giver rimeligt udbytte, jf. § 25,
stk. 1. Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er
under værgemål. Forældre kan som værger anvende barnets indtægter til dets
underhold i passende omfang og under hensyn til deres og barnets stilling, jf.
værgemålslovens § 25, stk. 2, sammenholdt med forældremyndigheds- og
samværslovens § 2, stk. 3.
Formuen kan bevares i den form, den havde, da værgemål blev iværksat, jf.
§ 34, stk. 1.
Hvis indtægterne ikke er tilstrækkelige, kan værgen under hensyn til værgemålets karakter bruge af formuen i passende omfang med Statsamtets godkendelse, jf. § 25, stk. 2, sammenholdt med § 39.
Hvis værgen finder det forsvarligt, at den, der er under værgemål, sørger for
sine egne behov, kan værgen overlade denne penge til egen rådighed til dette
formål, jf. § 25, stk. 3.
Værgen skal spørge den, der er under værgemål, før der træffes beslutning
i vigtige anliggender, men dette gælder dog ikke, hvis den pågældende er under
15 år, eller hvis han eller hun ikke forstår sagens betydning, eller hvis forespørgselen ikke kan ske uden betydelig vanskelighed, jf. § 26, stk. 1.
Det er Statsamterne og forvaltningsafdelingerne, der fører tilsyn med værgerne efter nærmere regler fastsat af Justitsministeriet, jf. § 28. Værgen skal sørge
for, at der aflægges regnskab over forvaltningen af formue og anvendelsen af
indtægter, jf. § 29. Tilsidesætter værgen sine forpligtelser, er han erstatningsansvarlig over for den, der er under værgemål, for skade, der forvoldes ved for171
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sætligt eller uagtsomt forhold, jf. § 31. Der er ikke forskrifter om eventuelt
ansvar hos tilsynsmyndigheden for mangelfuldt tilsyn med værgen, men i
tilfælde af alvorlige tilsynssvigt kan et sådant ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsprincipper ikke udelukkes, jf. norsk dom i NRt 1999.1903 H (=
ND 2000.686 H) om tilsynsmyndighedens ansvar over for en ældre kvinde, der
systematisk blev besveget af sin lavværge (samværge).
Værgen kan få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning det er rimeligt tillægges vederlag for sit arbejde, jf. § 32. Beløbene fastsættes af Statsamtet
og kan indbringes for Civilretsstyrelsen. Der kan også godkendes et etableringsvederlag til værgen ved værgemålets påbegyndelse, jf. fx Civilretsdirektoratets afgørelse i T:FA 2000.482, der nedsætter det etableringsvederlag, en
advokat som værge havde indstillet, fra 15.000 til 4.000 kr., hvortil kom løbende vederlag på 3.500 kr., alt med tillæg af moms.
Arv, der tilfalder en person under værgemål, kan bevares i den form, hvori
den udlægges på skiftet, jf. § 34, stk. 2.
Kontante midler, værdipapirer mv. omfattet af et værgemål, skal bestyres i
en forvaltningsafdeling, jf. § 35, stk. 1.
Derimod er det værgen, der forvalter fast ejendom, løsøre mv. samt beløb
under en vis størrelse, jf. § 35, stk. 2.
Værgen skal sørge for, at midler, der omfattes af stk. 1, indleveres til en
forvaltningsafdeling, jf. om et uforældet erstatningsansvar for forsømmelse
heraf over for en mindreårig arving UfR 2002.2329 V, og værgen kan ikke
gyldigt kvittere for modtagelsen af sådanne midler, jf. § 35, stk. 3.
Kontante midler omfattet af et værgemål skal enten indsættes i en forvaltningsafdeling eller i et pengeinstitut eller anbringes i aktiver, som giver betryggende sikkerhed, jf. § 36.
Gaver til personer under værgemål omfattes kun af de nævnte bindingsregler
mv., hvis giveren har bestemt det, jf. § 37.
Ved testamente kan arveladeren bestemme, at de nævnte bindingsregler ikke
skal finde anvendelse på friarv, jf. § 38.
Værgen skal have statsamtets godkendelse til at forbruge af formue, der er
omfattet af et værgemål, og dette gælder, uanset hvordan aktiverne forvaltes,
jf. § 39.
Umyndige råder selv over, hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de
er fyldt 15 år, eller hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv
ved testamente, jf. § 42, stk. 1.
Hvis der er interessekonflikt (inhabilitet), skal der beskikkes en særlig værge,
jf. § 47. Særlig værgebeskikkelse finder sted hos Statsamtet, jf. § 50.
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3E. Generalfuldmagt som alternativ til værgemål (»værgemålssurrogat«)
I nogle tilfælde vil man kunne klare sig med udstedelse af en generalfuldmagt
som et praktisk alternativ til værgemål, jf. Dorthe Vennemose Buss i J 1997 s.
345 ff. Fuldmagtsgiveren skal dog være habil på tidspunktet for oprettelse af
generalfuldmagten, dvs. skal kunne forstå og overskue konsekvenserne af
fuldmagten. Ellers er denne ugyldig.
Anvendelse af generalfuldmagt som alternativ til værgemål er i overensstemmelse med grundtankerne bag værgemålsloven, jf. herved UfR 1994.581 Ø og
T:FA 1999.156 Ø, se endvidere Svend Danielsen i J 1999 s. 1 ff.
En generalfuldmagt, der er givet til en fuldmægtig under betryggende omstændigheder, kan derfor efter omstændighederne medvirke til, at der ikke er
behov for værgemål, jf. T:FA 1999.156 Ø, hvor landsretten ophævede byrettens
dom om værgemål, blandt andet under henvisning til, at manden som følge af
en alvorlig hjernesygdom ikke kunne disponere som nævnt i værgemålslovens
§ 6, stk. 1, og at der ikke forelå interessekonflikt eller uenighed blandt de
nærstående, ligesom samleversken, der havde fået generalfuldmagt, ikke havde
anmodet om værgemål.
Er der tegn på, at fuldmagten misbruges, eller blot på, at formuen formindskes uforklarligt under fuldmagtsforholdet, vil fuldmagten ikke være til hinder
for afgørelse om værgemål, jf. fx T:FA 2000.33 V.
At misbrug forekommer, ses fx af UfR 1999.1556 H, hvor en 75-årig dement
havde givet sin kusine vidtgående bankfuldmagter, og hvor der forekom uforklarlige hævninger. Kusinen ansås at have bevisbyrden for, at de hævede beløb
var brugt til fordel for fuldmagtsgiveren, og blev i konsekvens heraf erstatningtspligtig. Uanset om en generalfuldmagt eventuelt betegner sig som uigenkaldelig, rækker en sådan bestemmelse ikke længere, end hvad der tjener fuldmagtsgiverens interesse, og tilbagekaldelse kan derfor alligevel ske, ogfså selv om
fuldmagten måtte være udstedt for notaren, jf. FM 2000.9 V med kommentar.
I retslitteraturen er der med rette manet til forsigtighed med fuldmagtskonstruktionen under henvisning til de potentielle misbrugsmuligheder, jf. Henning
Broman i FM 1999 s. 108 ff.
Hvis et ældre familiemedlem (»senior«) er enig med alle sine arvinger i det
hensigtsmæssige i en generalfuldmagt, og der er en betydelig grad af gensidig
tillid mellem arvingerne, kan fuldmagten være et udmærket instrument til en
smidig og billig administration af seniors forhold, ofte endog på en lidt mere
værdig måde, end et værgemål normalt vil være. Der er intet til hinder for, at
der træffes en samlet aftale, hvilket skal ske, mens senior endnu er åndsfrisk.
Aftalen kan gå ud på, at generalfuldmagten oprettes (for en notar), men at den
deponeres hos en advokat, som under nærmere angivne omstændigheder tager
den frem og sammenkalder familien for at konstatere, at tiden er inde til at
173

De forskellige persongrupper i bobehandlingen

anvende fuldmagten. I en særskilt aftale mellem senior, advokaten og arvingerne kan der da være nedfældet nærmere forskrifter for, hvornår fuldmagten må
træde i kraft, fx når seniors åndsevner er svækket, så alternativet ville være et
værgemål, og inden for hvilke rammer fuldmagten da skal udøves. Aftalen kan
endvidere indeholde forskrifter om regnskabsaflæggelse og rapportering fra den
eller de befuldmægtigede til de øvrige arvinger. Herved kan værgemålsreglerne
tages som inspiration. Der er herved etableret en art værgemålssurrogat, som
kan være mere behageligt og smidigt end et egentligt værgemål. Understreges
skal det dog på ny, at fuldmagtskonstruktionen forudsætter et betydeligt mål af
gensidig tillid mellem parterne.
En generalfuldmagt er traditionelt meget vidtgående, men der kan jo dog
udelades noget i forhold til standardparadigmaet. Således indeholder den ofte
også fuldmagt til at yde arveforskud fra fuldmagtsgiveren. Dette var tilfældet
i UfR 2000.814 H, hvor længstlevende ægtefælle var flyttet på plejehjem, og
arvingerne delte indboet mellem sig som led i rydningen af ejendommen. Deres
aftale om fordeling af indboet ansås som en aftale om dispositioner over arveforskud, som de ansås beføjet til at yde ifølge den meget vidtgående generalfuldmagt fra længstlevende, og aftalen om delingen af indboet var derfor gyldig
og bindende for dem.
e. Usikkerhed om en arvings eksistens
I nogle tilfælde fremstår det som usikkert, om en person har overlevet afdøde
eller ej – ja, om den pågældende arving overhovedet har eksisteret. Det forekommer således, at en arving eller anden person med tilknytning til boet »mener at vide«, at afdøde havde et barn født uden for ægteskab i Danmark eller
udlandet, men at der trods alle bestræbelser ikke kan fremskaffes sikre oplysninger.
Man skal da forholde sig i overensstemmelse med borteblevnelovens § 25,
stk. 1, 1. pkt.: »Er der ikke vished for, at en arving har overlevet arveladeren,
udlægges der ingen arv til ham.« Konsekvensen af usikkerheden er således, at
man ser bort fra den pågældende ved skiftet.
Det bliver derfor af betydning, hvordan der skal forholdes, hvis det senere
viser sig, at den pågældende fandtes og havde overlevet arveladeren. Se nærmere herom foran i afsnit I B 9 om genoptagelse af et afsluttet bo og om forholdet mellem den generelle regel i DSL § 104 og den specielle regel i borteblevnelovens § 25.
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2. Begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger
a. Begunstigelser i forsikringsordninger
Der kan indsættes begunstigede i lisforsikringer, jf. nærmere forsikringsaftalelovens (FAL) §§ 102 ff. Se nærmere foran i afsnit I C 2 h om afgiftsfrie forsikringsydelser mv., herunder om de i 1999 indførte ændringer, hvorefter
skattepligtige pensionsordninger nu er helt fritaget for boafgift, jf. BAL § 3, stk.
1, litra b). Sammenhængen mellem begunstigelse og testamente er instruktivt
behandlet af C. C. Munksgaard Nielsen: Begunstigelsesinstituttet.
Indsættelse, tilbagekaldelse eller ændring af en forsikringsbegunstigelse er
kun gyldig, hvis den skriftligt meddeles forsikringsselskabet hhv. banken, eller
hvis den optages i eller påtegnes policen, jf. FAL § 103. Se hertil UfR 2000.709
Ø, hvor meddelelse til parternes advokat ikke ansås for at være tilstrækkelig til
at tilbagekalde klausulen »nærmeste pårørende« i to samleveres kapitalpensionsordning.
Ligesom begunstigelsen kan tilbagekaldes, hvis den ikke er gjort uigenkaldelig, kan den begunstigede give afkald på sin ret efter begunstigelsen, jf. UfR
2000.959 V, hvor afkaldet ikke ansås bindende, idet det ikke af bobestyreren var
gjort den begunstigede klart, at forsikringsydelsen ville tilfalde ham udenom
boet, hvis han ikke gav sit afkald.
Der findes i FAL § 105 nogle bestemmelser til nærmere fortolkning af de
mere standardprægede begunstigelsesbestemmelser, fx af begrebet »nærmeste
pårørende«, jf. FAL § 105, stk. 5. UfR 1996.1277 Ø anser et barn født uden for
ægteskab for begunstiget ved klausulen »nærmeste pårørende«, jf. FAL § 105,
i et tilfælde, hvor barnets ugifte fader anerkendte faderskabet i juni – og begik
selvmord i juli. Forældrene mente sig begunstiget, men da det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik af omstændighederne, at afdøde efter anerkendelsen af faderskabet fortsat anså sine forældre som »nærmeste pårørende«,
ansås barnet som begunstiget.
Kun hvis der foreligger ganske særlige holdepunkter for, at afdøde konkret
har tilsigtet noget andet, er der grundlag for at fravige den standardprægede
fortolkning, der følger af § 105, jf. UfR 1998.799 H, hvor afdødes forældre
mente, at de måtte være »nærmeste pårørende«, når afdøde ikke havde haft
megen forbindelse med sin eneste livsarving, et barn uden for ægteskab. Højesteret lagde imidlertid vægt på, at forsikringen var tegnet som gruppelivsforsikring, og at begunstigelsesklausulerne tilsigtede et forsørgelsesformål. Der var
derfor ikke grundlag for at anse begunstigelsen som en individuel disposition
fra afdødes side, og man måtte derfor falde tilbage på den standardprægede
fortolkning efter § 105. Barnet fik derfor livsforsikringen. Se også den allerede
omtalte UfR 2000.709 Ø, hvor en samlever ikke kunne kræve at komme ind
under betegnelsen »nærmeste pårørende«, og FM 2000.42/2 V, hvor bobe175
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styreren bibragte arvingerne den fejlagtige opfattelse, at en livsforsikring, der
lød på »nærmeste pårørende«, skulle indgå i boet og dermed deles med afdødes
samlever. Arvingerne skrev under på, at de accepterede dette, men da underskriften var afgivet ud fra den fejlagtige opfattelse, som bobestyreren havde
givet dem, kunne de fragå erklæringen. Ej heller UfR 2005.94 Ø fraveg udgangspunktet, og en samlever blev derfor ikke – i konkurrence med afdødes
forældre – anset omfattet af § 105. Der er næppe tvivl om, at regelsættet kan
forårsage ubehagelige overraskelser for mange, og at en reform derfor trænger
sig på, jf. Lennart Lynge Andersen & Lisbeth Faurdal i T:FA 2005 s. 183 ff.
En livsforsikring udbetales til den begunstigede, selv om begunstigelsen af
ægtefællen kan være bortfaldet efter separation på grund af bristede forudsætninger. Forsikring & Pension (dengang: Assurandørsocietetet) svarede således
i et responsum i UfR 1992.517, at det ikke er i strid med god forsikringsskik, at
et forsikringsselskab undlader egenhændigt at undersøge, om nogen arving
kunne ønske at gøre indsigelse mod begunstigelsen i en livsforsikringspolice,
når man eventuelt kunne påberåbe sig bristende forudsætninger over for én af
de begunstigede (nemlig når ægtefællen, der er begunstiget sammen med
børnene, var blevet separeret fra afdøde lige inden dødsfaldet). Det er heller
ikke i strid med god forsikringsskik, at selskabet udbetaler forsikringsydelsen
direkte til de navngivne begunstigede i stedet for til skifteretten, selv om skifterettens medhjælper har bedt om at få forsikringsbeløbet tilsendt. Da det ifølge
retspraksis må bero på de konkrete omstændigheder, om en fraskilt eller frasepareret ægtefælle, der er indsat som navngivet begunstiget, bevarer sin ret til at
være begunstiget uanset skilsmissen eller separationen, er det almindeligt
antaget i forsikringsselskaberne, at man i sådanne tilfælde både er forpligtet og
berettiget til at udbetale forsikringssummen til den eller de navngivne begunstigede. Men hvis der er anlagt sag mod den begunstigede, vil selskabet normalt
være berettiget til at frigøre sig ved deponering af forsikringsydelsen. Hvis der
er begrundet tvivl, om forsikringsydelsen eller dele af denne indgår i boet eller
ej, bør selskabet rette henvendelse til skifteretten om spørgsmålet, og det bør
eventuelt deponere forsikringssummen, hvis det er skifterettens opfattelse, at
der kan være tale om bomidler.
Hvis en begunstiget ikke er forsikringstagerens tvangsarving, og der er
tvangsarvinger, kan den begunstigede komme til at dele forsikringsydelsen med
tvangsarvingerne, jf. FAL § 104, stk. 2, der dog kun gælder, hvis begunstigelsen
er genkaldelig, dvs. ikke ved uigenkaldelig begunstigelse. Denne forskrift har
særlig betydning i tilfælde, hvor en samlever er indsat som begunstiget. Forsikringsydelsen skal da betragtes, som om den var tillagt den begunstigede, fx
samleveren, ved testamente. Hvis forsikringsydelsen i så fald udgør et større
beløb, end hvad der falder i arv efter afdøde, svarer dette til, at afdøde har
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testamenteteret over mere end halvdelen af det, der falder i arv efter ham, og
afdøde har dermed overskredet testationskompetencen. Han har i så fald gjort
indgreb i tvangsarv, og den begunstigede, fx en samlever, må derfor tåle en
afkortning i forsikringsydelsen, så denne ikke udgør et støtte beløb end arven
til tvangsarvingerne, fx barnet/børnene. Denne bestemmelse i FAL er dermed
en ganske vigtig tilføjelse til tvangsarven og testationskompetencen efter de
arveretlige regler.
Men forsikringen kan udbetales til den begunstigede, også selv om der er
tvangsarvinger, jf. UfR 1995.240 V, hvor det ikke blev anset for at være ansvarspådragende for et forsikringsselskab, at det udbetalte forsikringsydelsen til den
begunstigede, selv om der var en tvangsarving, som efter FAL § 104, stk. 3,
kunne gøre indgreb i forsikringssummen. Landsretten bemærkede, at der ikke
var forelagt retten oplysninger om, hvorvidt der foreligger en praksis i forbindelse med forsikringsselskabernes udbetaling af livsforsikringssummer til
begunstigede, som ikke er tvangsarvinger. På grundlag af lovens forarbejder
måtte det i overensstemmelse med ordlyden af lovbestemmelserne lægges til
grund, at forsikringsselskaberne i medfør af § 104, stk. 3, sammenholdt med §
102, stk. 1, er både berettigede og forpligtede til at udbetale forsikringssummen
til den begunstigede, medmindre selskabet forinden har modtaget en henvendelse fra forsikringstagerens tvangsarvinger.
Livsforsikringen kan være pantsat, fx til en bank i forbindelse med et lån, og
den simpelt begunstigedes ret til forsikringen viger da for panthaverens. Den
simpelt begunstigede i henhold til en pantsat livsforsikring kan ikke under
anbringende af at have mistet en tilsvarende del af sin begunstigelse gøre regres
mod dødsboet, jf. T:FA 2001.9 V. Men er der stillet for den samme gæld, må det
antages, at der er forholdsmæssig regres mellem panterne (på den ene side
forsikringspolicen, på den anden side det eller de andre panter), regnet efter den
del af det samlede tilgodehavende, som det enkelte pant ville have kunnet
dække, jf. Torsten Iversen i Nordisk Forsikringstidsskrift 1993 nr. 4 s. 337, der
som udgangspunkt finder, at der må bestå et regreskrav mod forsikringstagerens
dødsbo, uanset om dette er solvent eller insolvent.
Det kan normalt ikke anbefales at indsætte kreditor som begunstiget (i stedet
for at pantsætte forsikringen til kreditor), eftersom den boafgiftsmæssige behandling af en livsforsikring med hhv. en begunstiget og en panthaver er vidt
forskellig. Hvis kreditor er indsat som begunstiget, skal der betales bo- og
tillægsboafgift på i alt 36,25 %. Kreditor skal i denne situation behandles som
en hvilken som helst anden begunstiget, jf. TfS 1996.891 Skd. Er forsikringen
derimod pantsat til kreditor, skal der ikke betales bo- og tillægsafgift af den del
af forsikringen, der udbetales til kreditor til dækning af det økonomiske mellemværende med afdøde, jf. BAL § 3. Med andre ord: En livsforsikring, der
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skal danne grundlag for belåning, bør ikke optage kreditor som begunstiget,
men hellere pantsættes til kreditor.
b. Ordninger i pengeinstitutter
Det blev længe oplevet som et savn, at der ikke fandtes muligheder for at
indsætte begunstigede for så vidt angår pensionsordninger i banker, sparekasser
og andre pengeinstitutter svarende til FAL's regler for forsikringer. Men fra 1.
juli 1996 findes der en lov om visse civilretlige forhold ved pensionsopsparing
i pengeinstitutter. Hermed er der lovfæstet nogle civilretlige regler om pensionsordninger i banker og sparekasser, særligt for så vidt angår indsættelse af
begunstigede og retsvirkningerne heraf i forhold til kontohaverens arvinger ved
kontohaverens død. Lovens vedtagelse medfører, at der i det væsentlige gælder
ensartede regler om begunstigelsesindsættelser, kreditorforfølgning mv. vedrørende pensionsopsparinger i pengeinstitutter og forsikringsselskaber.
Loven gælder for kapialpension og ratepension i pengeinstitutter, når ordningen opfylder betingelserne for skattemæssig begunstigelse i PBL. Den gælder
derimod ikke for indekskontrakter og selvpensioneringskonti.
Reglerne er i det væsentlige kalkeret af fra FAL §§ 102-110 og §§ 116-117.
I retspraksis har man i vidt omfang anvendt disse regler analogt på pensionsopsparing i pengeinstitutter, jf. fx UfR 1992.545 Ø, hvor afdødes hustru var indsat
som begunstiget i en kapitalpension, jf. PBL § 12. Dødsboet var insolvent.
Østre Landsret fandt, at begunstigelsen havde en sådan karakter, at det opgjorte
beløb på kontoen skulle udbetales uden om dødsboet til hustruen efter princippet i FAL § 102. Se Jørgen Nørgaard & Lennart Lynge Andersen i Advokaten
1992 s. 165.
Som begunstiget i en pensionsopsparingsordning kan nu indsættes den
personkreds, der er nævnt i PBL § 11 A, stk. 1, nr. 6, eller § 12, stk. 1, nr. 4.
Ellers opfyldes ikke betingelserne for skattebegunstigelse i PBL. Personkredsen
har indtil 1999 været: Ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, livsarvinger,
herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller »nærmeste pårørende«, jf. om
dette begreb ovenfor under omtalen af forsikringsordninger. Begrebet »nærmeste pårørende« følger AL's system, og der kunne således før 1999 ikke være tale
om en samlever, medmindre der var oprettet testamente, og der ikke blev
efterladt ægtefælle eller livsarvinger. Fra 1999 er der imidlertid væsentligt
forbedrede muligheder for at begunstige en samlever via pensionsordninger, jf.
PBL § 2, nr. 4, litra c) og d), om blandt andet samleverpension, ligesom der fra
1. januar 2002 også er indført samleverpension i ATP, jf. nærmere nedenfor
under II B 4 b.
Kredsen af personer, der kan indsættes som begunstigede i en fradragsberettiget/skattefri pensionsordning i forsikringsselskab eller pensionskasse, er udvi178
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det med samlevere, og dette begreb er nærmere defineret i loven. Grundtanken
i definitionen er at definere en person, som afdøde ikke var gift med, men
»kunne have været gift med«. Enten skal vedkommende have fælles bopæl med
afdøde ved indsættelsen som begunstiget, eller vedkommende skal være »en
person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente er
tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge
arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og som har haft fælles bopæl med
afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med
afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl
alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig«.
Det vil ses, at det er en kombination af (a) ubeslægtethed, (b) fælles bopæl
og (3) testamentarisk indsættelse, der hæver samleveren op på ægtefælleniveau
i denne sammenhæng.
En kontohaver kan selvsagt ligesom ved en forsikring undlade at indsætte en
begunstiget. Virkningen heraf er, at nettoindeståendet på opsparingsordningen
indbetales til boet, jf. PBL § 4, stk. 1. Denne fremgangsmåde kan indebære en
fordel ved de mindre boer, fordi bundfradraget ved boafgiftsberegningen da kan
benyttes ved beregningen af afgift af opsparingsordningen.
Indeståendet på opsparingsordningen udbetales til den begunstigede uden om
boet, jf. PBL § 2, stk. 1. Dette gælder, uanset om boet er solvent eller insolvent.
Hverken pengeinstituttet eller andre af afdødes kreditorer kan ved retsforfølgning eller modregning gøre indgreb i den begunstigedes ret, jf. § 11
Er den begunstigede i henhold til en pensionsordning i et pengeinstitut ikke
tvangsarving, gælder efter § 4, stk. 2, en regel svarende til FAL § 104, stk. 2,
dvs. at den genkaldeligt begunstigede under visse omstændigheder kan komme
til at dele forsikringsydelsen med tvangsarvingerne, idet »testationskompetencen« da anses for at være overskredet, jf. ovenfor.
Indsættelse af en begunstiget sker ved en skriftlig meddelelse til pengeinstituttet eller ved en påtegning på pensionsopsparingsaftalen, jf. § 3. Indsættelse
af en begunstiget kan efter en modsætningsslutning fra bestemmelsen fx ikke
ske ved testamente. Tilbagekaldelse af en begunstigelse skal opfylde de samme
formkrav.
Ved begunstigelsesindsættelsen kan pensionsopsparingen gøres til den
begunstigedes særeje. Begunstigelse kan gøres uigenkaldelig, hvilket blandt
andet vil medføre, at kontohaveren ikke frit kan hæve kontoen, jf. § 8, stk. 2.
Alle udbetalinger, der er helt eller delvis indkomstskattepligtige efter PBL,
er fra 1999 afgiftsfri, jf. BAL § 3, stk. 1, litra b), og denne afgiftsfrihed gælder
således også pensioner, der tilfalder fx en samlever, en fraskilt ægtefælle mv.
Afgiftsfritagelse efter BAL § 3 gælder dog ikke kapitaler og formuegoder,
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hvortil der ved dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse, jf. BAL § 14
som affattet med virkning for dødsfald fra 1. juli 1999. Af sådanne kapitaler og
formuegoder betales der boafgift og eventuel tillægsboafgift uden hensyntagen
til brugs- eller indtægtsnydelsen, men afgiften kan betales af kapitalen eller
formuegodet, jf. § 14, stk. 3.
En kapitalpension udløser ikke indkomstskat, men en særlig 40% afgift, og
den er derfor ikke afgiftsfritaget. Både ved udbetaling af kapitalforsikring og
kapitalpension skal der betales 40% afgift efter PBL, og restbeløbet skal afgiftsberigtiges efter BAL. For at sidestille udenlandske ordninger med danske
bestemmes det i BAL § 3, stk. 1, litra b) i.f., at afgiftsfriheden heller ikke
gælder ordninger svarende til en dansk kapitalpensionsordning.
3. Ægtefælle
Hvis afdøde var gift, behandles afdødes bo efter de almindelige regler i DSL,
mens længslevendes fælleseje (bodel) – svarende til tidligere tiders kapitel 5skifte – behandles efter reglerne i DSL §§ 74-77.
Efterlevende ægtefælle beholder rådigheden over sin del af fællesejet, dvs.
sin egen bodel, jf. DSL § 75, stk. 1, og efterlevende kan derfor, også selv om
boet efter afdøde skiftes ved bobestyrer, afhænde aktiver, der skal anvendes til
boslodsudveksling mellem boet og efterlevende, jf. Henning Broman i FM 2002
s. 17. I særlige situationer, hvor misbrug befrygtes, kan længstlevende dog efter
en helt konkret bedømmelse fratages denne rådighed, jf. DSL § 75, stk. 2.
Skifteretten kan da bestemme, at længstlevendes bodel og særeje skal behandles
ved bobestyrer, jf. DSL § 76, stk. 3. Den tidligere nævnte UfR 1998.784 Ø er
et eksempel på en sådan fratagelse af rådigheden. Efterlevendes bodel var alene
positiv som følge af en betydelig friværdi i boets faste ejendom,. Efterlevende
havde imidlertid ingen planer om at sælge ejendommen og kunne næppe forrente og afdrage yderligere lån i ejendommen. Herefter havde efterlevende ikke
»tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser«, og udlevering af afdødes
bo til hensidden i uskiftet bo blev derfor nægtet. Boet toges under bobestyrerbehandling – og længstlevende blev frataget rådigheden over ejendommen i
medfør af DSL § 75, stk. 2.
Efterlevende ægtefælle indleverer opgørelse over samtlige sine aktiver og
passiver med angivelse af, om de er fælleseje eller fuldstændigt særeje, jf. DSL
§ 76. Forsømmes pligten hertil, kan skifteretten bestemme, at fællesejet og
eventuelt tillige ægtefællens fuldstændige særeje behandles ved bobestyrer, jf.
DSL § 76, stk. 3.
Disse regler finder tilsvarende anvendelse for hele boets vedkommende,
såfremt der sker skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live, jf. DSL
§ 78.
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Se nærmere nedenfor under dødsboets aktiver, hvor spørgsmålet om boslodskrav mod længstlevende, særeje mv. behandles.
Hvis afdøde lejede en lejlighed eller fast ejendom, har efterlevende ægtefælle
en ubetinget ret til at fortsætte lejeforholdet, jf. lejelovens § 75, stk. 1. Denne
ubetingede indtrædelsesret gælder både er beboelseslejemål og et erhvervslejemål.
4. Samlever
Hverken arvereglerne i AL eller skiftereglerne i DSL kender begrebet samlever,
jf. nærmere Erik Werlauff: »Samlever, arv og skifte« i »Generationsskifte i ret
og praksis; festskrift til Finn Taksøe-Jensen« s. 265 ff. Hvis den, der har samlevet med afdøde, skal arve, må dette derfor bero på et testamente.
Fra 1999 kender pensions- og beskatningsreglerne i PBL imidlertid begrebet
»samlever«, jf. straks nedenfor om samleverpension, og hermed er der trods alt
sket betydelige fremskridt i henseende til ligestilling af samlevere med ægtefæller på det pensionskontomæssige område. Ligeledes er der i ATP indført samleverpension fra 2002.
Samleverens skifteretlige position afhænger af, i hvilket omfang han eller
hun kan gøre krav gældende i boet. Er der ved testamente tillagt samleveren
arv, har han selvsagt stilling som arving. Er de derimod tale om et krav på
kompensation, jf. nedenfor, betragtes samleveren som kreditor i boet.
Se hertil FM 1999.7 V om afdødes samleverske, der fremsatte krav om arv
på grundlag af et påstået mundtligt testamente (arvekrav) og om kompensation
for værdiskabelse (kompensationskrav). Hun ville modsætte sig privat skifte,
men landsretten gav hende ikke medhold. Et eventuelt kompensationskrav var
ikke i risiko som nævnt i DSL § 30, stk. 1, nr. 2, men skifteretten burde have
undersøgt, om hun var arving og dermed kunne påberåbe sig § 30, stk. 1, nr. 1.
a. Livsforsikring
Den typiske måde at begunstige en samlever på er, at samleveren sikres gennem
livsforsikring, eventuelt kombineret med et testamente. Dette kan enten ske ved
en forsikring, som afdøde har tegnet med samleveren som begunstiget, eller
gennem krydslivsforsikring (krydsende livsforsikringer) tegnet af hver part på
den andens liv.
Fritaget for boafgift er efter BAL § 3 sådanne forsikringsbeløb, hvor en
begunstiget selv har betalt præmierne, fx krydslivsforsikring. Som følge af, at
ydelsen i henhold til krydsende livsforsikringer ikke udløser boafgift, er dette
som nævnt én af de mest anbefalelsesværdige måder at sikre en samlever på:
Hver samlever tegner en livsforsikringer på den andens liv.
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Hvis der er tale om en livsforsikring med afdøde som forsikringstager, og
hvis der er én eller flere tvangsarvinger, typisk ét eller flere børn efter afdøde
(eventuelt med samleveren), kan den foran nævnte bestemmelse i FAL § 104
som allerede omtalt medføre, at der gøres indgreb i forsikringsydelsen til
samleveren. Forsikringsydelsen skal da betragtes som tillagt samleveren ved
testamente, og hvis forsikringsydelsen udgør et større beløb, end hvad der falder
i arv efter afdøde, svarer dette til, at afdøde har testamenteteret over mere end
halvdelen af det, der falder i arv efter ham. Han har i så fald overskredet testationskompetencen og gjort indgreb i tvangsarv, og den begunstigede samlever
må derfor tåle afkortning i forsikringsydelsen, så denne ikke udgør et støtte
beløb end arven til barnet/børnene. Der henvises til omtalen foran om livsforsikringer.
Er der derimod tale om krydsende livsforsikringer, hvor hver af de samlevende med den andens samtykke har tegnet forsikring på den andens liv, opstår
disse problemer ikke. I så fald modtages forsikringsydelsen ubeskåret, og der
opstår ikke spørgsmål om overskridelse af testationskompetencen. Den, der får
forsikringsydelsen udbetalt, er jo samtidig ejer af forsikringen.
Der har været nogle uheldige sager i praksis, hvor samlevende par er blevet
utilstrækkeligt rådgivet af deres bank i forbindelse med tegning af livsforsikring. Hvis motivet til at tegne en sådan er at sikre samleveren, og der er barn
eller børn i samlivet, er det unægtelig uheldigt, hvis livsforsikringen er tegnet
uden indsættelse af samleveren som begunstiget (for i så fald tilfalder forsikringsydelsen barnet), eller hvis der som begunstiget er angivet »nærmeste
pårørende« (for heller ikke da tilfalder der samleveren noget). Se hertil Pengeinstitutankenævnets kendelse af 22. april 1996 (sag 95/410), hvor et samlevende, ugift par havde oprettet kapitalpension i en bank og samtidig tegnet
livsforsikring via banken i et af banken delvis ejet forsikringsselskab. Parret var
ikke tilstrækkeligt opmærksom på begunstigelsesvilkårene, som lød på »nærmeste pårørende«, jf. FAL § 105. Da manden døde, tilfaldt forsikringsydelsen
parrets barn, skønt et væsentligt motiv for parret for oprettelsen af forsikringen
havde været at sikre, at længstlevende kunne beholde den faste ejendom. Nævnet lagde vægt på, at vilkårene fremgik af teksten på bagsiden af forsikringsbeviset, hvor begrebet »nærmeste pårørende« var defineret i klart sprog. Banken
havde ganske vist ikke vejledt om forståelsen af begunstigelsen, men der var
alligevel ikke tale om en ansvarspådragende fejl. Der blev lagt vægt på, at de
samme vilkår var gældende for den forsikring, som parret tidligere havde haft
i et andet forsikringsselskab, og som blev opsagt ved tegningen af forsikringen
gennem banken. Kendelsen forekommer at være noget mild over for det forsømmelige pengeinstitut, som kun frifandtes på et hængende hår.
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Der findes som nævnt i FAL § 105 nogle bestemmelser til nærmere fortolkning af de mere standardprægede begunstigelsesbestemmelser, fx af begrebet
»nærmeste pårørende«, jf. FAL § 105, stk. 5. Kun hvis der foreligger ganske
særlige holdepunkter for, at afdøde konkret har tilsigtet noget andet, er der
grundlag for at fravige den standardprægede fortolkning, der følger af § 105.
Der henvises til den retspraksis, der er omtalt ovenfor vedrørende forsikringsydelser. Ej heller UfR 2005.94 Ø fraveg udgangspunktet, og en samlever blev
derfor ikke – i konkurrence med afdødes forældre – anset omfattet af § 105.
b. Samleverpension
Som nævnt ovenfor i afsnittet om pensioner er der fra 1999 væsentligt forbedrede muligheder for at begunstige en samlever via pensionsordninger, jf. PBL §
2, nr. 4, litra c) og d), om blandt andet samleverpension.
Således er kredsen af personer, der kan indsættes som begunstigede i en
fradragsberettiget/skattefri pensionsordning i forsikringsselskab eller pensionskasse, udvidet med samlevere, og dette begreb er nærmere defineret i loven.
Grundtanken i definitionen er at definere en person, som afdøde ikke var gift
med, men »kunne have været gift med«. Enten skal vedkommende have fælles
bopæl med afdøde ved indsættelsen som begunstiget, eller vedkommende skal
være »en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet
testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv,
der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og som har haft fælles
bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles
bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles
bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig«.
Det vil som nævnt ses, at det er en kombination af (a) ubeslægtethed, (b)
fælles bopæl og (3) testamentarisk indsættelse, der hæver samleveren op på
ægtefælleniveau i denne sammenhæng.
I ATP er der fra 2002 indført samleverpension. Betingelserne for ATPsamleverpension er, (1) at der er tale om personer, der har fælles bopæl og kan
indgå ægteskab med hinanden, (2) at de samlevende ved en skriftlig notering
hos ATP har indsat hinanden som modtager af denne ydelse, (3) at samlivet
består ved noteringen, og (4) at samlivet har bestået i mindst 2 år forud for
dødsfaldet. I tilfælde af samleverens institutionsophold skal kravet om fælles
bopæl i mindst 2 år forud for dødsfaldet have været opfyldt forud for opholdet.
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c. Boafgift, herunder afgiftslettelser for pensionsordninger
Der er bestemt ikke lighed for loven mellem ægtefæller og samlevende, og dette
viser sig blandt andet i dødssituationen. Fx er enhver arv og forsikring til
afdødes ægtefælle fri for boafgift, jf. BAL § 3, stk. 1, litra a, hvorimod samleveren må betale fuld boafgift og tillægsboafgift, også af forsikringen.
Der er dog givet den indrømmelse til samlevende par, at der ikke skal betales
tillægsboafgift, dvs. kun betales boafgift, forudsat der har været tale om fælles
bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, jf. BAL § 1, stk. 2, litra d.
Reglen kan blandt andet påberåbes af en samlever. Den gælder også, hvis en
tidligere fælles bopæl ikke længere består, men dog har bestået sammenhængende i mindst 2 år og kun blev afbrudt pga. institutionsanbringelse, herunder
i ældrebolig.
En nærmere bevisførelse til dokumentation af 2-års kravets opfyldelse kan
efter omstændighederne blive nødvendig, jf. TfS 1998.309 (retsforlig, Østre
Landsret), hvor det ud fra efterlevendes »meget troværdige forklaring« og det
yderst lave strømforbrug mv. på efterlevendes egen adresse fandtes bevist, at
2-års kravet var opfyldt. Se også T:FA 2002.19 V, hvor en afbrydelse af et ellers
mangeårigt samliv inden for de sidste 2 år før dødsfaldet førte til, at der skulle
betales tillægsboafgift af den efterlevende samleverske. Se også UfR 2002.888
Ø (= TfS 2002.447 Ø), hvor der havde været fælles bopæl i 4 år, men afbrudt
i godt 4 måneder inden for de 2 år før dødsfaldet. Tillægsboafgift skulle betales.
Endvidere TfS 2004.486 V, hvor skatteyderen blev »fanget« af et meget lavt
strømforbrug, som indikerede, at huset ikke havde været beboet.
Fra 1999 er der indført en væsentlig nyordning med hensyn til udbetalinger,
der helt eller delvis er skattepligtige efter PBL, jf. BAL § 3, stk. 1, litra b), i
dennes nye skikkelse, hvorved litra b) og c) sammenlægges. Alle udbetalinger,
der er helt eller delvis indkomstskattepligtige efter PBL, er nu afgiftsfri. Denne
afgiftsfrihed gælder således også pensioner, der tilfalder fx en samlever eller en
fraskilt ægtefælle. En kapitalpensionsordning udløser ikke indkomstskat, men
en særlig 40% afgift, og den er derfor ikke afgiftsfritaget. Både ved udbetaling
af kapitalforsikring og kapitalpension skal der betales 40 % afgift efter PBL, og
restbeløbet skal afgiftsberigtiges efter BAL. For at sidestille udenlandske
ordninger med danske bestemmes det i BAL § 3, stk. 1, litra b) i.f., at afgiftsfriheden heller ikke gælder ordninger svarende til en dansk kapitalpension.
d. Ingen automatisk arveret eller skiftefordele
Samlevere kan således efter 2 års uafbrudt samliv nyde godt af kun at skulle
betale boafgiften på 15 % uden tillægsboafgift – men der er ikke herved sket
indgreb i de arveretlige forhold: Samlevere er stadig ikke arveberettigede efter
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hinanden, medmindre de opretter testamente herom. Ej heller ægtefællens
skiftefordele, som blev beskrevet i I A 5 b, kan påberåbes af en samlever.
Det er vistnok en relativt udbredt misforståelse, at der skulle indtræde én eller
anden automatisk arveret efter nogen tids samliv, men dette er ikke korrekt.
Finn Taksøe-Jensen afgav som tidligere nævnt i februar 1999 en redegørelse
om behovet for ændringer i arveloven. I redegørelsen peges der, blandt andet
i tilslutning til nogle spørgeskemaundersøgelser foretaget af Taksøe-Jensen, på
nogle mulige reformbehov. Det fremgår heraf blandt andet, at ugifte samlevende generelt ønsker én eller anden form for legal arveret indbyrdes. På baggrund
heraf nedsattes i efteråret 2000 Justitsministeriets arvelovsudvalg, som skal
fremkomme med forslag til en fuldstændig revision af arveloven, herunder også
om eventuel legal arveret for papirløse samlevende.
De fra 1999 gældende regler om samleverpension, der nævntes lige ovenfor,
jf. PBL § 2, nr. 4, litra c) og d), indebærer ingen automatisk arveret. De er
tværtimod baseret på, at der gennem testamentarisk indsættelse er taget et
initiativ gennem indsættelse af samleveren som arving i mindst samme omfang,
som en ægtefælle ville være (alternativt: at der var fælles bopæl på tidspunktet
for indsættelsen i pensionsordningen).
e. Ret til lejlighed og andelsbolig. Fraflytning af fast ejendom
I særlovgivningen er der dog givet en samlever visse begunstigelser. Lejemålet
om afdødes beboelseslejlighed har primært en ægtefælle (lejelovens § 75, stk.
1), eller, hvis der ikke efterlades en ægtefælle, en »anden person, der i en
periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand
med lejeren [afdøde]« (§ 75, stk. 2), ret til at fortsætte lejemålet, jf. fx T:FA
2001.395 Ø, hvor opfyldelse af bopælsbetingelsen fandtes dokumenteret af
længstlevende.
Analogt hermed er der for en andelsbolig forskrifter i normalvedtægten om,
at der, hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller hvis denne ikke ønsker at udnytte
sine rettigheder, gives fortrinsret til (1) samboende, som i mindst to år har haft
fælles husstand med afdøde, (2) en af andelshaver ved testamente eller henvendelse til bestyrelsen udpeget person eller (3) slægtninge i op- eller nedstigende
linje. Normalvedtægten kan være fraveget, og den konkrete vedtægt bør derfor
efterses.
I forlængelse af disse regler skal der ved separation og skilsmisse (lejelovens
§ 76) og ved samlivsophævelse mellem samlevende (§ 77 a) tages stilling til,
hvem af parterne der fortsætter lejemålet, jf. herved T:FA 2001.375 V om
udsættelse af en samlever efter lejerens begæring.
Hvis afdødes samlever alene boede i afdødes ejendom i kraft af samlivsforholdet og således hverken er medejer eller lejer, vil den arving, der får ejen185
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dommen udlagt på skiftet, eller den, der eventuelt køber ejendommen af boet,
kunne få samleveren udsat af ejendommen, jf. fx T:FA 2000.202 V, hvor en
enearving, der gennem skifteretsattest kunne dokumentere at have fået boets
faste ejendom udlagt på skiftet, kunne få fogedens bistand til at udsætte afdødes
samleverske af ejendommen. Landsretten gav dog en frist på to måneder til
fraflytning, da samleversken havde opgivet sin egen bolig.
f. Egne formuegenstande. Sammenfiltrede aktiver
Den efterlevende samlever udtager uden videre alle aktiver, herunder fx indbo,
som tilhører længstlevende. Nogen »bodeling« i egentlig forstand er der således
ikke tale om.
Derimod kan det samlevende pars aktiver og passiver være sammenfiltret,
fordi de under samlivet har betragtet sig som ægtefæller og ikke har skelnet så
nøje mellem »dit og mit«, og i så fald kan en nærmere undersøgelse, eventuelt
en bevisførelse, blive fornøden for at finde frem til tilhørsforholdene.
I yderste konsekvens kan der foreligge et bo af særegen karakter, som i
tilfælde af uenighed mellem dødsboet og den efterlevende samlever må opløses
med skifterettens hjælp efter den særlige regel i fællesboskiftelovens § 82 om
»andre boer«. Der skal dog ganske meget til, for at der således kan statueres at
foreligge et almindeligt sameje om parternes nettoformuer, jf. T:FA 2002.43 V,
hvor landsretten modsat skifteretten ikke fandt, at noget sådant var tilfældet.
Afdøde var anført som ejer af aktiverne, opført i den fremlagte åbningsstatus,
og hun havde erhvervet dem dels for egne midler, dels ved optagelse af lån i de
faste ejendomme. Manden havde ikke heroverfor bevist, at der var aftalt sameje. Heller ikke en påstand om kompensation bar frugt, idet der herved blev lagt
vægt på, at længstlevende allerede var tillagt en betydelig testamentarisk begunstigelse fra afdøde.
g. Kompensation for medvirken til formueskabelse hos afdøde (kompensationskrav)
Efter et måske langvarigt samliv kan der opstå den følelse hos nogle samlevende, at den ene (nu dennes dødsbo) skylder den andet (nu den efterlevende)
noget, hvis ene havde eller oparbejdede en betydelig formue, mens den anden
stort set intet ejede.
Havde der været tale om ægtefæller, der levede i formuefællesskab, ville
delingen af fællesboet – og dermed kravet på boslod samt selve arveretten efter
førstafdøde – kompensere for en sådan situation, fordi det af rent økonomiske
(kvantitative) grunde ikke var fornødent at skelne mellem dit og mit. Selv hvis
ægtefællerne havde særeje, ville der være en indbyrdes arveret, og ved skilsmisse eller separation ville der i særlige tilfælde være mulighed for en mindre bid
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af den velhavende ægtefælles særeje efter reglen i ægteskabslovens § 56 (urimeligt ringe-reglen).
Anderledes forholder det sig mellem ugifte samlevende. Her findes ingen
skreven regel svarende til § 56, og det meget tungtvejende udgangspunkt ved
samlivsophævelse i levende live eller ved død vil derfor være, at den velhavende samlever intet skylder til den mindre velhavende i anledning af selve samlivet.
Derimod kan der være opstået indbyrdes gæld ved lån, pengeudlæg mv.,
akkurat ligesom mellem andre, herunder også mellem ægtefæller, jf. fx den
ligeledes nedenfor nævnte T:FA 1999.129 V om mandens refusionsberettigede
udlæg til kvindens anskaffelse af en ejendom med restaurant. Dette er dog ikke
ensbetydende med, at enhver betaling til den andens formuegoder kan kræves
tilbage krone for krone. Betalingen kan være et udslag af den almindelige
deltagelse i husholdningen mv., og i så fald opstår der ikke gennem betalingen
noget egentligt skyldforhold, men alene et godtgørelseskrav. Se fx UfR
1993.620 V, hvor der var købt en udestue til mandens andelsbolig for 75.000 kr.
to måneder før samlivsophævelsen. Kvinden betalte halvdelen heraf, 37.500 kr.
Selv om manden gennem hendes betaling ville opnå en berigelse på hendes
bekostning, ville værdiforøgelsen dog ikke nødvendigvis svare til det betalte
beløb, og der blev derfor skønsmæssigt kun tillagt kvinden 10.000 kr.
Gennem en årrække har der imidlertid udviklet sig en praksis ved domstolene, hvorefter der ved samlivsophævelse i parternes levende live eller – som her
– ved den enes død kan opstå en form for kompensationskrav i særlige tilfælde.
Dette forudsætter, at der under samlivet er oparbejdet eller dog vedligeholdt en
ikke ubetydelig formue hos den ene samlever, og at den anden har ydet et
væsentligt bidrag hertil gennem indsats i virksomhed, i hjemmet eller på anden
påviselig måde. Praksis er streng, jf. fx UfR 1989.601 H (13 års samliv mellem
to mænd; ingen godtgørelse/kompensation; havde ikke i væsentlig grad bidraget
til at skabe/vedligeholde den andens formue), UfR 1985.607 H og TfS 1995.457
V (medejerskab til boets (forældrenes) faste ejendom blev ikke godtgjort; ej
heller fik den pågældende tillagt noget kompensationskrav i anledning af, at
hun angiveligt havde afholdt udgifter for dorældrene, som hun boede hos), men
udelukket er muligheden fortsat ikke, jf. fx den allerede nævnte T:FA 1999.129
V, hvor der foruden et refusionsbeløb også blev givet kompensation på 75.000
kr. for medvirken til kvindens værdiskabelse (restauration mv.) gennem 12 års
samliv. Se også T:FA 2001.282 Ø, der giver 300.000 kr. i kompensation efter
21 års samliv med mand, der ejede 3,3 mio. kr. Ved T:FA 2003.267 Ø blev der
ikke givet kompensation efter 16 års samliv til en kvinde, der havde en formue
på 150.000 kr., og som i forvejen havde fået 40.000 kr. fra manden, hvis formue
var godt 400.000 kr. Ved T:FA 2004.207 V tilkendtes der efter 30 års samliv
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samleversken 100.000 kr. ud af en formue hos manden på 1 mio. kr. i fast
ejendom, og hvor hans formueforøgelse ikke havde været mulig, hvis ikke
samleversken i betydelig grad havde bidraget til betaling af de fælles udgifter.
Praksis er udførligt analyseret af Jørgen Nørgaard i »Højesteret 1661-1986«
side 97 ff.
Ved bedømmelsen af, om der med rimelighed kan tilkomme længstlevende
et kompensationskrav, vil det kunne få betydning, om længstlevende allerede
er begunstiget ved afdødes testamente, jf. den omtalte T:FA 2002.43 V, hvor et
almindeligt sameje ikke antoges at foreligge, og hvor også et kompensationskrav afvistes, idet der henvistes til den testamentariske begunstigelse.
Der er intet til hinder for et forlig mellem dødsboet og den efterlevende
samlever om godtgørelse, så retssag undgås.
En godtgørelse, som en samlever har et retskrav på efter de her skitserede
retningslinjer, er skattefri for modtageren. Hvis der derimod ikke består et
retskrav, vil udbetalingen være skattepligtig som personlig indkomst, idet der
da enten er tale om en gave eller et arbejdsvederlag, jf. statsskattelovens § 4, jf.
fx TfS 1994.164 LSK om skattepligt for et kompensationsbeløb på 370.000 kr.,
som kvinden i et papirløst samliv modtog efter 5 1/2 års samliv. Det ansås, jf.
herved UfR 1986.22 H, ikke for at være bevist under sagen, at hun havde ydet
en sådan indsats til støtte for formuefremgangen, at der i forbindelse med
samlivsophævelsen var grundlag for et kompensationskrav. Der blev herved
blandt andet henset til samlivets varighed, at der hovedsagelig havde været tale
om almindeligt hjemmearbejde, og at den af manden under samlivet tilvejebragte formueskabelse helt overvejende måtte anses at hidrøre fra hans egen
arbejdsindsats. Da kvinden således ikke havde noget retskrav på et kompensationsbeløb, måtte det være skattepligtigt. Denne skatteafgørelse foretager
dermed en »præjudiciel« bedømmelse af det civilretlige forhold: hvorvidt der
civilretligt bestod et krav eller ej.
At der består et retskrav, behøver selvsagt ikke være dokumenteret gennem
dom, hvis det i øvrigt af omstændighederne fremgår, at der i overensstemmelse
med retspraksis kunne være opnået dom for en godtgørelse.
Hvis der efter alle disse overvejelser ikke kan siges at bestå et kompensationskrav for den efterlevende samlever, men hvis arvingerne alligevel er enige
om at ville tillægge denne en økonomisk fordel, kan de i enighed bestemme, at
der skal anses at foreligge en formløs testamentarisk disposition fra afdøde til
fordel for samleveren, jf. bemærkningerne foran under I A 4 b om arvingernes
anerkendelse af formløse testamentariske dispositioner. I så fald vil boafgiften
efter mindst 2 års samliv være nede på 15 %, dvs. ingen tillægsboafgift, hvis der
har været tale om fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, jf.
BAL § 1, stk. 2, litra d. Dette er i så fald udtryk for den billigst mulige begunsti188
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gelse af den efterlevende samlever, arvingerne kan præstere, og som nævnt er
dette kun muligt, hvis de er enige om det.

C. Aktiver og passiver
1. Aktiver
a. Kontantbeholdning
Hvis afdøde ved dødsfaldet havde kontante beløb, inddrages disse af bobehandleren. Dette gælder også »penge i tegnebogen«. De således inddragne beløb
indsættes på bokontoen, der i bobestyrerboer skal oprettes som særskilt klientkonto, jf. bobestyrerbkg. § 21, stk. 2.
I praksis opleves forholdet ved privat skifte formentlig ofte således, at det
ville føles anmassende, hvis bobehandleren forlangte at få udleveret et kontant
beløb, som arvingerne forefandt hos afdøde. I disse tilfælde opfører bobehandleren med alles indforståelse ofte et beløb på fx 100 kr. som kontantbeholdning.
Denne praksis kan man næppe ændre på, men den må dog ikke medføre, at
større kontantbeløb beholdes af arvingerne uden om beregningen af boafgifter.
Man undlader dog vistnok jævnligt at indkræve mindre beløb, som arvingerne
anvender til betaling af begravelsesudgifter, bespisning ved begravelsen mv.
Det fundne kontantbeløb aktiveres, mens udgiften passiveres, og forskelsbeløbet refunderes.
Foretages der vurdering af indbo ved skifterettens vurderingsmænd, forefindes der nu og da kontantbeløb. Disse udbetales til bobehandleren.
Arvingerne udspørges, om afdøde dem bekendt havde kontantbeløb liggende,
eventuelt på andre steder end sin bopæl.
En eventuel bankboks gennemgås for blandt andet kontantbeløb.
Udenlandsk valuta veksles til dansk og krediteres bokontoen.
b. Begravelseshjælp
Mens der tidligere var automatik i udbetalingen af begravelseshjælp, blev den
fra 1992 gjort formueafhængig, og den udbetales nu kun efter anmodning.
For voksne udgør beløbet som udgangspunkt 8.400 kr. (2006), mens beløbet
for børn og unge under 18 år udgør 7.050 kr. (2006).
For personer, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes
begravelseshjælpen krone for krone med det beløb, hvormed afdødes likvide
formue overstiger 28.000 kr. (2006)
For enlige voksne er grænsen endnu lavere, nemlig en likvid formue på
14.050 kr. (2006).
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Begravelseshjælp fra en begravelseskasse indgår ligeledes som boaktiv. Selv
hvis boet er skattepligtigt, skal hverken den offentlige begravelseshjælp eller
begravelseshjælp fra en begravelseskasse medregnes til den skattepligtige
indkomst.
c. Indbo
Hverken under privat skifte eller bobestyrerskifte er der pligt til at lade foretage
en formel vurdering af indboet. I hvert fald i privat skifte, men vistnok også
jævnligt under bobestyrerskifte, undlader man at lade foretage vurdering, når
indboet kun er af almindelig beskaffenhed. Hvis ingen arving protesterer mod
bobehandlerens tilkendegivelse om at ville undlade vurdering, vil arvingerne
normalt være bundet heraf, jf. T:FA 2000.454 V.
Uanset at der således næppe er pligt til at lade foretage en formel indbovurdering, må en sådan ofte anbefales. Arvingerne forventer måske at slippe lidt
billigere i boafgift ved selv at sætte (lave) beløb på indboet, ligesom vurderingshonorar spares. Det, arvingerne sparer, sættes imidlertid ofte til igen i form af
forøget ressourceforbrug på sagen, nemlig hvis der senere opstår tvist om
indbofordeling og -værdier. Bobehandleren bør derfor ofte søge at få samtykke
til at rekvirere en vurdering, foretaget gennem skifterettens sædvanlige vurderingsmænd. I bobestyrerboer vil bobestyrerens disposition herom normalt
være rutine.
Kunstgenstande, malerier, antikviteter og andre værdifulde indboeffekter bør
vurderes af sagkyndige vurderingsmænd, og sådanne effekter bør altid vurderes.
Når indbolisten foreligger, bør bobehandleren nummerere effekterne, hvis
vurderingsmændene ikke har gjort det. Hver arving bør have en kopi af listen.
Pr. brev eller på et møde søges derefter opnået enighed om, hvem der udtager
de enkelte effekter. Kan enighed ikke opnås, må foretages lodtrækning blandt
de interesserede arvinger, medmindre særlig affektionsværdi kan påvises, jf. AL
§ 24 a. Lodtrækning må formentlig fortsat antages at skulle foregå efter det
hidtidige princip: én arving, én stemme (ét lod). Mens princippet for afstemning
i bobestyrerboer er en stemmevægt i overensstemmelse med arvingernes ret til
at tage boslod og arvelod, jf. DSL § 55, må lodtrækning antages at skulle følge
personerne. Resultatet af indbofordelingen påføres et eksemplar af listen, og et
bekræftende brev udsendes til alle.
Der lægges straks kopi i omslaget til boopgørelse, idet indbobeløbet angives
på en særskilt sammentællingsliste for hver enkelt arving, så bobehandleren har
overblik over udtagelsessummen – og dermed det stedfundne acontoarveudlæg
– for hver arving.
Sædvanligt indbo og personlige effekter kan inden proklamafristens udløb
fordeles mellem arvingerne, uden at der indtræder en personlig og solidarisk
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hæftelse for afdødes gæld, jf. DSL § 27, stk. 1. Fordeles der derimod fx værdifuldt indbo, indtræder der personlig og solidarisk forpligtelse for afdødes gæld.
Denne hæftelse indtræder dog ikke for arvinger, som enten er under konkurs
eller er repræsenteret ved værge eller skifteværge. Disse arvinger hæfter kun
med det modtagne, og inden for dette beløb hæfter de kun pro rata, jf. DSL §
27, stk. 2. Hvor grænsen går mellem sædvanlige indboeffekter og mere værdifulde effekter, er vanskeligt at fastslå mere generelt. Kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper mv. vil normalt ikke kunne betragtes som sædvanligt indbo.
Udlægges eller sælges indbo, bør bobehandleren i et følgebrev nævne, at
indboet udlægges hhv. sælges, som det er og forefindes, uden ansvar for boet,
skifteretten eller bobehandleren. Selv om der som udgangspunkt er objektivt
ansvar for vanhjemmel, herunder uoplyste behæftelser, kan det – for at skaffe
boet den gunstigst mulige retlige position, hvis der dukker uoplyste tinglige
rettigheder op, som ikke prækluderes – være hensigtsmæssigt at tage forbehold
herfor i følgebrevet ved at nævne, at boet ikke er bekendt med sådanne, men at
de i givet fald må påhvile erhververen. Ofte vil erhververen være en samlever
eller en nær slægtning, der har bedre adgang til at forvisse sig om dette forhold,
end bobehandlende advokat har. Tages der ikke – med rette – et sådant forbehold, må risikoen for ansvar ved udlagte eller solgte effekter antages at påhvile
boet i overensstemmelse med almindelige principper om vanhjemmel. Et
proklama vil normalt prækludere endog en ejers ret til formuegoder, der befandt
sig hos afdøde, medmindre boet eller arvingerne vidste besked med tredjemands
ejendomsret, jf. den allerede omtalte bestemmelse i DSL § 83, stk. 2, nr. 2
Hvad angår indboeffekter, som afdøde havde købt med ejendomsforbehold,
er der formentlig en ret til for afdødes nærstående at indtræde i købekontrakten,
også selv om denne ellers ikke kan overdrages til en ny ejer og debitor uden
ejendomsforbeholdssælgerens samtykke.
Bobehandleren skal påse, at der er tegnet behørig indboforsikring for indbo,
der er i boets besiddelse, medmindre indboet er af beskeden værdi, jf. UfR
l987.593 Ø.
Særlig værdifuldt indbo og andet løsøre bør bobehandleren omgående foranledige opmagasineret på betryggende måde.
Hvis der i et bobestyrerbo behørigt indkaldes til et bomøde til fordeling af
indboet, eventuelt ved lodtrækning, kan en arving ikke efterfølende kræve
indbofordelingen omgjort, jf. T:FA 2001.382 V.
d. Bankkonti, bokonto og proformaopgørelse. Ægtefællers fælles bankkonto
Der henvises indledningsvis til bemærkningerne ovenfor om indsættelse af
boets midler på bokonto, hhv. på en bobehandlende advokats klientkonto for et
privatskiftet bo.
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Afdødes pengeinstitut anmodes pr. brev om at udarbejde en samlet opgørelse
over afdødes engagementer, herunder en opgørelse over indeståendet pr. dødsdagen opgjort med tillæg af påløbne renter til dødsdagen, en såkaldt proformaopgørelse. Proformaopgørelsen gælder både konti i kredit og i debet.
Bobeskatningsperioden omfatter i de skattepligtige boer også mellemperioden. Det kan derfor spørges, om det i disse boer også er nødvendigt at indhente
proformaopgørelse pr. dødsdagen, idet oplysningen om vedhængende renter her
ikke har betydning for skattemyndighederne. I de skattefritagne boer har oplysningen derimod betydning for, om afsluttende ansættelse for mellemperioden
skal kræves. Både i de privatskiftede boer og i bobestyrerboer skal der til
skifteretten og skattemyndighederne indgives en opgørelse over boets aktiver
pr. dødsdagen, en åbningsstatus. En sådan opgørelse omfatter også vedhængende renter. Desuden kan det anføres, at det først ved boets afslutning med sikkerhed vides, om et bo er skattefritaget eller skattepligtigt. Summen af disse
betragtninger er, at behovet for en proforma opgørelse med angivelse af vedhængende renter fortsat består.
Desuden vil det i bobestyrerboerne være nødvendigt, hvis ikke afdødes konti
ophæves, at få oplyst rentesatsen på afdødes indlånskonti, så boets forventede
indtægter kan opgøres i boets åbningsstatus.
Samtidig spørges pengeinstituttet pr. brev, om der er værdipapirer i depot, og
pengeinstituttet anmodes normalt om at angive kurserne på noterede værdipapirer pr. dødsdagen. Unoterede papirer, fx pantebreve, kan bobehandleren
eventuelt samtidig anmode pengeinstituttet om at give købstilbud på.
Samtidig spørges pengeinstituttet, om afdøde havde bankboks. I givet fald
skaffer bobehandleren sig snarest adgang til boksen i vidners nærvær. Det er
væsentligt, at enkelte arvinger ikke på egen hånd får en sådan adgang, og at
bobehandleren ved åbningen af boksen skriftligt opregner, hvad der er forefundet i denne. Dette gælder både værdipapirer, penge mv. og dokumenter, herunder eventuelle testamentariske optegnelser.
Pengeinstituttet har (ligesom offentlige myndigheder mv.) efter bestemmelsen i BAL § 33 pligt til gebyrfrit at afgive samtlige oplysninger af betydning for
beregningen af boafgift og tillægsboafgift. Dette indbefatter også de her nævnte
oplysninger. Derimod er pengeinstituttet berettiget til at opkræve et (mindre)
gebyr for at udarbejde proformaopgørelse, jf. TfS 1997.264 Skd., men ikke for
en almindelig saldooplysning. Pligten til gebyrfri meddelelse omfatter også
Landsarkivet for så vidt angår arkivalia dér, jf. Domstolsstyrelsens afgørelse af
2. juli 2002 (j.nr. 02-01.01.200249.4, omtalt FM 2002 s. 95).
Hvad angår konti i pengeinstitut, er det væsentligt, at disse straks spærres og
derefter snarest lukkes, og beløbet krediteres bokontoen. Én af de mest tidkrævende opgaver i forbindelse med udarbejdelse af en boopgørelse er ofte at
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rekonstruere krediteringer og debiteringer i tiden omkring og efter dødsfaldet.
Meget arbejde kan derfor spares, hvis kontiene snarest ophæves, så alle bevægelser derefter passerer bokontoen.
Hvor der er en efterlevende ægtefælle, kan fælles bankkonti give anledning
til nogle praktiske problemer. De udspringer af, at afdødes konti på den ene side
skal spærres og normalt snarest ophæves, men at efterlevende ægtefælle på den
anden side jævnligt har brug for likviditet til betaling af løbende udgifter.
Efterlevende kan i denne forbindelse normalt ikke vente på boets afslutning.
Hvis alene afdøde var kontohaver, må kontoen nødvendigvis behandles som her
angivet, dvs. med spærring, normalt også ophævelse og beløbets overførsel til
bokonto. Konti, der alene lyder på efterlevende, berøres ikke af skiftet, idet
efterlevende som hovedregel råder over sin egen bodel (og sit eget eventuelle
særeje), jf. DSL § 75. Sådanne konti kan efterlevende ægtefælle derfor uændret
disponere over.
Derimod kan fælles bankkonti give anledning til problemer. Konti, der
således lyder på begges navn, spærres ofte rutinemæssigt af banken. Denne
praksis er imidlertid næppe juridisk holdbar. En fælles bankkonto er udtryk for
(1) en fælles ejendomsret til kontoen, hvor den nærmere fordeling må bero på
parternes aftale, eventuelt så man i mangel af aftale må falde tilbage på en
ligedeling, samt (2) en gensidig fuldmagt til at disponere over hele kontoen. En
fuldmagt bortfalder ikke uden videre, selv om fuldmagtsgiveren dør, jf. aftalelovens § § 21, stk. 1. Normalt bortfalder den først ved udløbet af det døgn, hvor
der indrykkes proklama, jf. den udformning af § 21, stk. 2, der indførtes i 1996.
Efterlevende ægtefælle må derfor have ret til at disponere over kontoen i
tidsrummet indtil døgnets udløb på dagen for proklamaets indrykning. Ikke
desto mindre mødes hun som nævnt i praksis ofte af en spærring af hele kontoen – uanset at ægtefællernes motiv til at oprette den fælles konto ofte har været
at undgå en sådan fastlåsning af efterlevende. Ved Pengeinstitutankenævnets
kendelse af 4. juli 2000 i sag 2000/101 (Finansfokus 2000 nr. 3 s. 31) fik en
bank medhold i, at den havde været berettiget til ud fra et forsigtighedsprincip
og uanset aftalelovens § 21 at spærre ægtefællernes fælles konto efter den enes
død, uanset at ægtefællerne havde været så forudseende at skrive en fuldmagt,
hvorefter længstlevende kunne disponere over kontoen, jf. herved UfR 1991.742
Ø. Afgørelsen er kritiseret af. Lennart Lynge Andersen i Julebog 2000 fra
Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i København, s. 9 ff, men forsvaret af
ankenævnets formand Peter Blok i nævnets årsberetning 2000 s. 13 ff, særligt
s. 16 f. Ud over aftale- og fuldmagtsretlige synspunkter kan anføres, at en
praksis som den nævnte strider mod DSL § 75, hvorefter den efterlevende
ægtefælle som hovedregel råder over sin egen bodel (og sit eget eventuelle

193

Aktiver og passiver

særeje), og i denne bodel indgår netop en brøkdel af den fælles bankkonto,
formodningsvis halvdelen, hvis intet andet fremgår af omstændighederne.
Praktiske løsninger på problemet kan være (a) at tillade længstlevende at
trække på kontoen til løbende fornødenheder mv., eventuelt begrænset til et
beløb svarende til halvdelen af saldoen pr. dødsdagen, (b) at opdele kontoen i
to halvdele, hvoraf den ene spærres som tilhørende afdøde, mens den anden
overføres til en for efterlevende disponibel konto, eller (c) at foretage acontouarvedlæg af kontoen, fx af en lønkonto, til længstlevende. Længstlevende
ægtefælle, der har brug for sin del af kontoens indestående til livsfornødenheder
mv., bør sammen med bobehandleren insistere på anvendelsen af én af disse
praktiske løsninger. Uanset den praktiske fremgangsmåde skal den længstlevende ægtefælle dog aflægge regnskab over for boet, senest i forbindelse med
udarbejdelse af boopgørelse.
Det kan også give problemer, hvis et beløb, der tilhører længstlevende, er
blevet indsat på førstafdødes, dvs. nu boets, bankkonto. Dette kan fx gælde et
pensionsbeløb, som måske efter ægtefællernes praksis indgik på den andens
konto. Bobestyreren kan ikke uden videre tillade, at beløbet hæves fra kontoen
og udbetales til den berettigede ægtefælle. Når beløbet først er indsat på kontoen, er kravet på udbetalingen af beløbet at betragte som et krav mod boet, og
udbetalingen må derfor afvente, at boets solvens konstateres, og at der eventuelt
er grundlag for at udbetale beløbet som acontoarv, jf. T:FA 2001.266 Ø.
Opretholder boet undtagelsesvis bestående konti, ændres angivelsen af
kontohaver til boets navn. I bobestyrerboer oprettes konti i bobestyrers navn
med vedtegning om boets navn, jf. bobestyrerbkg. § 21, stk. 1.
Ved checkkonti tilbagesendes resterende checkblanketter til afdødes pengeinstitut. Tilsvarende afleveres Dankort og andet betalingskort, kreditkort mv.
Ofte vil afdøde både have indeståender i og gæld til pengeinstituttet, som
derfor i videst mulig omfang vil foretage modregning i bankkonti. Om modregningsspørgsmål henvises til Lennart Lynge Andersen: Pengeinstitutters modregning i særlige indlån s. 52 f (selvpensionering), 56 f (indekskontrakter), 63
(investeringsfondskonti og etableringskonti), 65 f (boligsparekontrakter), 70
(uddannelsesopsparing) og 75 (børneopsparing). Se ligeledes Lars Juel Andersen & Erik Simonsen om »Pengeinstitutters modregningsadgang i forbrugerens
indlån« i Justitia 1991 nr. 4.
Når boopgørelse udarbejdes, indtægtsføres ikke blot de renter, som de ophævede konti indbragte frem til ophævelsestidspunktet, dvs. renter også efter
proformaopgørelsen, men tillige renter af bokontoen frem til boopgørelsens
skæringsdag. Når boopgørelse udarbejdes, vil skæringsdag ofte være et fremtidigt tidspunkt, og det pengeinstitut, der fører bokontoen, må da anmodes om at
udarbejde en proformaopgørelse over bokontoens renter pr. skæringsdag. Det
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er vigtigt, at der herefter ikke sker yderligere bevægelser frem til skæringsdag,
eftersom proformaopgørelsen da vil afvige fra den faktiske rente. Ligeledes skal
der tages højde for det administrationsgebyr, som kontoførende pengeinstitut
vil debitere ved bokontoens ophævelse. Pengeinstituttet er som tidligere nævnt
tillige berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for udarbejdelse af proformaopgørelse, jf. BAL § 33 og TfS 1997.264 Skd., men ikke for en almindelig saldooplysning. Gebyret er en boudgift.
Selv ved et privat skifte har pengeinstituttet ikke, når der er udstedt skiftefuldmagt til en advokat eller til en arving, ret til at udbetale indeståendet på en
konto til arvingerne, heller ikke selv om de modtager indeståendet i samme
forhold, som de tager arv i boet, jf. fx Pengeinstitutankenævnets kendelse af 20.
august 2002, Årsberetningen 2002 s. 49. Et privatskiftet bos ejendom var blevet
solgt for godt 1,6 mio. kr., og pengene stod nu på en konto i banken. Der var tre
arvinger: K (= klageren), B og C. Det var K, der havde skiftefuldmagt, hvilket
banken vidste. Banken delte nu kontoens indestående mellem K, B og C, efter
instruks fra B og C. Banken har formentlig tænkt, at når der deltes i samme
forhold, som de tog arv i boret, kunne der ikke ske nogen skade, men det kunne
der. Da nemlig boafgiften var blevet beregnet af skifteretten til ca. 200.000 kr.,
indbetalte B og C ikke deres andele heraf. De resterende bomidler kunne kun
udrede en del af afgiften. Der manglede stadig 81.000 kr. Dem indbetalte K, og
herefter gjorde han regres mod banken for beløbet. Dette fik han medhold i af
nævnet, idet udbetalingen af kontoens indestående uden om skiftefuldmægtigen,
K, havde været uberettiget.
e. Forsikrings- og opsparingsordninger
På grund af de skattemæssige begunstigelser, der er tillagt forskellige forsikrings- og opsparingsordninger, er udbredelsen af sådanne ordninger forøget
væsentligt de seneste år. Skattebegunstigelsen består normalt i fradragsret for
indbetalte beløb. Der henvises til de udførlige fremstillinger foran under I C 2
h om afgiftsfri forsikringsydelser, II B 2 a og b om begunstigelser og II B 4 a
om livsforsikring og samlivsforhold. Det er væsentligt, at mange af de regler,
der efter FAL gælder for ordninger i forsikringsselskaber, nu også efter PBL
finder anvendelse på ordninger i pengeinstitutter, fx mulighederne for at indsætte begunstigede.
Siden den 1. juli 2005 har det som nævnt desuden været muligt for den
enkelte kontohaver i Lønmodtagernes Dyrtidsfond at kræve sit indestående
overført til en individuel kapitalpension i et pengeinstitut. Herved kan kontohaveren disponere gennem fx køb af aktier eller andre værdipapirer til sit kapitalpensionsdepot. Endvidere opnås den fordel, at kontohaveren mortis causa kan
bestemme over indeståendet: Et LD-indestående udbetales til boet, hvorimod
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der kan disponeres individuelt over kapitalpensionskonti og -depoter i overensstemmelse med de her beskrevne regler, der nu i alt væsentligt er fælles for
forsikrings- og opsparingsordninger.
1E. Afdødes ordninger
Vedrørende begunstigelsesbestemmelser mv. i kapital- og ratepensionskonti se
ovenfor. Det siger sig selv, at bobehandleren kontrollerer begunstigelsesbestemmelserne. Om behandlingen af ægtefælleopdelte pensionskonti se Lennart
Lynge Andersen i UfR l989 B s. 144 ff, særligt s. 148 ff om situationen ved den
nye kontohavers død.
Ved udbetaling af kapitalforsikring mv. svares efter PBL en afgift på 40 %,
jf. §§ 25, 29 og 30. Nettobeløbet er boafgiftspligtigt. Boafgiften tilbageholdes
af det kontoførende pengeinstitut, der sender beløbet til skifteretten sammen
med en anmeldelse senest 3 måneder efter dødsfaldet. Ved udbetaling af en
løbende ydelse til den begunstigede efter den forsikredes død indkomstbeskattes
de udbetalte beløb hos beløbsmodtageren, jf. PBL § 20, stk. 1, nr. 1, 2 og 4.
Indskud på selvpensioneringskonti udbetales til den, der ifølge skifteudskrift
er berettiget til indeståendet. Tilsvarende gælder indestående på børneopsparingskonti ved barnets død. Der er ikke længere adgang til fradrag i den
skattepligtige indkomst for indskud på selvpensionerings- og børneopsparingskonti.
Om indskud på etableringskonto og henlæggelse til investeringsfond henvises
til skatteafsnittet, hvor der er redegjort for mulighederne for overtagelse af
indeståendet på sådanne konti.
Udlægges henlæggelser på investeringsfond eller indskud på etableringskonto, må der ved opgørelsen af boet kunne fratrækkes en passivpost i bruttobeløbet til (delvis) udligning af den latente skattebyrde, der knytter sig til indeståendet på disse konti. Opsparingsordninger af denne karakter er ikke omfattet af
passiveringsbestemmelsen i BAL § 13 a. Skattedepartementet har efter de
tidligere gældende regler i en konkret sag godkendt, at der i boopgørelsen blev
optaget en passivpost beregnet som 25 % af den samlede henlæggelse, jf.
afgørelse nr. 103 refereret i Meddelelser fra Skattedepartementet i 1978 s. 288
(j.nr. 5.7248-120). Denne administrative praksis er siden blevet fulgt op af
domstolene, jf. herved UfR 1989.835 H. Se Allan Walbom & Jens Olav Engholm Jacobsen: Dødsboskifte s. 373 med note 558. Passivposten bør nu formentlig beregnes med 30%, idet 25 %-beregningen vedrørte fortjeneste, som
skulle henregnes til de nu ophævede regler om særlig indkomst.
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2E. En efterlevende ægtefælles ordninger
Ejes forsikrings- og opsparingsordninger af en efterlevende ægtefælle, opstår
problemet, om disse ordninger indgår i skiftet af fællesboet mellem den efterlevende ægtefælle og afdøde, eller om disse ordninger kan holdes uden for skiftet.
I det følgende beskrives retstilstanden, som den må antages at være nu (primo
2001), men der er lovændringer på vej, jf. nedenfor.
Som udgangspunkt må problemet omkring de såkaldte § 15, stk. 2-rettigheder
(efter RVL § 15, stk. 2) skulle behandles ens (a) ved skifte af formuefællesskab
i begge ægtefællers levende live (skifte efter SKL kap. 6) og (b) ved skifte ved
én af ægtefællernes død (skifte efter DSL kap. 17), jf. dog straks nedenfor om
nogle forskelle, der udledes af nogle efterhånden ganske bedagede højesteretsdomme.
Har længstlevende som led i sit ansættelsesforhold tegnet en pensionsordning, der medfører ret til en løbende periodisk ydelse fra pensionsalderens
indtræden, kan en sådan ordning holdes uden for et skifte både efter DSL kap.
17 og SKL kap. 6.
Pensionsordninger, som har karakter af en kapitalforsikring, eller som har
karakter af en opsparing på en spærret konto i et pengeinstitut, behandles som
følge af bemærkningerne i UfR 1961.23 H og UfR 1962.870 H ikke nødvendigvis ens ved de nævnte skifteformer, jf. Jørgen Trolle i TfR 1963 s. 48 ff: Ordningerne antages efter gældende ret (a) ved et skifte efter SKL kap. 6, dvs. ved
separation eller skilsmisse, at skulle indgå i ligedelingen mellem ægtefællerne,
mens ordningerne (b) ved et skifte efter DSL kap. 17 efter omstændigherne vil
kunne holdes uden for skiftet, jf. UfR 2002.1849 H, når de er »af pensionsmæssig art og af rimelig størrelse«, jf. 2002-dommen, der også holder indekskontrakter uden for dødsboskiftet. 1962-dommen blev afsagt under samfundsforhold, herunder med hensyn til udbredelsen af private pensionsordninger, og
tillige med en ikke ubetydelig dissens (4-3). Der var derfor grundlag for, at
Højesteret ved 2002-dommen kunne udtale, at der var hensyn at tage til »udviklingen siden den nævnte dom«, og at kapitalpension og indekskontrakter under
de nævnte betingelser kunne holdes uden for at dødsboskifte. Se i øvrigt om
spørgsmålet Linda Nielsen i UfR l988 B s. 167 og i UfR 1999 B s. 65 f samt
bet. nr. 1293/1995 om fraskiltes pensionsret og nu også bet. nr. 1466/2005 om
ægtefællers pensionsrettigheder. Herefter er retstilstanden for dødsboskifte i
korthed, at afdødes indekskontrakter mv. indgår i boet, mens længstlevendes
holdes uden for boet, jf. den sammenfattende kommentar i FM 2003 s. 115 f (til
FM 2003.115/2 Ø).
I det omfang en pensionsordning holdes uden for skiftet, kan der efter omstændighederne være anledning til at tilkende den anden ægtefælle, nu dennes
bo, et vederlagskrav i medfør af RVL § 23, stk. 2. Der skal herved inddrages
197

Aktiver og passiver

rimelighedsbetragtninger, og det vil herved være relevant, om også afdøde
havde tegnet pensionsordninger. Landsrettens dom i sagen UfR 2002.1849 H
(T:FA 2001.58 Ø) tilkendte ikke noget vederlagskrav, og påstanden herom blev
frafaldet for Højesteret. Det ville vel også være vanskeligt at komme igennem
med et vederlagskrav, hvis først det er fastslået, at pensionsordningerne er af
»rimelig størrelse«, og i mange tilfælde vil spørgsmålet om inddragelse under
dødsboskiftet eller ej derfor blive et enten-eller.
Retstilstanden på området har givetvis ikke fundet sit endelige indhold. Dette
er i særdeleshed illustreret gennem afgørelser ved skifte efter SKL kap. 6, hvor
den ene part har kunnet udtage sin pensionsordning uden at skulle dele med den
anden, fx fordi der var tale om en tjenestemandspension eller en ordning i en
pensionskasse, mens den anden parts ordning indgik i skiftet, fx fordi der var
tale om en almindelig ordning i bank eller forsikringsselskab. Se hertil UfR
1998.717 H og UfR 1998.719 H, der i begge tilfælde tilføjer, at »en eventuel
ændring af denne praksis må afvente resultatet af arbejdet i Ægtefællepensionsudvalget«.
Ægtefællepensionsudvalget fik i 1997 det kommissorium at overveje ændringer i lovgivningen, både for separations- og skilsmisseskifte og ligeledes for
dødsboskifte. Der kan herved foreslås ændringer i RvL § 15, stk. 2.
Advokatrådet pegede i en redegørelse fra oktober 1995 på tre mulige lovmæssige løsningsmodeller: (1) begges pensioner medtages på skiftet, (2) begges
pensioner holdes uden for skiftet, eller (3) der foretages skønsmæssigt en
konkret vurdering af, hvad der vil være rimeligt.
f. Erstatning, der tilkom afdøde
Havde afdøde krav på erstatning, fx efter erstatningsansvarsloven, falder et
sådant krav som udgangspunkt i arv i det omfang, erstatningen modsvarer et
økonomisk tab. Dette gælder fx erstatning for helbredelsesudgifter, erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste (lovens § 2) samt erstatning for begravelsesudgifter.
Bobehandleren skal sørge for inddrivelse af sådanne krav.
Spørgsmålet om, i hvilket omfang visse krav på godtgørelse (som er et udtryk
for, at der består et krav, uden at der er et økonomisk tab) kan falde i arv, er
direkte reguleret i erstatningsansvarsloven. Dette gælder godtgørelse for personskade, dvs. godtgørelse for varigt mén (§ 4) eller godtgørelse for svie og
smerte (§ 3), jf. § 18, stk. 2, og godtgørelse for tort og for retsstridig krænkelse
ved en forbrydelse, jf. § 26, stk. 3. Om alle disse typer af godtgørelse gælder
det, at de kun falder i arv, hvis de enten er (a) anerkendt, (b) gjort ved gældende
ved sagsanlæg eller (c) gjort gældende under en straffesag. Er ingen af disse
betingelser opfyldt, kan kravet ikke arves, og det går derfor reelt tabt ved
dødsfaldet.
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Loven tager ikke direkte stilling til erstatning for tabt erhvervsevne (§ 5) eller
erstatning for forsørgertab (§§ 12-14). Når arveoverførselsreglen i § 18, stk. 2,
alene taler om »godtgørelse«, og når den opstiller de nævnte strenge betingelser
for, at kravet falder i arv, må der antagelig sluttes modsætningsvis herfra. Hvis
dette kan lægges til grund, vil erstatning for tabt erhvervsevne og erstatning for
forsørgertab uden videre falde i arv.
Ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven er personlige og falder ikke i arv.
Udbetalinger ophører ved dødsfaldet. Er en arbejdsulykke årsagen til dødsfaldet, tilkommer der en efterlevende ægtefælle eller samlever et overgangsbeløb,
jf. arbejdsskadeforsikringslovens § 35, og alt efter omstændighederne tillige
erstatning for forsørgertab, jf. § 36. Desuden kan der udbetales forsørgertabserstatning til efterlevende børn, jf. § 37.
g. Livsforsikring, gruppelivsforsikring mv.
Livsforsikring, gruppelivsforsikring mv. vil normalt skulle udbetales til en
begunstiget uden om boet. Er der ikke indsat en begunstiget, vil udbetalte beløb
derimod indgå i boet. Der henvises til afsnittet foran om begunstigede.
Bobehandleren skal derfor rekvirere forsikringspolicer mv. og gennemse
disse. Det er en selvfølge, at der rettes en generel henvendelse til afdødes
forsikringsselskab(er) for at undersøge, om der var tegnet livsforsikringer mv.
Forsikringsydelser til boet kan udspringe af flere andre former for kontraktforhold end blot af forsikringspolicerne med afdødes sædvanligt anvendte
forsikringsselskab. Således vil der ofte være knyttet en gruppelivsforsikring til
afdødes eventuelle medlemskab af en fagforening. Også til fx en aftale om
kreditkort kan der være knyttet en forsikring, fx i form af en rejseforsikring.
Hvor galt det i så fald kan gå, såfremt forsikringen overses, fremgår af UfR
2002.2774 Ø, hvor afdøde havde kreditkort hos Diner's Club. Selv om bobehandleren pga. omstændighederne ved dødsfaldet bad Diner's om kontoudtog
mv. for at rekonstruere afdødes færden, blev det ikke oplyst, at der var en
ulykkesforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S knyttet til kreditkortet.
Da dette senere kom frem, var forsikringskravet forældet efter 5-års reglen i
FAL § 29.
Almindelig livsforsikring tegnet som kapitalforsikring tilhørende en efterlevende ægtefælle skal som hovedregel indgå i opgørelsen af fællesboet med
forsikringens tilbagekøbsværdi. Dette gælder dog ikke, såfremt der er indsat en
uigenkaldeligt begunstiget i livsforsikringen. Der må kunne fradrages en passivpost under hensyn til den beskatning, der vil indtræde ved ophævelse af forsikringen. Forsikring oprettet som renteforsikring (med ret til en løbende ydelse,
fx så længe den forsikrede lever) kan som udgangspunkt holdes udenfor ved
skifte af fællesboet.
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h. Præmieobligationer
Præmieobligationer er overgået til at blive historie, efter at Finansministeren
ved årsskiftet 1997/98 meddelte, at disse lån ikke ville blive forlænget ved
udløb.
Bobehandleren må skaffe trækningslister med henblik på at undersøge, om
der er faldet præmier på boets beholdning af præmieobligationer. Ligeledes må
bobehandleren holde sig ajour med eventuelle præmier i bobehandlingstiden
gennem eftersyn af trækningslister.
Præmieobligationer, som arvingerne ønsker udlagt, bør udlægges tidligst
muligt under bobehandlingen. I modsat fald vil præmier blive en boindtægt og
dermed udløse boafgift. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at eventuelle
præmier tilfalder arvingerne uden om boet. Eventuelt kan præmieobligationerne
udlægges til alle arvingerne, forholdsmæssigt efter arvebrøkerne, så der sikres
en forholdsmæssig fordeling af eventuelle gevinster. Dette bør selvsagt bekræftes gennem brev fra bobehandleren.
i. Værdipapirer i en værdipapircentral
Hvis afdøde havde værdipapirer, der var registreret i en dansk eller udenlandsk
værdipapircentral, dvs. »dematerialiserede fondsaktiver«, typisk børsnoterede
aktier og obligationer, registreres det straks ved bobehandlingens begyndelse,
at disse fondsaktiver nu tilhører boet – analogt med, at dødsfaldet skal tinglyses
på fast ejendom.
Registrering skal også finde sted, hvis afdøde ikke havde ejendomsret til
fondsaktiverne, men en anden form for begrænset ret, fx panteret eller udbytteret.
Registreringen foretages i bobestyrerboer af bobestyreren straks efter boets
udlevering fra skifteretten.
Det kontoførende pengeinstitut anmodes om at fremsende depotoversigt. I
privatskiftede boer, hvor der kan være tvivl om boets solvens, kan det være
nødvendigt at indhente en sådan oversigt allerede før boets berigtigelse, så
oversigten kan udgøre en del af dokumentationsgrundlaget ved arvingernes
godtgørelse af boets solvens over for skifteretten. I bobestyrerboer indhentes
depotoversigt til brug for bobestyrerens foreløbige registrering af boets aktiver
og passiver. Denne foreløbige registrering indgår senere som en del af boets
åbningsstatus efter DSL § 52.
Pengeinstituttet bør desuden anmodes om at oplyse erhvervelsestidspunktet
for afdødes fondsaktiver, så bobehandleren kan vurdere spørgsmålet om salg
ctr. arveudlæg med eller uden succession.
Bobehandleren må nødvendigvis i fællesskab med arvingerne overveje, om
kursniveauet må antages at være for op- eller nedadgående for de pågældende
200

Aktiver

værdipapirer, og om boets likviditetsforhold taler for at sælge hhv. beholde
papirerne. De aftaler, der træffes om at sælge hhv. beholde eller omlægge
papirerne, bekræftes ved brev til arvingerne.
Erfaringsmæssigt er der her et punkt, hvor en bobehandler jævnligt kan
risikere at blive mødt med nogen bagklogskab. Det er derfor væsentligt, at
arvingerne er taget med på råd, og at både aftalen og de forhold, der har talt for
og imod, refereres i brevform til arvingerne.
Hvis der sker acontoarveuldæg af fondsaktiver, benyttes (børs)kursen på
udlægstidspunktet.
j. Aktier og anparter
Ejede afdøde aktier noteret på navn, sendes meddelelse om dødsfaldet til
selskabet for at sikre, at eventuelle. meddelelser, fx indkaldelse til generalforsamling, tilgår bobehandleren, jf. aktieselskabsloven § 27, hvorefter erhververen (her: boet) af en navneaktie ikke kan udøve en aktionærs rettigheder,
medmindre han er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse. Det samme gælder anparter i anpartsselskaber.
Hvis boets aktier er børsnoteret, anvendes næsten altid den officielle børskurs, medmindre det er helt indlysende, at omsætningen i aktien er så ringe, at
børskursen ikke er et reelt udtryk for markedsværdien, jf. herved UfR 1977.61
H, UfR 1985.183 H og UfR 1985.875 SH.
Unoterede aktier i aktieselskaber samt anparter i anpartsselskaber (sidstnævnte må ikke forveksles med de særskilt nedenfor omtalte K/S-anparter, fx skibsanparter) skal ligesom boets øvrige aktiver værdiansættes til deres virkelige
værdi (handelsværdien, værdien i handel og vandel), jf. herved BAL § 12.
Denne værdiansættelse er efter 1996, hvor formueskatten blev afskaffet,
blevet lidt vanskeligere end hidtil. Tidligere offentliggjordes der hvert år en
officiel kursliste fra skattemyndighederne, hvori aktie- og anpartskurser for
samtlige danske selskaber blev offentliggjort til skattebrug, den såkaldte skattekurs (= formueskattekurs). I hvert fald i bosammenhæng, og også i nogen grad
i andre sammenhænge, accepteredes det, at skattekursen anvendtes, selv om den
virkelige handelsværdi i praksis kunne være noget højere. Efter formueskattens
afskaffelse publiceres der ikke længere sådanne vejledende kurser, og skønnet
over aktiers og anparters handelsværdi må herefter foretages ud fra noget friere
overvejelser, jf. Erik Werlauff i TfS 1995, 126.
Er arvingerne enige om en konkret værdiansættelse, kan denne benyttes
internt arvingerne imellem, dvs. i det materielle arveforhold. Noget andet er, om
denne værdiansættelse kan godkendes afgifts- og skatteretligt.
Ved TSS-CIR 2000-9 af 28. marts 2000 er der med virkning for sager, hvori
der endnu ikke var truffet afgørelse den 14. april 2000, og hvor den skattepligti201
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ge vælger at anvende anvisningens regler, opstillet retningslinjer for værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter ved overdragelse mellem såkaldt
»interesseforbundne parter«. Cirkulæret gælder dog ikke for dødsboer, men kan
også her give en vis vejledning. Det opstiller en hjælperegel: Der skal tages
udgangspunkt i selskabets egenkapital, dvs. aktiver minus passiver, med tillæg
af goodwill. Herudover skal der korrigeres for nogle centrale poster, fx for fast
ejendom, hvis denne i selskabets regnskab er sat til mindre end den senest
kendte offentlige ejendomsvurdering. Ligeledes skal der korrigeres for goodwill, som grundlæggende skal beregnes svarende til goodwillcirkulæret, dvs.
cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000.
Hvis der er tale om mindre aktie- eller anpartsposter, kan der eventuelt
indhentes tilbud eller overslag fra det udstedende selskab selv, eventuelt fra et
af de firmaer, der har specialiseret sig i at købe eller formidle sådanne unoterede værdipapirer, de såkaldte OTC-formidlere.
Er der tale om større poster, fx i et familieselskab, bør der ofte foretages en
egentligt vurdering af papiret, normalt med udgangspunkt i værdien af den
virksomhed, selskabet ejer, idet det reelt er denne virksomhed, der skal værdiansættes, blot indpakket i et aktie- eller anpartsselskab.
Aktier i familieselskaber eller andre lukkede selskaber giver ofte værdiansættelsesproblemer, som vanskeligt kan løses gennem en vurdering. I åbningsstatus
vil man ofte på foreløbigt grundlag bruge en (korrigeret) regnskabsmæssig kurs,
men i selve boopgørelsen (eller allerede ved et acontoarveudlæg af aktierne
eller anparterne) kommer sandhedens time. Den ansættelse, der herved tænkes
på, er ikke, hvad man billigst muligt kan slippe med over for myndighederne,
men hvad det indbyrdes blandt flere arvinger, dvs. i det materielle arveforhold,
er rimeligt at nå frem til. Ofte skal én eller få arvinger arve familieaktierne,
mens de øvrige skal have penge og andre værdier.
Selskabets revisor bør herved kontaktes og eventuelt anmodes om at foretage
en vurdering. For at denne kan fremstå så uangribelig som muligt, kan det være
hensigtsmæssigt at antage en branchekyndig vurderingsmand til at assistere
revisor. Både i afgiftsmæssig sammenhæng og tillige i relation til eventuelle
øvrige arvinger er det væsentligt at fremfinde den virkelige værdi af aktierne.
For arvingerne vil det således oftest dreje sig om at finde en kurs, som er
realistisk for alle parter. Der må herunder tages hensyn til, at den(de) aktiemodtagende arving(er) normalt kontant skal udløse de øvrige arvinger, og beløbet
hertil vil i mange tilfælde kun kunne hentes ét sted fra, nemlig fra selskabets
indtjening. Det vil her være naturligt, at man tankemæssigt pakker substansen
(virksomheden) ud af selskabet, således at forstå, at selskabets virksomhed
vurderes i sine enkelte bestanddele og som fungerende helhed, som om der var
tale om en personligt drevet virksomhed.
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Maskiner, inventar og andre driftsmidler, herunder erhvervsbygninger,
vurderes, og korrektionerne lægges på den regnskabsmæssige egenkapital.
Tillægget nedjusteres under hensyntagen til selskabets manglende afskrivningsret på opskrivningerne. Ligeledes sættes der nutidsværdi på den latente skattebyrde på genvundne afskrivninger. Sådanne selskabsaktivers værdi må justeres
ikke blot for differencen mellem regnskabsmæssig værdi og handelsværdi, men
også for latente skattebyrder, hvis man skal opnå et billede af selskabets reelle
økonomiske stilling og dermed af aktivernes virkelige værdi. Har selskabet et
fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, som ikke begrænses eller
fortabes ved overdragelsen, fastsættes der også en nutidsværdi af dette. Der må
ud fra selskabets kundekreds og markedsposition skønnes, hvilket goodwillbeløb der skal tillægges. Vejledning kan hentes i det allerede omtalte cirkulære nr.
44 af 28. marts 2000 om goodwill.
Så længe der skiftes, og aktierne eller anparterne ikke er solgt eller udlagt,
udøver dødsboet stemmeretten på aktierne eller anparterne. Er der tale om et
bobestyrerbo, udøver bobestyreren stemmeretten på boets vegne. Internt træffes
beslutningerne mellem arvingerne efter de almindelige regler om beslutningstagning i disse boer, dvs. at det er bobestyreren, der træffer bestemmelse i boets
anliggender, men at væsentlige spørgsmål forinden skal forelægges for arvingerne, jf. DSL § 53. Hvis arvinger er uenige om afgørelsen af et væsentligt
spørgsmål, herunder hvordan der skal ageres i et selskab, som boet har den
bestemmende indflydelse i, skal dette spørgsmål drøftes på et bomøde, hvortil
alle arvinger skal indkaldes, jf. DSL § 53, stk. 2. Opnås der ikke enighed, og
forlanges der afstemning, stemmer de mødte arvinger efter størrelsen af deres
arve- og boslod. I tvivlstilfælde afgør bobestyreren omfanget af stemmeretten
på bomødet. Står stemmerne lige, afgøres spørgsmålet af bobestyreren. Bobestyreren kan tilsidesætte arvingernes beslutning og i stedet selv afgøre
spørgsmålet, såfremt arvingernes beslutning er åbenbart uhensigtsmæssig eller
strider mod nogens ret, jf. DSL § 53, stk. 3.
Er der tale om et privat skifte, udøves stemmeretten på boets aktier eller
anparter typisk af bobehandlende advokat eller af den arving, boet bemyndiger
dertil, eventuelt den arving, som er særligt interesseret i virksomheden. Internt
skal der ligesom om andre spørgsmål i det privat skiftede bo være enighed
mellem arvingerne.
Så snart aktierne eller anparterne er udlagt til én eller flere arvinger, overgår
stemmeretten til disse.
Boets stemmeret rammes ikke af en vedtægtsmæssig noteringsfrist i et
aktieselskabs vedtægter, jf. aktieselskabslovens § 67, stk. 2, idet en sådan
vedtægtsbestemmelse kun finder anvendelse ved aktieoverdragelse, ikke ved
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andre former for aktieovergang, hvilket dødsfaldet netop er udtryk for. I anparter beror spørgsmålet om stemmerettens indtrædelse nu helt på vedtægterne.
Et problem i boer med aktier i familieselskaber mv. er jævnligt, at én eller
flere arvinger gerne vil have aktierne udlagt, men at en meget stor del af boets
midler er bundet i aktierne i netop dette selskab. Spørgsmålene herom må
koordineres med boets stillingtagen til, om aktierne skal beskattes i boet, eller
om de skal udlægges med succession. Hvis de udlægges med succession,
påtager udlægsmodtageren sig en latent skattebyrde, som han skal have vederlag for gennem et såkaldt skattepassiv, der fragår både i boopgørelse og ved
beregningen af arvefordelingen. Mangler der likvider i boet til de øvrige arvinger, må det overvejes, om der gennem udbytte, kapitalnedsættelse eller spaltning kan udskilles dele af selskabet til dem.
k. Pantebreve, gældsbreve og andre fordringer, herunder indestående i et
andet bo
Bobehandleren skal sørge for, at pantebreve og andre værdipapirer henlægges
i åbent depot i et pengeinstitut eller noteres på boets navn, jf. for bobestyrerboers vedkommende bobestyrerbkg. § 21, stk. 3.
Bobehandleren må desuden sende meddelelse til pantedebitor hhv. gældsbrevsdebitor om, at betaling nu alene kan ske med frigørende virkning til
bobehandleren eller til et administrerende pengeinstitut på boets vegne, jf.
herved legitimationsreglen i gældsbrevslovens §§ 20 og 29. For et pantebrevs
vedkommende bør det tinglyses, at meddelelser efter retsplejelovens § 563 og
§ 564, fx indkaldelse til forberedende auktionsmøde og til endelig tvangsauktion over den pantsatte ejendom, skal tilgå boet.
Boet er bundet af pantebrevets eller gældsbrevets rente- og afdragsbestemmelser, også selv om der fx er aftalt rentefrihed. Hvis boet var i debitorposition,
ville det kunne opsige et gældsforhold med rimeligt varsel, dog højst 6 måneder, jf. DSL § 87, men kreditors position efter et pantebrev ændrer sig i sagens
natur ikke, blot fordi pantebrevet falder i arv. Boet skal derfor respektere
pantebrevets eller gældsbrevets rente-, afdrags- og opsigelsesvilkår i samme
omfang, som afdøde skulle.
Inden der foretages salg eller arveudlæg af et pantebrev eller gældsbrev, bør
der indhentes tilbud fra forskellige værdipapirhandlere. Erfaringsmæssigt kan
sådanne fordringer blive vurderet temmelig forskelligt, og flere tilbud bør
derfor indhentes og sammenlignes.
Ved salg eller arveudlæg påtegnes gældsbrevet eller pantebrevet om udlægget hhv. salget. Bobehandleren er udlægsmodtageren behjælpelig med at få
tinglyst transporten på et pantebrev. Registreringsafgift (tidligere: transportstempel) bæres af boet, medmindre andet aftales.
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Fordringer, der ikke har manifesteret sig i et pantebrev eller gældsbrev,
behandles principielt ligesom gældsbreve, dvs. der sker underretning til debitor,
inddrivelse gennemføres om fornødent mv. Om arvingsgæld se straks nedenfor.
Uerholdelige fordringer ansættes til kurs 0. Også i disse tilfælde må uerholdeligheden kunne dokumenteres. Det må anbefales bobehandleren at insistere på
et arveudlæg, eventuelt pro rata, af uerholdelige fordringer. Herved undgås en
senere genoptagelse af boet, hvis debitor igen skulle vise sig at blive betalingsdygtig. Er fordringen udlagt til 0 uden skattemæssig succession, og er fordringen blåstemplet efter kursgevinstloven, idet den forrentes med den rentesats,
der var mindsterenten på udstedelsestidspunktet, vil de udlægsmodtagende
arvinger endog kunne opnå en skattefri kursgevinst, hvis fordringen senere får
en værdi, fordi debitor viser sig betalingsdygtig.
Det kan forekomme, at afdøde selv var arving, og at det pågældende dødsbo
(bo nr. 1) ikke var færdigbehandlet og arven udbetalt, da afdøde afgik ved
døden (bo nr. 2). Ved et afsluttet skifte af bo nr. 1 ville udlodningen herfra være
i behold som aktiver i form af kontanter, værdipapirer etc. i bo nr. 2, men i den
her beskrevne situation er aktivet i stedet den fordring (arvekravet), der består
mod bo nr. 1. I åbningsstatus kan fordringen eventuelt blot angives skønsmæssigt, gerne på grundlag af åbningsstatus eller et senere skøn over arvebeholdningen i bo nr. 1. Hvis bo nr. 1 trækker ud og ikke er afsluttet på det tidspunkt,
hvor bo nr. 2 i øvrigt er modent til opgørelse, kan skifteretten tillade, at endelig
boopgørelse henskydes til tiden efter boets slutning, jf. DSL § 31, stk. 2, så der
indtil videre alene indleveres en foreløbig boopgørelse. Tillægsboopgørelse
indleveres da straks efter, at bo nr. 1 er afsluttet med udlodning til bo nr. 2.
Det påhviler bobehandleren i bo nr. 2 at repræsentere dette bo bedst muligt
i bo nr. 1. Det kan efter omstændighederne være omfattet af bobehandlerens
pligter i bo nr. 2 at overveje, om nærmere undersøgelser af forholdene i bo nr.
1 kan føre til genoptagelse af dette og til en større udlodning til bo nr. 2, jf.
udtalelsen i T:FA 2001.38 V, der dog konkret ophævede skifterettens pålæg til
bobestyreren om nærmere undersøgelse af bo nr. 1. Indvendingen fra en arving
i bo nr. 2 gik ud på, at der ved salget af en fast ejendom i bo nr. 1 i 1994 var
blevet fjernet hårde hvidevarer og andet inden salget. Bo nr. 1 var afsluttet i
1997. Landsretten fandt ikke, at det på dette grundlag var sandsynliggjort, at der
ved en genoptagelse af bo nr. 1 kunne fremkomme yderligere aktiver.
l. Arvingers gæld til afdøde, nu til boet
Havde afdøde lånt en arving penge, kan fordringen på arvingen udlægges
arvingen og fradrages i arvingens arv. Det forudsættes herved, at der faktisk er
tale om et lån, så arvingen skylder penge til afdøde, nu til boet. Modsætningen
hertil er gaver, der inden dødsfaldet blev effektueret over for en arving. Son205
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dringen mellem gave og lån (arvingsgæld) kan i praksis volde vanskeligheder.
Den får betydning både i relation til medarvinger, jf. afsnit I A 4 b (om dødsgaver mv.), og i relation til afgiftsberegningen i boet, jf. afsnit I C 2 g.
Var fordringen forfalden pr. dødsdagen eller senest pr. arveudlægget, fradrages fordringen med 100 % i arvingens arv. Er lånets forfaldstid uafhængig af
dødsfaldet, kan fordringen udlægges til arvingen til kursværdien.
Fordringen indgår i boet og boafgift beregnes ud fra kursværdien af fordringen, jf. UfR 1980.118 H, men kursen vil ofte være pari (kurs 100). Kursen vil
være afhængig af debitorarvingens økonomiske forhold på boopgørelsens
skæringsdag, jf. UfR 1985.131 H, men dette vil ofte som følge af selve arven
føre til, at fordringen er pari værd, jf. Jens Anker Andersen i R&R 1987 nr. 5
s. 34 og værdiansættelsescirkulæret pkt. 19, stk. 2.
Værdiansættelse til en kurs under pari bliver aktuel i følgende situationer: (a)
Hvis der ikke er tale om anfordringsgæld, men fx om et gældsbrev eller pantebrev, der over en årrække er uopsigeligt fra kreditors side. Uanset dødsfaldet,
og uanset det modkrav mod debitorarvingen, som opstår i kraft af arveretten,
indtræder boet i afdødes kreditorposition og må derfor tåle den periodes uopsigelighed, der fremgår af lånevilkårene. Boet kan derfor ikke gennem opsigelse
hidføre en modregningsret og derved gøre gældsbrevet eller pantebrevet pari
værd. (b) Hvis der ganske vist er tale om anfordringsgæld, jf. herved gældsbrevslovens § 5, stk. 1, men kravet mod debitorarvingen overstiger dennes
arvekrav, og debitorarvingen ikke er betalingsdygtig for forskelsbeløbet.
De følgende bemærkninger har derfor relation til de tilfælde, hvor en kursfastsættelse af fordringen til en værdi under pari bliver aktuel.
Udlægges fordringen mod en arving ikke til debitorarvingen, kan den udlægges til de øvrige arvinger pro rata, dvs. i forhold til arvebrøkerne. Eller de
øvrige arvinger kan enes om en værdi, hvortil én eller flere af dem overtager
fordringen. Bobehandleren skal indhente oplysninger om debitorarvingens
økonomiske situation. Er værdiansættelsen meget usikker, kan fordringen
udlægges de øvrige arvinger til en symbolsk kurs, eventuelt kurs 0, hvis fordringen er næsten værdiløs, jf. værdiansættelsescirkulæret pkt. 20. I boopgørelsen
bør der nøje redegøres for de af bobehandleren indhentede oplysninger.
Kan fordringen ikke udlægges nogen af arvingerne, må den nødvendigvis
sælges på bedst mulig måde, eventuelt ved offentlig auktion. Denne løsning
forekommer dog ofte noget teoretisk, og et udlæg til de øvrige arvinger, eventuelt til kurs 0, synes derfor oftere at være relevant.
Det er en ganske anvendt konstruktion, at senior låner et beløb til sine arvinger, og at tilgodehavendet herefter hvert år nedskrives med det maksimale
afgiftsfri bundbeløb inden for gaveafgiftsreglerne. Ved TfS 2006.39 Ø havde
skifteretten underkendt konstruktionen med den begrundelse, at lånet fra nu
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afdøde, dennes samtidigt udstedte generalfuldmagt til en arving til hvert år at
nedskrive hvert gældsbrev samt selve nedskrivelsen var begrundet i ønsket om
afgiftsbesparelse. Skifteretten ville derfor forøge den boafgiftspligtige bomasse
med den seneste af disse eftergivelser. Landsretten fandt imidlertid lånet og
eftergivelserne reelle og ændrede derfor skifterettens afgørelse om bomassens
størrelse.
m. Formuefællesskab og ægtefælle: Bodel, boslodskrav og boslodsudveksling
Hvis en gift person dør, bortfalder det eventuelle formuefællesskab mellem
ægtefællerne. Der skal derfor finde et skifte sted, medmindre betingelserne for,
at længstlevende kan hensidde i uskiftet bo, er opfyldt. Ligesom udlæg til en
efterlevende ægtefælle kan finde sted, hvis der intet bliver at arve for andre,
herunder inden for 200.000 kr.s grænsen (2006) i arvelovens § 7 b, jf. DSL §§
22 og 23. Er der usikkerhed om værdiansættelsen, må der foretages vurdering,
jf. FM 1987.92 Ø.
I tilfælde af skifte er det således ikke blot den afdøde ægtefælles aktiver og
passiver, der omfattes af skiftet, men samtlige aktiver og passiver omfattet af
formuefællesskabet. Bobehandleren skal derfor også foretage en gennemgang
af længstlevendes økonomiske forhold, og hermed er samtlige kategorier af
aktiver relevante.
Det er dog ikke de samme skifteforskrifter, der finder anvendelse på afdødes
og længstlevendes aktiver og passiver: Den efterlevende ægtefælle beholder
rådigheden over sin del af fællesejet, dvs. over sin bodel, men kan i særlige
tilfælde fratages denne rådighed, jf. nærmere DSL § 75. Afdødes bo behandles
efter de almindelige regler i DSL, mens længslevendes bodel behandles efter
reglerne i DSL §§ 74-77. Det er vigtigt at fastholde denne forskel: I boet og
boopgørelsen indgår hele fællesboet (samt afdødes eventuelle særeje), men
rådigheden over afdødes bodel er hos dødsboet, hvorimod rådigheden over
længstlevendes bodel (samt længstlevendes eventuelle særeje) er hos længstlevende selv.
Efterlevende ægtefælle indleverer opgørelse over samtlige sine aktiver og
passiver med angivelse af, om de er fælleseje eller fuldstændigt særeje, jf. DSL
§ 76. Forsømmes pligten hertil, kan skifteretten bestemme, at fællesejet og
eventuelt tillige ægtefællens fuldstændige særeje behandles ved bobestyrer, jf.
DSL § 76, stk. 3. Disse regler finder tilsvarende anvendelse for hele boets
vedkommende, såfremt der sker skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende
live, jf. DSL § 78.
Hvis både afdødes og længstlevendes bodele er positive, kan opgørelsen over
bodelene foretages samlet. Længstlevende udtager da halvdelen af det samlede
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bo som sin boslod, mens den anden halvdel overtages af dødsboet som afdødes
boslod.
Formodes derimod blot én af bodelene at være negativ, eller er en bodels
solvens tvivlsom, foretages opgørelsen over hver bodel særskilt.
Hvis længstlevendes bodel er positiv, mens afdødes er negativ, kommer
længstlevende til at aflevere halvdelen af sin bodel som boslod til førstafdødes
dødsbo. Det er særligt dette aspekt af formuefællesskabet, der i tidens løb har
fået mange til at vælge særeje. Ganske vist er der også i tilfælde af formuefællesskab et princip om særhæften, dvs. at hver ægtefælle kun hæfter for sin egen
gæld. Men i tilfælde af formuefællesskabets opløsning ved død, separation eller
skilsmisse vil der fra den solvente ægtefælle skulle afleveres halvdelen af
bodelen som boslod til den insolvente ægtefælle. Hvis den insolvente ægtefælle
er død, sker afleveringen af denne boslod til afdødes insolvente dødsbo, dvs. til
kreditorerne. Vel er der ikke herved tale om at »hæfte« for den andens gæld,
men det opleves reelt som en »hæftelse«.
Det er i mange tilfælde en ubehagelig overraskelse for længstlevende, hvis
denne af de nævnte grunde skal bidrage til afdødes kreditorer gennem boslodsudvekslingen: Afdødes bodel er negativ, og længstlevendes boslodskrav
mod dødsboet er derfor 0. Længstlevendes bodel er positiv, og dødsboets
boslodskrav mod længstlevende er derfor en realitet. Situationen kan i praksis
forekomme, hvis afdøde drev en virksomhed, som reelt viser sig vat have gjort
afdøde insolvent.
Bobehandleren skal tidligst muligt få det på det rene, hvis der foreligger en
sådan situation, og gennemdrøfte konsekvenserne med længstlevende. Særlig
opmærksomhed bør ofres på opgørelsen af længstlevendes bodel, og dermed
dødsboets boslodskrav mod længstlevende.
Hvis der foreligger gæld, som begge ægtefæller hæfter for, og afdødes bo er
insolvent, skal posteringerne ved beregningen af boslodskravet grundlæggende
være således: Som passiv hos længstlevende posteres hele gælden. Regreskravet mod boet, svarende til halvdelen (medmindre anden fordeling er aftalt, jf.
herved princippet i gældsbrevslovens § 2, stk. 2), opføres til kursværdi, dvs. her
til kurs 0. Om posteringen af gæld, som begge ægtefæller hæfter for, og hvor
den ene ægtefælle er insolvent, se nærmere Irene Nørgaard i UfR 1987 B s. 102
ff, særligt s. 104 ff.
Hvis ægtefællerne havde en blandet formueordning, dvs. både formuefællesskab og særeje, skal bobehandleren være opmærksom på, hvilken særejeform
der konkret er tale om. I 1990 indførtes gennem en ændring af RVL § 28
muligheden for at etablere såkaldt skilsmissesæreje. Denne særejeform er en
sand kamæleon: Midler, der er gjort til skilsmissesæreje, behandles (a) som
særeje i tilfælde af skifte ved separation eller skilsmisse (heraf betegnelsen
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»skilsmissesæreje«), men (b) som formuefællesskab i tilfælde af dødsboskifte,
blandt andet med den konsekvens, at midlerne kan overtages til hensidden i
uskiftet bo. I de situationer, som denne fremstilling koncentrerer sig om: dødsboskiftet, optræder skilsmissesærejet derfor som formuefællesskab, eftersom
dødsfaldet konverterer særejet fra særeje til fælleseje. Længstlevendes særeje
bliver dermed til (en del af) længstlevendes bodel, og førstafdødes særeje bliver
tilsvarende til (en del af) længstlevendes bodel.
I modsætning til skilsmissesæreje er fuldstændigt særeje (= den »gammeldags« form for særeje) udtryk for et særeje, som ved enhver form for skifte
bevarer sin karakter af særeje.
Der kan etableres en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje,
idet det på forhånd bestemmes i parternes ægtepagt (eller er bestemt af giver/testator i et gavebrev eller testamente, hvorved midlerne gives eller testeres
til en ægtefælle), at længstlevendes midler skal være fuldstændigt særeje, og at
afdødes midler skal være formuefællesskab. Herved skabes der en særlig
gunstig stilling for den, der bliver længstlevende, idet denne dels beholder sine
egne midler som sit særeje, dels kan overtage afdødes midler til hensidden i
uskiftet bo med fællesbørn, eftersom afdødes midler i kraft af dødsfaldet bliver
formuefællesskab, dvs. bliver til afdødes bodel. Denne kombination af de to
særejeformer, som først opstår i selve dødsøjeblikket i henhold til den forudgående bestemmelse derom, betegnes ofte med et i loven ikke anvendt udtryk som
kombinationssæreje.
En ukritisk anvendelse af det rene skilsmissesæreje, dvs. uden kombinationsformen, kan føre til helt utilsigtede – og for en rådgivende advokat efter omstændighederne ansvarspådragende – situationer. Dette gælder fx, hvis den ene
part er insolvent og afgår først ved døden. Længstlevende skal da, eftersom der
i dødssituationen er formuefællesskab, afgive halvdelen af sin egen nettoformue
til afdødes kreditorer, jf. Marianne Jybæk i Advokaten 1998 s. 38. Havde
kombinationssæreje derimod været anvendt i stedet for skilsmissesæreje, var
denne situation ikke indtrådt. I så fald havde lænstlevendes særeje bevaret sin
karakter af særeje ved dødsfaldet, og længstlevende skulle dermed ikke afgive
boslod til det insolvente dødsbo.
Bobehandleren må overveje, om der er behov for at inddrage overgangsreglerne fra § 17 i lov nr. 396 af 13. juni 1990. Heri bestemmes det om testamenter, der blev oprettet, før de nye særejebestemmelser indførtes, at en testamentarisk bestemmelse om »særeje« skal forstås som en bestemmelse om skilsmissesæreje, medmindre testamentet er uigenkaldeligt. Derimod skal anvendelsen
af udtrykket »særeje« i en ægtepagt, der er oprettet før de nye regler, betragtes
som en bestemmelse om fuldstændigt særeje.
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Hvis længstlevende har fuldstændigt særeje, skiftes dette ikke, og det vedrører i det hele taget ikke skiftet. Dog kan længstlevendes særeje blive af
betydning for dødsboet i enkelte tilfælde. Dette gælder således, hvis der tilkommer boet et vederlagskrav efter RVL § 23, dvs. hvis længstlevende i urimelig
grad har formindsket fællesboet eller har overført midler fra fællesboet til sit
særeje. Længslevendes særeje bliver endvidere relevant for boet, hvis 200.000
kr.s-reglen (2006), i AL § 7 b bliver aktuel. Efter denne regel har længstlevende
altid ret til at udtage så meget af fællesboet, at værdien heraf – sammenlagt med
længstlevendes boslod, arvelod og eventuelle fuldstændige særeje – udgør indtil
200.000 kr. Med andre ord: Særejet skal gå fra, når længstlevendes begunstigelse efter AL § 7 b, som udgør én af længstlevendes skiftefordele, skal beregnes.
Ægtefællers særejebestemmelser i ægtepagter skal, hvis de vedrører bestemte
aktiver, være tilstrækkeligt specificeret, så der ikke vilkårligt kan henskydes
mere eller mindre under særejet, og de senere års landsretspraksis indebærer
med rette en skærpelse i henseende til specifikations- og individualiseringskravene. Hvis særejet fx omfatter en virksomhed tilhørende den ene ægtefælle, er
det ikke nok at angive virksomhedens navn og CVR-nr., for i så fald kan der
vilkårligt henskydes flere aktiver fra fællesboet under særejet. Der skal derfor
ske en nærmere beskrivelse af virksomhedens formue, jf. FM 2001.123 V med
kommentar. Tilsvarende gælder, at når ægtefæller ønsker at gøre deres respektive pensionskonti til særeje, skal kontiene specificeres (med selskab, konto/policenr. mv.), jf. T:FA 2001.387 V med kommentar i FM 2001.126. Når en
aktiepost i et selskab ønskes gjort til særeje, skal den individualiseres med
beløbsangivelse mv., så den pågældende ægtefælle ikke vilkårligt kan forøge
aktieposten – og dermed sit særeje – med fællesejemidler, jf. T:FA 2001.364 V.
Hvis der sker skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live, beholder
længstlevende rådigheden over hele boet i skifteperioden, jf. DSL § 78.
n. Fast ejendom
Fast ejendom i et dødsbo giver – allerede som følge af de betydelige involverede værdier og tillige som følge af dette aktivs komplekse karakter – anledning
til en række vigtige overvejelser og ekspeditioner.
1E. Værdiansættelse: Vurdering og eventuel omvurdering
En række hensyn indgår, når et dødsbo skal værdiansætte en fast ejendom i
boet. I åbningsstatus kan ejendommen blot sættes til den senest før dødsfaldet
stedfundne offentlige ejendomsvurdering. Skal ejendommen sælges, manifesterer værdien sig gennem markedet (omend salget i sig selv giver anledning til
en række spørgsmål, jf. nedenfor). Skal ejendommen derimod udlægges til
arvinger, må forskellige forhold opvejes mod hinanden. Herved indgår den
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offentlige ejendomsvurdering som ét blandt flere momenter ved værdiansættelsen, jf. T:FA 2003.193 V, der pålægger bobestyreren at opretholde boets klage
over den offentlige ejendomsvurdering, selv om der forelå en vurdering til
skiftesagen.
(A) Skatte- og afgiftsmæssigt accepteres som hovedregel en værdiansættelse
svarende til den senest før udlægget stedfundne offentlige ejendomsvurdering
med tillæg af eller fradrag af 15%, dvs. »ejendomsvurderingen +/- 15 %«, jf.
dog ovenfor under I D 4 a. Det er ofte en bekvem løsning – men langtfra altid
den klogeste – at vælge denne værdi. Hvis markedsværdien er højere, spares der
boafgift af forskellen mellem udlægsværdien og markedsværdien (men hvis den
senere sælges af en arving, som ikke selv har beboet den og dermed ikke opfylder parcelhusreglen, indtræder der avancebeskatning af forskellen mellem
udlægsværdien og gensalgsbeløbet, hvilket ofte kommer som en overraskelse
for den pågældende, jf. nærmere nedenfor om overraskelser i denne anledning).
Skattemyndighederne har ellers adgang til at lade aktiver, herunder fast ejendom, vurdere, men dette gælder normalt ikke, hvis værdiansættelsen af fast
ejendom holder sig inden for den nævnte 15% grænse, jf. TfS 1984.418, Skd.
Hvis boet bekoster forbedring af ejendommen, skal værdien heraf lægges oven
i ejendomsvurderingen +/- 15 %, jf. TfS 1996.918 LSK, der accepterer, at kun
85 % af forbedringsudgiften blev lagt til, idet der som værdi for ejendommen
ekskl. forbedringer var valgt ejendomsvurdering minus 15 %.
(B) I hvert fald hvis ejendommen skal udlægges til én eller flere arvinger,
men ikke forholdsmæssigt til dem alle, bør værdien af hensyn til den korrekte
materielle arvefordeling være den virkelige værdi, der afspejler handelsværdien.
Ellers sker der begunstigelse af udlægsmodtageren. Dette taler jævnligt for at
lade ejendommen vurdere for at finde markedsværdien og lade denne indgå i
boopgørelsen og udlægsværdien.
(C) Hvad enten ejendommen udlægges forholdsmæssigt til alle eller kun til
nogle arvinger, bør man nøje overveje arvingernes den skattemæssige situation
i tilfælde af deres senere salg af ejendommen. Her bør der skelnes mellem, om
arvingerne i kraft af parcelhusreglen er sikret, at senere salg af ejendommen kan
ske skattefrit, eller om dette ikke er tilfældet, fx fordi de ikke skal bebo ejendommen, eller denne ikke opfylder arealkravene mv. i parcelhusreglen.
Hvis ejendommen skal fungere som bolig (parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus mv.) for udlægsmodtageren, kan denne normalt regne med et skattefrit
senere salg, forudsat bopæls- og ejertidsbetingelserne mv. i EAL opfyldes, jf.
parcelhusreglen i den nævnte lovs § 8. I denne situation er det ikke skattemæssigt afgørende at få den virkelige værdi frem i udlægssituationen (men de
hensyn, der nævntes under B, kan tale for at få den virkelige værdi frem). Der
er som nævnt nogle supplerende betingelser i den nævnte lovs § 8 for så vidt
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angår én-. og tofamilieshuse: (1) Ejendommens samlede grundareal skal være
mindre end 1.400 m2, (2) eller der kan ikke udstykkes fra ejendommen, (3) eller
udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den
bestående beyggelse. Det er derfor vigtigt at få det præcisere areal konstateret
på grundlag af tingbog, BBR-meddelelse eller i givet fald opmåling foretaget
af landinspektør. Opfyldes betingelse nr. (1) ikke, skal det efterprøves, om nr.
(2) er opfyldt på grundlag af områdets bebyggelsesbestemmelser mv. Kan der
efter disse regler frastykkes én eller flere grunde, efterprøves det ved henvendelse til ToldSkat, om betingelse (3) er opfyldt. Vurderingsmænd fra ToldSkat
besigtiger da ejendommen og afgiver erklæring, om betingelse (3) er opfyldt.
Hvis ejendommen derimod vil udløse beskatning efter EAL, skal de skattemæssige konsekvenser af udlægsværdien nøje overvejes. Der kan være behov
for at konsultere en statsautoriseret eller registreret revisor herom. Udlægges
ejendommen med succession (så udlægsmodtageren indtræder i afdødes skattemæssige stilling vedrørende ejendommen, hvor betingelserne herfor i DSKL §
36 er opfyldt), får udlægsværdien betydning for boafgiften og for størrelsen af
skattepassivet (den latente skattebyrde).
Udlægges den uden succession, udgør udlægsværdien samtidig udlægsmodtagerens skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen, jf. DSKL § 35, stk. 2,
hvorefter et aktiv, der udlægges uden succession, anses for at være anskaffet af
udlægsmodtageren på tidspunktet for udlægget og til den værdi, hvormed
aktivet er medtaget i boopgørelsen. Hvis man af boafgiftsmæssige grunde har
valgt den lavest mulige udlægsværdi, fx seneste ejendomsvurdering -15 %, kan
dette blive til betydelig skattemæssig ulempe ved et senere salg af ejendommen.
Forenklet sagt kommer udlægsmodtageren i så fald til at betale ejendomsavanceskat af en merværdi, som han kunne have nøjedes med at betale boafgift og
eventuel tillægsboafgift af. Hvis ejendommen blev udlagt til fx 1,5 mio. kr.,
men den efterfølgende sælges til 2,5 mio. kr., er der en avance på 1 mio. kr. at
beskatte efter EAL, og dette sker til en langt højere sats, end hvad det ville have
kostet at optage ejendommen til den virkelige værdi på 2,5 mio. kr. i boopgørelsen og dermed betale boafgift og eventuel tillægsboafgift også af den sidste 1
mio. kr.
Der er i flere sager opstået ubehagelige overraskelser for arvinger, når de ved
efterfølgende salg udløser en ejendomsavancebeskatning, fordi ejendommen på
udlægstidspunktet var mere værd end udlægssummen. Der er i særlig grad
risiko for, at sådanne situationer opstår, fordi det ofte forekommer nemt og
fristende at anvende værdien i åbningsstatus som den endelige værdi i boopgørelsen. Det kunne bedre have betalt sig at boafgiftsbelægge den virkelige
værdi, som dermed var blevet »renset« skattemæssigt, idet den samtidig udgjorde arvingernes anskaffelsessum. Der er ikke mulighed for genoptagelse (reas212
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sumption) af boet med henvisning alene til, arvingerne efterfølgende fortryder
at have fået arveudlagt ejendommen billigt fra boet, jf. fx T:FA 2000.449 Ø,
hvor arvingen søgte at begrunde genoptagelse med, at hun ikke var blevet
tilstrækkkeligt vejledet af skifteretten, da lod boets åbningsstatus tjene som
boopgørelse med ejendommens værdi angivet til den offentlige ejendomsvurdering. Landsretten henviste til, at arvingen på det første møde i skifteretten var
blevet henvist til at søge advokatbistand, men ikke havde gjort dette. Genoptagelse blev derfor nægtet.
Se i samme retning UfR 2002.2734 Ø, hvor den udlægsmodtagende arving
blev overrasket over at skulle betale en avanceskat på ca. 52.000 kr. efter at
have fået udlagt ejendommen til 230.000 kr., som efter noget besvær var blevet
gensolgt for ca. 350.000 kr. Arvingen henviste – naturligvis forgæves – til det
forhold, at gensalgssummen omtrent svarede til afdødes oprindelige anskaffelsessum. Dette forhold var jo imidlertid blevet skattemæssigt irrelevant for
arvingen, når ejendommen var udlagt for et beløb på 230.000 kr., som dermed
udgjorde arvingens skattemæssige anskaffelsessum. Genoptagelse af boet
nægtedes, idet der blev anset for at være givet tilstrækkelig (standard)vejledning
af skifteretten i forbindelse med bobehandlingen.
Hvis det imidlertid kan påvises, at der ikke er givet arvingerne tilstrækkelig
vejledning fra skifteretten om valg af skæringsdag, værdiansættelse mv., eller
hvis det blot henstår som tvivlsomt, i hvilket omfang en sådan vejledning er
givet, vil dette som tidligere nævnt kunne føre til genoptagelse, jf. UfR
2002.1114 Ø og FM 2003.115/1 Ø, og arvingerne vil da i den nye boopgørelse
kunne fortryde skæringsdag og/eller værdiansættelse fra den tidligere. Kritisk
til afgørelsen er Flemming Sorth i FM 2002 s. 85 f, ligeledes kritisk til afgørelser af denne kategori Henning Broman i FM 2003 s. 113 f. Efter UfR 2002.873
V synes muligheden af en genoptagelse som nævnt at måtte stå åben, hvis en
ændret værdiansættelse af ejendommen fører til materielle ændringer i boopgørelsen. Arvingen af ejendommen var enearving, og i landsrettens præmisser
hedder det (i tilslutning til skifterettens henvendelse til arvingen med forslag om
en lav værdiansættelse af ejendommen i boopgørelsen): »Selv om det havde
været rigtigst, at skifteretten under disse omstændigheder i brevet havde gjort
kærende [enearvingen] opmærksom på spørgsmålet om ejendomsavancebeskatning ved salg, tiltrædes det, idet en ændring af værdiansættelsen af boets ejendom ikke ville have medført en ændring af fordelingen af arv eller udlodning,
at boet ikke kan genoptages.«
Hvis der er tale om et bobestyrerbo, skal der foretages en vurdering af ejendommen ved en anerkendt ejendomsmægler, eventuelt en ejendomsmægler, der
tillige er valuar. Det kan være en fordel at benytte én af de ejendomsmæglere,
der sædvanligvis benyttes af skifteretten i den retskreds, hvor ejendommen er
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beliggende. Mæglere er trænet i at foretage sådanne vurderinger, hvis tema
grundlæggende er et ønske om at finde (a) ejendommens markedsværdi på
kontantbasis og (b) kontantværdien af indestående lån, alt med henblik på at
konstatere (c) ejendommens værdi som nettoaktiv for boet. Følgelig skal vurderingen også indebære en realistisk værdiansættelse af eventuelle pantebreve,
der skal udstedes ved et eventuelt salg af ejendommen.
Den vurdering, som en anerkendt ejendomsmægler foretager, kan normalt
ikke tilsidesættes alene med den begrundelse, at der fremlægges et højere tilbud
fra anden side. Heller ikke en højere vurdering fra anden side vil normalt kunne
rokke ved den udmeldte mæglers vurdering, jf. FM 2001.126 V.
Efter omstændighederne kan det imidlertid, som det mindre i det mere i
forhold til en egentlig omvurdering, være relevant at stille supplerende spørgsmål til vurderingsmanden og fx få vurderingen ajourført helt frem til udlægstidspunktet, jf. FM 1998.92 Ø om et skilsmisseskifte. Der kan endvidere være
behov for at få afklaret, hvilke forudsætninger vurderingsmanden har lagt til
grund, jf. T:FA 2002.250 V, hvor skifteretten havde bestemt, at et hotel skulle
acontoarveudlægges, men hvor landsretten ophævede kendelsen herom og
hjemviste sagen til skifteretten, så det på baggrund af arvingernes uenighed
herom kunne blive afklaret, om de udgifter, der skulle afholdes til lovliggørelse
af hotellets køkken, var taget i betragtning ved vurderingen.
Det vil ses af praksis, at det ikke altid er et spørgsmål om et ja eller et nej til
en blank accept af den foreliggende vurdering, hhv. om et ja eller nej til en
omvurdering, men at der efter omstændighederne kan opnås ganske meget
gennem uddybende spørgsmål til vurderingsmanden.
I insolvente bobestyrerboer foretages der altid vurdering af boets faste ejendom. I klart solvente bobestyrer er det ikke noget krav, at vurdering foretages,
men vurdering anbefales på tilsvarende måde som i privatskiftede boer.
Bobehandleren skal være opmærksom på DSL § 115, stk. 3, hvorefter en
vurderingsmand ikke må medvirke ved afhændelse af boets aktiver. Den ejendomsmægler, der vurderer boets faste ejendom, må således ikke også efterfølgende sælge ejendommen. Nogle skifteretter anvender den praksis at anmode
mægleren om at udarbejde en salgsopstilling, men ikke om at foretage en
egentlig vurdering. Herefter skulle opfattelsen være den, at mægleren ikke har
optrådt som vurderingsmand – og dermed ikke er inhabil til at forestå salget
(der er ikke »interessekonflikt«). Denne fremgangsmåde må dog betragtes som
tvivlsom i relation til § 115, stk. 3. Formålet med lovbestemmelsen har været
at adskille vurderings- og salgshvervet, blandt andet på baggrund af uheldige
erfaringer med vurderingsmænd, der efterfølgende selv købte de vurderede
aktiver, hvorved tvivl kunne opstå om vurderingens uvildighed. Erkendes må
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det dog, at disse særlige hensyn bag bestemmelsen i særlig grad gør sig gældende ved løsøreeffekter, i mindre grad ved fast ejendom.
Hvis ejendommen anvendes af én eller flere arvinger i boperioden, skal
vurderingstemaet tillige indebære en ansættelse af markedslejen for ejendommen, så dette beløb kan blive debiteret brugeren. Se nærmere nedenfor under
afsnittet om udlån og udleje af boets faste ejendom.
Der kan foretages omvurdering i medfør af DSL § 94, blandt andet hvis der
er begået fejl ved vurderingen, eller hvis det sandsynliggøres, at værdien afviger
væsentligt fra vurderingsresultatet. Udgangspunktet er, at både udgifter til
vurdering og omvurdering afholdes af boet, jf. DSL § 95, stk. 3, 1. led. Skifteretten kan dog undtagelsesvis bestemme andet, jf. bestemmelsens sidste led.
Se hertil T:FA 1999.331 Ø, hvor ejendommen var vurderet til 767.000 kr., og
omvurdering blev besluttet ud fra arvingers oplysninger om, at ejendommen var
1,1 mio. kr. værd. Da omvurderingen nåede frem til 780.000 kr., pålagde
skifteretten arvingerne at betale omkostningerne ved omvurderingen, 8.125 kr.
inkl. moms. En sandsynliggørelse af en højere handelsværdi tilvejebragtes også
i T:FA 2003.96 Ø, hvor en vurdering 3 måneder før skifterettens kendelse lød
på 2,9 mio. kr., men hvor den offentlige ejendomsvurdering var 3,1 mio. kr., og
hvor det »ikke [kunne] afvises, at ejendomme/ejerlejligheder i det pågældende
område generelt handles væsentligt over den offentlige ejendomsvurdering«.
Muligheden for at begære omvurdering kan som tidligere omtalt fortabes
gennem en stiltiende accept af en vurdering eller ved accept af et udlæg (til
vurderingssummen), jf. UfR 1999.1915 Ø, hvor ejendommen var vurderet til 2
mio. kr. Efter forelæggelse for arvingerne blev den for det nævnte beløb udlagt
til efterlevendeægtefælle – som få måneder senere solgte den for 2,975 mio. kr.
En arving forlangte nu omvurdering, men ansås at have fortabt sin ret til hertil.
Tilsvarende T:FA 2001.10 Ø om et kostbart maleri.
Der vises betydelig tilbageholdenhed hos landsretterne med at tillade omvurdering, jf. fx FM 1999.9 V, hvor end ikke en efterfølgende meget negativ
tilstandsrapport og påvisning af en række mangler var nok til at begrunde
omvurdering. Der henvises i landsrettens præmisser særligt til, at vurderingen
beror på et skøn. Kommentaren i FM anbefaler, at man for at mane tvivl i
jorden tillader omvurdering på vilkår, at den, omvurderingen går imod, skal
betale den. Yderst afvisende er også FM 2000.138 V, der endog afslår omvurdering over for en af længstlevende énsidigt indhentet mæglererklæring, jf. FMkommentarens kritiske bemærkninger til landsretternes modvilje mod omvurdering.
Hvis en omvurdering ikke fører til et væsentligt andet resultat end den første
vurdering, vil man normalt også uden særligt vilkår herom kunne pålægge den
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eller de arvinger, der har forlangt omvurderingen, at betale omkostningerne
herved, jf. den nævnte T:FA 1999.331 Ø.
2E. Ejendomsforsikring
Bobestyreren fremskaffer forsikringspolice for ejendommen og sikrer sig, at
forsikringen er tilstrækkelig, og at forsikringspræmier er betalt og løbende
betales i boperioden.
Hvis der kun er brandforsikring, undersøges muligheden for at udvide denne
til en egentlig huskaskoforsikring. Det er en del af bobestyrerens pligter i
relation til sikring af boets aktiver, at bobestyreren sørger for, at fornødne
forsikringer er tegnet.
Ønsker arvingerne i et privat skiftet bo ikke at afholde merudgiften ved
huskasko- i stedet for blot brandforsikring, er dette deres afgørelse, men bobehandleren bør bekræfte aftalen skriftligt over for dem. I et bobestyrerbo må
bobestyreren kunne træffe denne afgørelse på egen hånd, jf. herved DSL § 53,
stk. 1, 1. led.
Forsikringsselskabet bør udtrykkeligt gøres opmærksom på en eventuel
risikoforøgelse, fx hvis ejendommen er ubeboet. Selskabet bør anmodes om at
afgive en erklæring om, at det er bekendt med forholdet, og at dette ikke medfører en indskrænkning i dækningen. Nogle selskaber udsteder et policetillæg,
hvori det fx hedder: »Det er oplyst, at ejendommen er ubeboet, hvorfor det –
udover de alm. forsikringsbetingelser – er en betingelse for dækning, at vandtilførslen afbrydes, eller at samtlige lokaler i opvarmede bygninger tømmes i
frostperioder. Det er endvidere en betingelse, at ejendommen er under forsvarligt tilsyn.« Bobehandleren må i samråd med arvingerne sørge for dette tilsyn
mv.
Er der til ejendommen knyttet en virksomhed, påses tilfredsstillende forsikringer med henblik på fortsat drift, herunder driftstabsforsikring, produktansvarsforsikring, alm. erhvervsansvarsforsikring, lovpligtig arbejdsskadeforsikring mv.
3E. Udlæg og tinglysning
Som et led i bobestyrerens omsorg for boets aktiver sørger han for, at meddelelse om bobestyrerbehandlingen tinglyses på boets faste ejendom(me), jf. fx T:FA
1999.12 Ø, hvor lysning med rette var sket på en ejendom, der både ifølge
tingbogen og afdødes selvangivelse tilhørte ham, skønt den ifølge ægtepagt med
efterlevende ægtefælle hørte til hendes særeje.
Tinglysningen udløser som nævnt en tinglysningsafgift på 1.400 kr., jf. § 7,
stk. 1, i lov om tinglysningsafgift (der omhandler »andre tinglysninger« end de
i §§ 4-6 omhandlede). Tinglysning af skifteretsattest er som nævnt kun fritaget
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for tinglysningsafgift, hvis den sker som led i en arvings overdragelse af ejendommen til en ikke-arving, jf. lovens § 8, nr. 3.
Hvis fast ejendom arveudlægges, skal der skaffes udlægsmodtageren tinglyst
adkomst. Såfremt adkomstens forholdsmæssige fordeling mellem flere udlægsmodtagere svarer til arvebrøkerne, vil skifteretsattest og skiftefuldmagter
normalt være tilstrækkelige til tinglysningen, jf. UfR 1997.322 V. Men hvis der
skal ske udlæg, som forholdsmæssigt afviger fra arvebrøkerne, er et egentligt
arveudlægsskøde fornødent, jf. UfR 1996.1225 V. Ved et arveudlægsskøde
tilskøder boet ejendommen til udlægsmodtagerne. Også hvis der sker udlæg til
en arving, kombineret med et salg til en ikke-arving, fx til en arvings ægtefælle,
skal der ske normal berigtigelse af salget, jf. UfR 2006.51 Ø.
Hverken salg eller arveudlæg af fast ejendom er fritaget for tinglyningsafgift,
og salg eller arveudlæg udløser derfor både grundafgiften på 1.400 kr. og
værdiafgiften på 0,6 % af »afgiftsgrundlaget«, dvs. af overdragelses- hhv.
udlægssummen, dog mindst af den ejendomsværdi, der senest er offentliggjort
på tidspunktet for anmeldelsen til tinglysning, jf. § 4 i lov om tinglysningsafgift.
Dog er der særlige afgiftsmæssige begunstigelser for en efterlevende ægtefælle, der overtager afdødes faste ejendom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 2, idet
efterlevendes overtagelse af ejendommen kun udløser grundafgiften på 1.400
kr., ikke værdiafgiften på 0,6 %, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 2. Denne afgiftslettelse gjaldt oprindelig kun, hvis efterlevende ægtefælle overtog ejendommen i
forbindelse med hensidden i uskiftet bo, eller ved skifte når ægtefællerne ikke
efterlod sig livsarvinger. Men med virkning for anmeldelser fra 5. april 2001
er reglen udvidet, så den gælder i alle tilfælde, hvor længstlevende indtræder
i afdødes rettigheder og forpligtelser, dvs. også hvor længstlevende skifter med
livsarvinger, jf. Kirsten Nørgaard i TfS 2001, 699.
4E. Salgsvilkår, ansvarsfraskrivelse og fortrydelsesret. Indhentelse af tilbud på
ejendommen
Hvis fast ejendom ikke skal udlægges, men sælges, udbydes den bedst muligt
til salg. Er der i et bobestyrerbo uenighed om vilkårene, træffes afgørelsen af
bobestyreren, jf. herved DSL § 53, stk. 1, 1. led, men den kan på sædvanlig
måde indbringes for skifteretten. Se fx T:FA 1999.72 V, hvor den offentlige
ejendomsvurdering var 760.000 kr., men hvor mægleren pga. ejendommens
tilstand skønnede, at den maksimalt kunne udbydes til 700.000 kr. Bobestyrerens beslutning herom stadfæstedes af skifteretten, og landsretten fandt
ikke grundlag for at tilsidesætte skifterettens skøn.
Hvis flere arvinger ønsker at overtage ejendommen, kan der foranstaltes
budgivning, således som det fx sås i T:FA 2004.425 Ø. I denne sag var det
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højeste bud imidlertid betinget, og det lavere, men ubetingede bud blev derfor
antaget af bobestyreren, hvilket var sket med rette.
Indtil 1996, hvor lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom trådte i kraft, var der i stort set samtlige købsaftaler, hvor et dødsbo solgte
fast ejendom, indsat en ansvarsfraskrivelsesklausul. Disse klausuler blev i
praksis anvendt med henblik på, at boet ikke senere skulle kunne stilles køberetligt til ansvar for mangler, medmindre boet havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt og derved pådraget sig erstatningsansvar. Retspraksis har anerkendt
gyldigheden af en sådan ansvarsfraskrivelse, idet den er sagligt velbegrundet,
eftersom boet og dets behandler normalt ikke kan have samme kendskab til
ejendommen som andre sælgere, ligesom der for et bo er en stærk og beskyttelsesværdig trang til en endelig opgørelse med en køber. Selv om loven nu i vidt
omfang søger at undgå mangelssager, er behovet for ansvarsfraskrivelse næppe
bortfaldet, jf. bemærkningerne straks nedenfor.
Loven gælder kun for ejendomme, som hovedsagelig anvendtes til bolig for
sælger eller er bestemt til sådan anvendelse for køber. Allerede heraf følger, at
boets salg af en erhvervsejendom må følge de hidtidige retningslinjer, dvs. med
sædvanlig ansvarsfraskrivelse.
Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom har
givet anledning til en række overvejelser i relation til dødsboer. Lovens system
er, at en hussælger som hovedregel er ansvarsfri, hvis sælger til køber inden
dennes underskrift af købsaftalen overleverer en tilstandsrapport samt et tilbud
på tegning af en ejerskifteforsikring. Efter en senere justering af loven skal
sælgeren betale halvdelen af forsikringspræmien for herved at tilskynde køberen til at tegne en sådan forsikring. De eneste undtagelser til sælgers ansvarsfrihed er (a) mangler opstået efter udarbejdelse af tilstandsrapport, (b) at salget
er i strid med en servitut eller offentlig forskrift, (c) at sælger har ydet garanti,
eller (d) sælger har handlet groft uagtsomt.
Lovens § 1 fastslår generelt, at lovens bestemmelser om tilstandsrapport og
oplysning om ejerskifteforsikring gælder for alle aftaler om køb af fast ejendom, »... når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælgeren eller
hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen..«. Undtaget er alene aftaler
om køb af ubebygget grund, grund med bygning under opførelse eller køb af
landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt. Dødsboers salg af fast
ejendom er derfor ikke undtaget fra lovens regler. Loven er imidlertid at betragte som et tilbud til sælger: Afleveres der ikke til køber tilstandsrapport og tilbud
på tegning af ejerskifteforsikring, afgøres sælgers mangelsansvar efter de før
1996 gældende regler.
Vælger boet at følge lovens system, er boet i henseende til muligheden for
egentlig ansvarsfraskrivelse reelt stillet dårligere, end hvis boet fravalgte den
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nye lov og i stedet fulgte den traditionelle fremgangsmåde med en ansvarsfraskrivelsesklausul. Lovens kapitel 1 er præceptivt og kan således ikke ved aftale
fraviges til skade for køber, jf. § 21, stk. 1, 1. pkt. Dette er forudsætningsvis
antaget af Justitsministeriet i et svar til Retsudvalget, jf. ministeriets svar af 13.
maj 1996 på udvalgets spørgsmål nr. 235. Det tilføjes dog, at det efter ministeriets opfattelse ikke vil være til skade for køber, hvis aflevering af en tilstandsrapport i konkursboer og offentligt skiftede dødsboer (nu: bobestyrerboer)
kombineres med en ansvarsfraskrivelsesklausul, der da skulle dække ulovlige
bygningsindretninger, idet alternativet for køber ville være, at et dødsbo blot i
købsaftalen indsatte en generel ansvarsfraskrivelsesklausul, dvs. uden aflevering af tilstandsrapport og således med fravalg af loven.
Hans Henrik Brydensholt, der var formand for udvalget vedrørende forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, har i en artikel i »Ejendomsmægleren« september 1996 s. 14 ff (»Hvorfor dødsboer skal lave tilstandsrapporter«) givet udtryk for et tilsvarende synspunkt. Det tilføjes samme sted, at
generelle ansvarsfraskrivelsesklausuler i bobestyrerboer, hvor tilstandsrapport
ikke er fremlagt, må antages fremover at blive fortolket indskrænkende. I
privatskiftede boer kan generelle ansvarsfraskrivelsesklausuler slet ikke forventes anerkendt. Ansvarsfraskrivelser vil således fremover blive betragtet i lyset
af den nye lov.
Summen heraf er, at dødsboet ikke kan fravælge loven. I alle dødsboer uanset
berigtigelsesform skal tilstandsrapport og tilbud på tegning af ejerskifteforsikring derfor udleveres til køber inden dennes afgivelse af tilbud, forudsat den
konkrete ejendomshandel ligger inden for lovens anvendelsesområde, jf. ovenfor om erhvervsejendomme mv. I alle andre tilfælde indsættes der fortsat
ansvarsfraskrivelsesklausuler uden indhentelse af tilstandsrapport. Uden for
lovens anvendelsesområde må ansvarsfraskrivelsesklausuler formodes at kunne
godkendes af domstolene i overensstemmelse med hidtidig praksis.
Til disse betragtninger kommer, at der i loven er en fortrydelsesret for ejendomskøberen, jf. §§ 6-13. Der skal oplyses om fortrydelsesretten, og denne kan
anvendes inden for 6 hverdage efter aftalens indgåelsem og mod betaling af en
godtgørelse på 1 % af købesummen til sælgeren. Fortrydelsesretten kan få
betydning, hvor et dødsbo ikke på sædvanlig måde overgiver det til en ejendomsmægler at sælge ejendommen på nogle forud fastlagte vilkår efter forudgående vurdering, men hvor boet vælger at indhente tilbud. En sådan indhentelse af tilbud sker ofte efter forudgående annoncering, så interesserede kan afgive
tilbud i lukket kuvert inden en nærmere angiven frist. Meningen med fremgangsmåden er i sagens natur at acceptere det højeste tilbud. Den nævnte
fremgangsmåde er ikke undtaget fra lovens fortrydelsesret. Tværtimod forudsætter bestemmelserne herom klart, at fortrydelsesretten også gælder i tilfæl219
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de af sælgers indhentelse af tilbud, jf. lovens § 8, stk. 2, hvorefter 6 dages
fortrydelsesfristen i tilfælde af køberens antagelse af sælgerens tilbud om salg
regnes som 6 hverdage efter, at tilbuddet er kommet til køberens kundskab.
Uanset at boets fremgangsmåde ikke kan betegnes som et egentligt tilbud til
køberen, idet tilbuddet sædvanligvis indeholder forbehold om ikke at antage
noget af tilbuddene, må fremgangsmåden dog antages at være omfattet af
lovens regler.
Det følger heraf, at boet ikke kan vide sig sikker på, at ejendommen faktisk
bliver solgt til højestbydende for det tilbud, denne har afgivet. Hvis højestbydende fortryder sit bud, må han kunne fragå dette under henvisning til fortrydelsesretten, forudsat frist- og godtgørelsesbestemmelserne overholdes af ham.
Man kan fx tænke sig en køber, der efter åbningen af tilbudskuverterne erfarer,
at han har budt temmelig meget mere end den næsthøjest bydende, og at højestbydende herefter ønsker at byde noget mindre, men dog mere end den næsthøjeste. Højestbydende udnytter herefter sin fortrydelsesret, betaler godtgørelsen –
og meddeler boet, at han vil være villig til at købe ejendommen for et beløb, der
er højere end det næsthøjeste bud, men dog betydeligt lavere, end hvad han selv
bød i første runde. Boet må affinde sig med, at det hidtidige højeste bud således
lovligt er trukket tilbage. Boet vil ikke begå noget retsbrud over for de øvrige
bydende, herunder den næsthøjeste, ved at forkaste deres bud, eftersom udbudsvilkårene ofte indeholder forbehold herom. Følgelig er boet ikke pligtigt
at antage det næsthøjeste bud. Eftersom boet i sagens natur hellere vil acceptere
det højeste bud, uanset at dette bud på den her nævnte måde er blevet nedjusteret beløbsmæssigt, må det blive udgangen på sagen.
Måske føler bobehandleren og arvingerne harme over højestbydendes fremgangsmåde, men de har ikke noget juridisk at have deres harme i. Højestbydende udnytter blot de muligheder, der følger af den nævnte forbrugerbeskyttelseslov. Tværtimod ville en rådgiver for højestbydende, der i den her beskrevne
situation forsømmer at udnytte muligheden for at skære en del af højestbydendes udgift til ejendomskøbet væk, efter omstændighederne kunne ifalde erstatningsansvar over for sin opdragsgiver, højestbydende.
Udbud af boets faste ejendom volder jævnligt vanskeligheder, som det fx ses
af FM 2001.79 Ø, hvor der i første runde indkom 4 bud, der ikke var sammenlignelige. Da bobestyreren bad de 4 om at indgive nye bud på et sammenligneligt grundlag, kom der et endnu højere bud fra en 5. budgiver. Dette accepterede
bobestyreren, men nu klagede én af de 4. Skifteretten ville afvise klagen, der
var indkommet for sent, men landsretten bestemte, at den skulle realitetsbehandles. Som FM-kommentaren bemærker, har landsretten herved stillet boet
i et næsten uløseligt dilemma. Vel anses det for uetisk at lukke nye budgivere
ind i en særligt indbudt budgivning, men heroverfor står pligten til at opnå den
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bedst mulige salgspris for ejendommen. Den 5. budgivers tilbud var endog
accepteret af bobestyreren og kunne derfor ikke uden erstatningspligt for boet
efterfølgende fragås.
5E. Beslutning om salg
Normalt vil salg af boets faste ejendom være et så væsentligt spørgsmål, at det
skal drøftes på et bomøde, idet salgsbeslutningen træffes efter DSL § 53, jf.
T:FA 1999.294 V, hvor et salg uden bomøde dog godkendtes, fordi den arving,
der ellers skulle udtage ejendommen, afviste at udtage den til vurderingen. Også
T:FA 2000.122 V lader det have sit forblivende ved det stedfundne salg, idet det
efter salget ikke var muligt at omgøre salgsbeslutningen. Men landsretten
påtaler over for bobestyreren, at denne på egen hånd besluttede salget uden
indkaldelse til bomøde efter § 53.
6E. Udlejning eller udlån af ejendommen i boperioden
Hvis ejendommen udlejes af boet til tredjemand, bør der udarbejdes tidsbegrænset lejekontrakt, og bobestyreren skal sørge for effektiv fraflytning ved lejeperiodens udløb, jf. lejelovens § 80, stk. 2.
Ofte anvender en arving afdødes ejendom i skifteperioden. Bobehandleren
bør tidligst muligt under skiftesagen rejse spørgsmålet om lejeværdi herfor og
få truffet aftale derom med alle arvinger, så tvist ikke opstår i forbindelse med
den endelige boopgørelse.
Der opstår typisk i relation til spørgsmålet om leje ved en arvings brug tre
problemer, nemlig både skatte-, afgifts- og arvemæssigt:
Skattemæssigt: Før DSKL skulle det skattepligtige bo selvangive lejeværdi
opgjort efter de almindelige regler, hvis en arving beboede boets faste ejendom.
Det er nu ikke længere boet, der skal selvangive lejeværdien, men derimod
arvingen, jf. DSKL § 40, stk. 4. En faktisk betalt leje og afholdte vedligeholdelsesudgifter kan af arvingen modregnes i den opgjorte lejeværdi. Det skattepligtige bo er skattepligtig af den faktisk erlagte leje, men altså ikke af lejeværdi.
Tilhører ejendommen en efterlevende ægtefælles bodel, indtræder der ingen
ændringer i den hidtidige retstilstand, idet den efterlevende ægtefælle selv er
skattepligtig af egne bodelsaktiver under skiftet. Bemærkningerne nedenfor
gælder derfor kun, hvor en fast ejendom har tilhørt afdøde.
Afgiftsmæssigt: Betales der leje, indgår lejen i afgiftsgrundlaget, også i det
skattefritagne bo. Betales der ikke leje, forhøjedes arvebeholdningen tidligere
med den fordel, arvingen havde haft. Forhøjelsen udgjorde typisk lejeværdien.
Efter at lejeværdien nu beskattes hos arvingen, må det antages, at der i disse
tilfælde ikke skal ske nogen forhøjelse af arvebeholdningen.
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Arvemæssigt, dvs. den materielle arvefordeling: For at stille arvingerne lige
bør der i den endelige boopgørelse debiteres brugerarvingen en leje, og principperne herfor bør som før nævnt aftales tidligst muligt under bobehandlingen. Er
der enighed herom, kan man anvende den skattemæssige lejeværdi. Den fastsatte leje udlægges inden for arvingens arvelod. I tilfælde af uenighed arvingerne
imellem anvendes markedslejen, eventuelt som fastsat i forbindelse med vurderingen af ejendommen.
Er der tale om en erhvervsejendom, hvor brugerarvingen kan have en stærk
interesse i fradragsret for lejeudgiften, bør en egentlig leje aftales, også fordi
lejebeløbene måske kan komme til at overstige brugerens arv. Samtidig bør det
med brugerarvingen drøftes, om det kan være hensigtsmæssigt at lade boets
udlejning registrere frivilligt ssom momspligtig af hensyn til brugerens fradragsmuligheder. Er ejendommen skattemæssigt underskudsgivende, og skal
den udlægges til brugerarvingen, bør acontoarveudlæg overvejes, hvilket
generelt gælder for skattemæssigt underskudsgivende boaktiver.
Særligt ved erhvervsejendomme kan der opstå uoverensstemmelse mellem
arvingerne, fx hvor en livsarving for nogle år siden har overtaget erhvervsvirksomheden, som derefter fortsat blev drevet fra afdødes ejendom. Lejen var og
er ofte lav, hvilket man dengang affandt sig med. Her kan det af hensyn til
forhandlingerne om lejen i boperioden være særlig hensigtsmæssigt at have
taget spørgsmålet om markedslejen med i sit tema til den vurderende ejendomsmægler. Herved undgås det også, at vurderingen af ejendommens handelsværdi,
der ofte har nær sammenhæng med lejeindtægten, påvirkes af den hidtidige lave
leje.
Ofte vil det vise sig i disse situationer, at den erhvervsdrivende arving skal
betale meget store kontantbeløb for at få ejendommen udlagt, fordi den måske
udgør en ganske stor del af nettoboet. En løsning er da ofte at rette henvendelse
til et firma, der påtager sig ejendomskøb og lease-back, dvs. sale-and-leaseback. Herved kan frigøres betydelige beløb til boet. Erhvervsarvingen kommer
da til at sidde for en markedsleje, eftersom vurderingen af ejendommen tager
udgangspunkt i, hvad markedslejen er, men får til gengæld sin kontante arv
væsentligt forhøjet.
7E. Andelsbolig mv.
For andelsboligers vedkommende gælder særlige regler i Boligstyrelsens
normalvedtægt § 17. Bobehandleren skal fremskaffe den konkrete andelsboligforenings vedtægt, idet vedtægten kan indeholde særlige regler om fremgangsmåden ved dødsfald.
Efter normalvedtægten har en efterlevende ægtefælle en ubetinget overtagelsesret. Ønsker ægtefællen ikke at overtage andelsboligen, har ægtefællen ret til
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at indstille, hvem der efter den almindelige overdragelsesbestemmelse i normalvedtægtens § 14, stk. 1, skal overtage andelsboligen.
Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at udnytte sine rettigheder, gives der fortrinsret til (1) samboende, som i mindst to år har haft fælles
husstand med afdøde, jf. lejelovens § 75, stk. 2, der omtaltes ovenfor under II
B 4 om samlever, (2) en af andelshaver ved testamente eller henvendelse til
bestyrelsen udpeget person eller (3) slægtninge i op- eller nedstigende linje.
Overdrages andelen til én fra denne personkreds, skal bestyrelsen godkende
den nye andelshaver.
Andelsboligen skal enten overdrages efter de nævnte regler eller fraflyttes
senest den 1. i måneden efter 3-måneders dagen fra dødsdagen. Efter dette
tidspunkt bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen og
vilkårene for overtagelsen.
8E. Landbrugsejendomme: Udvidet testationskompetence til fordel for gårdarvingen
Der gælder særlige testationsregler for landejendomme, jf. en forordning fra
1769, som fortsat er i kraft. Reglernes formål er, i lighed med de særlige adelige
arveregler, som ikke skal omtales nærmere her, at gøre det muligt at videreføre
en gård i slægtens eje uden at kræve betydelig gældsætning af gårdarvingen i
forbindelse med udløsning af medarvinger.
Efter forordningen fra 1769 kan ejeren af en landejendom fravige de almindelige arveregler, herunder grænserne for testationskompetencen, idet han
testamentarisk kan bestemme, hvilket barn eller anden arving (gårdarvingen)
der skal arve ejendommen, og til hvilken rimelig pris.
Selv om forskellen mellem udlægsprisen og markedsprisen overstiger, hvad
ejeren af landejendommen ellers kunne have testeret over, skal testamentet
respekteres. Ved en forordning fra 1845 er det dog tilføjet, at der da kun kan
testeres over 1/8 af restboet, og ikke til fordel for gårdarvingen, jf. herved UfR
1952.424 Ø. Testationskompetencen afgøres efter tallene i den endelige boopgørelse, jf. Jens Anker Andersen i J 1980 s. 445 f.
Det kan ikke kræves, at afdødes testamente udtrykkeligt henviser til 1769forordningen, når blot det står klart, at der ønskes anvendelse af de særlige
regler om gårdarv, herunder gennem fastsættelse af den pris, gårdarvingen skal
betale til boet. Står det ikke klart, at testator ønskede disse regler anvendt,
forholdes der efter de almindelige arve- og testationsregler.
Overskudet ved den egentlige drift af landejendommen i boperioden medfølger ved arveudlægget.
Arvingerne kan ikke selv bringe 1769-forordningen i anvendelse, hvis der
ikke er testamentarisk dækning herfor. Dog gælder det altid, at man skal respek223
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tere arvingernes enige tilkendegivelse om, at afdøde mundtligt havde tilkendegivet bestemte testamentariske ønsker, og at ingen af dem vil anfægte dette
testamentes formgyldighed, så denne testamentariske bestemmelse lægges til
grund, jf. herved AL § 55, modsætningsvis. En sådan respekt af en mundtlig
testamentarisk bestemmelse kan i en række henseender få betydning, ikke blot
i den her beskrevne situation.
o. Skibe og fly
Rettigheder over skibe og fly er i princippet undergivet tilsvarende regler som
fast ejendom, jf. herved reglerne i søloven og i lov om registrering af luftfartøjer.
Bobehandleren bør før salg eller arveudlæg lade aktiver af denne art vurdere
af en fagkyndig vurderingsmand. De ovenfor anførte betænkeligheder ved at
færdigbehandle boet uden vurdering gør sig med lige så stor styrke gældende
ved de i dette afsnit omhandlede aktivtyper. I øvrigt bør bobehandleren iagttage
det i de følgende afsnit nævnte.
1E. Skibe
Skibe, som er færdigbyggede og har en bruttotonnage på 20 eller derover, skal
af ejeren anmeldes til registrering i skibsregisteret, jf. sølovens § 10, stk. 1.
Skibe med en bruttotonnage på 5 eller derover, men under 20, kan på ejerens
begæring registreres i skibsregisteret, jf. § 10, stk. 2.
Ændring i registrerede oplysninger skal anmeldes inden 30 dage efter, at
ændringen er indtrådt, jf. § 16, stk. 1. Overtagelse til privat skifte anses som en
ændring i adkomstforholdene, jf. § 16, stk. 5. Det samme gælder ved overtagelse af boet til hensidden i uskiftet bo for så vidt angår skibe, som den afdøde
ægtefælle var ejer af, jf. atter § 16, stk. 5. Skifteretsattest skal vedlægges ved
registreringsanmeldelsen, jf. § 12, stk. 2, i bkg. nr. 41 af 22. januar 1999.
Udlægges skibet senere til arvingerne i et andet forhold end de respektive
arveparter, må fornyet registrering foretages. Arveudlægsskøde må da vedlægges ved registreringsanmeldelsen. Sælges skibet til en tredjemand, må skødet
vedlægges. Adkomstdokumenter skal affattes på en særlig blanket, jf. bkg. § 14.
Bobestyrerbehandling anses ikke som en ændring i adkomstforholdene, men
det påhviler bobestyreren uopholdeligt at sende meddelelse om bobestyrerbehandlingen til Skibsregisteret, jf. sølovens § 16, stk. 6. Overdrages skibet senere
til arvinger eller en tredjemand, skal denne overdragelse registreres efter hovedreglen i § 16, stk. 1. Til registrering af modtagerens adkomst fremsendes arveudlægsskøde, henholdsvis almindeligt skøde.
Skibe under 20 bruttoregistertons skal anmeldes til optagelse i fartøjsfortegnelsen, jf. sølovens § 12, stk. 1. Fartøjsfortegnelsen føres centralt hos skibsregi224
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steret. Fra registrering i fartøjsfortegnelsen undtages lystfartøjer (fritidsfartøjer)
og visse andre mindre skibe, jf. lovens § 12, stk. 2.
Rettigheder over lystfartøjer vil kunne registreres ved tinglysning efter
løsørereglerne, dvs. at rettigheder over sådanne lystfartøjer optages i personbogen, der føres af retten i Århus som persobogsfører. Der stiftes således tinglyst
underpant i sådanne fartøjer. Er der i et dødsbo som aktiv et lystfartøj, bør
bobehandleren således rutinemæssigt rette forespørgsel til personbogsføreren
for derved at få oplysninger om eventuelle rettigheder over lystfartøjet. Har
fartøjet en bruttotonnage på 5 eller derover, kan det være registreret i skibsregisteret, jf. lovens § 10, stk. 2, og er det på 20 eller derover, skal det være registreret dér, jf. § 10, stk. 1. Der skal derfor i disse tilfælde rettes henvendelse til
skibsregisteret om eventuelt registrerede rettigheder over fartøjet.
Der er ikke i værdiansættelsescirkulæret taget særskilt stilling til værdiansættelsen af skibe. Vurderingen rangerer nærmest på linje med andre »driftsmidler«, hvorefter overdragelse vil kunne ske til den bogførte værdi, medmindre
handelsværdien klart overstiger denne værdi.
2E. Fly
Over fly føres både et nationalitetsregister, dvs. et register over luftfartøjer, der
føres af luftfartsvæsenet som registreringsmyndighed, og et rettighedsregister,
der føres af Statens Luftfartsvæsen.
Ved ændring i ejendomsforholdet til et fly påhviler der såvel boet som den,
der ved aftale (derimod formentlig ikke ved overdragelse ved arv) har fået hel
eller delvis ejendomsret til flyet, en pligt til uopholdeligt at anmelde dette til
indførelse i nationalitetsregisteret, jf. luftfartslovens § 12, stk. 1. I tilfælde af et
flys overtagelse ved bobestyrerbehandling påhviler det bobestyreren at sende
meddelelse herom til registreringsmyndigheden.
Registrering i rettighedsregisteret af ejendomsretten til et fly kan ske på
grundlag af en skifteretsattest, hvorefter den, hvis ret begæres registreret, har
fået den registrerede ejers bo udleveret til hensidden i uskiftet bo eller til privat
skifte, jf. registreringslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Efter samme lovs § 11, stk. 1,
påhviler det bobestyreren at foranledige bobestyrerbehandling noteret i registeret.
p. Skibsanparter og andre anparter
Det forekommer, at der i dødsboer dukker diverse afskygninger af anparter op.
Tilstedeværelsen af sådanne anparter giver anledning til flere problemstillinger.
Det første problem i relation til anparter er værdiansættelsen i privatskiftede
boer. Dette problem har dog ikke længere så stor betydning som tidligere, hvor
det var værdiansættelsen i § 14-opgørelsen, der var afgørende for boets skat225
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tepligt. Problemet har nu, da skattepligten afgøres ud fra værdierne i den endelige boopgørelse, kun betydning, hvis en anpart ikke sælges af boet i boperioden,
men udlægges en arving. Værdien i § 14-opgørelsen skulle opgøres svarende
til afdødes andel af bruttoaktiverne i selskabet, og en tilsvarende opgørelsesform skal nu formentlig anvendes ved værdiansættelser i en boopgørelse, idet
et kommanditselskab skattemæssigt anskues på linje med et interessentskab: De
enkelte kommanditister betragtes som direkte ejere af de aktiver, der tilhører
selskabet (det såkaldte transparensprincip). Der foretages derfor en bruttopostering, hvor boets andel af selskabets bruttoaktiver opgøres på aktivsiden,
mens passivsiden dels udviser boets forholdsmæssige andel af selskabets
passiver, dels boets eventuelle gæld til selskabet, dvs. en resthæftelse.
Salg af anparter kan i skattefritagne boer ske uden skattepligt. I skattepligtige
insolvente boer er skatten ved salg ikke længere massekrav efter den seneste
ændring af KL § 93.
Boet og arvingerne må tage stilling til, om der eventuelt er basis for at udlodde en anpart. I et skattepligtigt bo må der ligeledes tages stilling til, om udlodningen skal ske med succession eller med beskatning i boet- og om udlodning
med succession eventuelt kan være udelukket for visse typer af anparter, fx i
udlejningsejendomme, jf. DSKL § 36, stk. 1, sammenholdt med § 29, stk. 2, om
visse »pengetanke«, jf. nærmere Bent Zimmermann & Jesper Boesen i TfS
2001, 318. Udlodning med succession vil ofte medføre, at der pålægges den
udlægsmodtagende arving et betydeligt passiv i form af en latent skattebyrde.
Den skat, der er tale om, er genvundne afskrivninger, idet afdøde vil have
afskrevet på selskabets aktiver, som han jo var medejer af. Ved overdragelse af
anparter fastsættes en skattemæssig overdragelsessum, der modsvarer en fastsættelse af aktivernes handelsværdi, og der kan herved blive tale om avancebeskatning på selskabets skatterelevante aktiver, fx fast ejendom, goodwill mv.,
samt skat af genvundne afskrivninger.
Der bør, hvis anparten ikke skal arveudlægges, indhentes et tilbud på salg.
Tilbuddet indhentes gennem en professionel anpartsformidler, og dets indhold
skal selvsagt tillige være, at boets resthæftelse, der ofte langt overstiger det
foretagne kontantindskud, ophører. Bobestyreren kan ikke betragte anpartssalget som afsluttet, før gældsovertagelsen er berigtiget, jf. herved Jens Anker
Andersen i Advokaten 1992 s. 142 ff. Der bør i tilbuddet tages stilling til det
løbende regnskabsår, idet man må aftale, om der skal foretages en refusion for
dette. Aftales dette ikke, må udgangspunktet formentlig være, at en sådan
refusion ikke foretages. Indeholder vedtægterne særlige bestemmelser om
fremgangsmåden ved overdragelse af anparter, herunder om komplementargodkendelse, forkøbsret mv., skal disse bestemmelser selvsagt iagttages.
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Anparten kan udmærket vise sig at være et nettopassiv for boet. Dette er
tilfældet, hvis handelsværdien af anpartens andel af selskabets bruttoaktiver er
mindre end den hæftelse, der knyttes til anparten, medmindre denne hæftelse
eller en del af den ikke kan antages at ville blive aktuel. Det kan være relevant
at forhandle med selskabet om, på hvilke vilkår der vil kunne gives afkald på
boets hæftelse, så en afgørelse kan blive tilvejebragt. Boet har med DSL § 87
fået et juridisk instrument i hænde, som medfører, at tegningsaftalen kan opsiges med sædvanligt og rimeligt varsel, dog ikke ud over 6 måneder. Indfrielse
ved opsigelse skal da ske til handelsværdi, som typisk vil blive fastsat efter
forhandling.
De skattemæssige konsekvenser for boet af salget skal udredes, inden salgsaftalen indgås. Den typiske situation vil være, at der er afskrevet af afdøde på
dennes forholdsmæssige andel af de afskrivningsberettigede aktiver, selskabet
ejer, og at anpartssalget udløser skat af genvundne afskrivninger samt eventuel
avanceskat.
q. Andelsrettigheder knyttet til afdødes/boets virksomhed
Hvis afdøde var andelshaver, fx i indkøbs-, salgs- eller produktionsforening
eller -selskab, udøver dødsboet andelsrettighederne, mens boet behandles. Bobestyreren oppebærer derfor indtægter fra andelsselskabet og må sørge for at
lade boet repræsentere på generalforsamlinger mv.
Der bør snarest – og selvsagt under iagttagelse af bestemmelser herom i
vedtægterne – træffes beslutning om, hvorvidt boet ønsker opsigelse af andelsforholdet og overgang af andelen, fx til et familiemedlem af afdøde, og dette må
tilkendegives bevisfast over for selskabet. Dette må have ret til at betragte
andelsforholdet som opsagt, hvis der ikke inden for en rimelig tid efter dødsfaldet fremkommer anden besked til selskabet.
Vedtægternes bestemmelser om overdragelighed af andelen skal respekteres.
Er vedtægterne tavse, må udgangspunktet være fri overdragelighed, både for så
vidt angår overgangen fra afdøde til boet og videre fra boet til en udlægsmodtager eller køber af andelen.
Også vedtægtsbestemmelser om opgørelse af andelsrettens værdi skal respekteres. Disse vil ofte føre til, at man som udtrædende ikke får fuld formueandel,
men alene en skematisk opgjort salgssum. Dette er prisen for at deltage i et
kooperativ (i modsætning til typiske kapitalselskaber som aktie- eller anpartsselskaber).
Opgørelsen ved opsigelse som følge af dødsfaldet kan volde problemer for
bobehandleren, og det hovedsageligt af to grunde: (1) Ofte fremgår det af
vedtægterne, at regnskabsårets udløb skal afventes, inden andelens værdi
opgøres. En sådan bestemmelse må boet respektere, og boet må derfor bero
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herpå, eventuelt afsluttes foreløbigt med en rimelig afsætning i medfør af DSL
§ 31, stk. 2, eller § 66, stk. 3. Sagen fremnoteres med henblik på udarbejdelse
af tillægsboopgørelse. (2) Andelsselskabet er ikke et kapitalselskab på linje med
fx et aktieselskab eller anpartsselskab. Den enkelte andelshaver, og dermed
hans eller hendes dødsbo, har derfor ikke noget præceptivt krav på en fuldstændig forholdsmæssig formueandel. Dette kunne gøre betydelige indgreb i selskabets muligheder for videreførelse. Vedtægterne må her være afgørende, og de
kan meget vel bestemme, at man ved udtræden ikke har ret til andel af formuen,
men fx alene til beløb afsat på en andelskonto for den enkelte.
r. Biler og andre motorkøretøjer
Bobehandleren skal afmelde køretøjet over for Centralregisteret for Motorkøretøjer hurtigst muligt. Desuden bør bobehandleren opsige den lovpligtige ansvarsforsikring samt kaskoforsikring, og en eventuel ristorno indkræves. Benyttes motorkøretøjet af en arving, opsiges forsikringer mv. naturligvis ikke, og
køretøjet afmeldes ikke. Der aftales eventuelt en leje for brugen, ligesom det
aftales, at arvingen afholder de løbende udgifter på motorkøretøjet, herunder
afgift og forsikring. Bobehandleren påser selv, at kaskoforsikringen er i kraft.
Ved salg eller arveudlæg af motorkøretøjet kan vejledning om værdien hentes
i Dansk Automobilhandler Forenings brugtvognskatalog. Tvist vil kunne
forebygges ved at lade motorkøretøjet vurdere, eventuelt af skifterettens faste
vurderingsmand eller af en autoriseret forhandler af det pågældende bilmærke.
Atter erindres der om, at den, der fungerer som vurderingsmand i et bo, ikke
må medvirke ved salget, jf. DSL § 115, stk. 3. Der henvises til bemærkningerne
ovenfor om vurdering af fast ejendom. Når det drejer sig om en bil, forekommer
det dog ubetænkeligt at bede bilforhandleren oplyse, til hvilken pris han vil
kunne sælge bilen eller tage den i salgskommission. Forhandlerens oplysning
af en pris i denne forbindelse er ikke en »vurdering« i DSL § 115, stk. 3's
forstand. Ej heller må en vurderingsmand, bobestyrer, forretningskyndig medhjælp eller revisor erhverve nogen del af boets aktiver, jf. lovens selvkontraheringsforbud i § 115, stk. 4.
I offentligt skiftede boer, og hvor motorkøretøjet er behæftet med løsørepant
eller købt på købekontrakt med ejendomsforbehold, foretages altid vurdering.
Der spørges naturligvis efter værdien i »ren handel«, der ofte er lavere end en
indbytningspris.
Bobehandleren skal undersøge bilbogen for eventuelle tinglyste hæftelser.
Eftersynet heraf sker ved Retten i Århus i dennes egenskab af fører af bilbogen.
Formentlig er der som tidligere nævnt en ret til for nærtstående at indtræde
i en købekontrakt med ejendomsforbehold, jf. Jens Anker Andersen i UfR l987
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B s. 427 f. Dette må i hvert fald gælde, hvor der ikke kan rejses saglig indsigelse mod den pågældendes betalingsdygtighed.
Der gælder særlige regler for handicapbiler (invalidebiler), dvs. motorkøretøjer, hvortil der er bevilget tilskud efter § 99 i lov om social service. Efter bestemmelsen kan der inden for visse beløbsgrænser ydes støtte som rentefrit lån.
Der gælder nærmere regler og vilkår for støtten, jf. bkg. nr. 122 af 19. februar
1998 med senere ændringer. Som vilkår vil der normalt være registreret en
klausul hos Centralregisteret for Motorkøretøjer om, at ejer- eller brugerskifte
inden 6 år efter registreringen kun kan finde sted efter forudgående tilladelse
fra amtskommunen. Denne vil normalt også opbevare registreringsattesten.
Bobehandleren må inden et eventuelt salg af bilen anmode amtskommunen om
at få klausulen ophævet. Efter ophævelse af klausulen sendes registreringsattesten til bobehandleren. Kan provenuet ved salg af bilen ikke dække restgælden,
afskrives det resterende beløb. Boet kommer således ikke til at hæfte for en
udækket restgæld.
Den båndlæggelse af handicapbilen, der er sket gennem registreringen i
Centralregisteret, kombineret med opbevaringen af registreringsattesten, er ikke
det samme som et egentligt tinglyst pant i bilen gennem tinglysning i bilbogen.
Hvis dødsboet er insolvent og sælger bilen, kunne man derfor tænke sig, at
salgsprovenuet indgår i boet som et aktiv i dette i stedet for at tilfalde amtskommunen direkte. Ganske meget taler dog for at betragte båndlæggelsen som en
sådan rådighedsindskrænkning, at forholdet må sidestilles med et pant i bilen.
Dette resultat er en utrykt Vestre Landsrets dom af 1. juli 1992 (3. afd. B
366/1991) kommet frem til ud fra en analogi til konkurslovens § 36 om udlægsfritagne aktiver, sammenholdt med retsplejelovens § 514 om rådighedsindskrænkning, jf. Jens Anker Andersen i FM 1993 s. 93 ff.
s. Erhvervsvirksomhed
Drev afdøde erhverv, skal bobehandlerens checklister udvides med enkelte
punkter. Der henvises desuden til specialafsnittene foran om familieaktier,
udestående fordringer, fast ejendom herunder erhvervsejendom og landejendom
samt skibe og fly.
1E. Bogføringspligt
Drives bogføringspligtig virksomhed, som boet fortsætter, er bobehandlende
advokat selvsagt omfattet heraf, hvilket ikke skulle volde vanskeligheder,
eftersom advokaten i forvejen er undergivet denne pligt.
Dødsboet har særskilt opbevaringspligt for afdødes regnskabsmateriale i 5 år,
regnet fra udgangen af det regnskabsår, hvor den sidste notering er foretaget.
Da bobehandlende advokat oftest ikke har arkivkapacitet til at påtage sig denne
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opbevaringspligt, bør der træffes aftale med en arving. Om nødvendigt bør der
lejes arkivkapacitet til regnskabsbilagenes opbevaring, og omkostningen hertil
bør forudbetales og erindres som boudgift.
2E. Boets relationer til erhvervsvirksomheden
Også i boer med erhvervsvirksomhed er forberedelse og grundighed ved påbegyndelse af bobehandlingen af stor betydning. Selve bobehandlingen adskiller
sig ikke væsentligt fra øvrige boer, blot fordi der i boet er en erhvervsvirksomhed, men der vil i specielt den indledende fase af bobehandlingen være flere
spørgsmål at tage stilling til, og boet vil løbende være mere tidkrævende.
I den indledende fase bør bobehandleren holde møde med arvingerne, revisor, pengeinstitut samt eventuelle nøglepersoner fra virksomheden. I dette
forum kan der skabes det fornødne overblik over situationen, og der træffes så
tidligt som muligt de nødvendige beslutninger og fastlægges en køreplan for
skiftet.
Følgende spørgsmål bør som minimum drøftes: Skal virksomheden fortsætte?
Hvem skal forestå driften, og på hvilke vilkår? Kan de hidtidige kreditfaciliteter
fortsat stilles til rådighed, og er disse tilstrækkelige? Hvilke væsentlige opgaver
forestår? Hvad er der af fremtidige investeringer? Hvad er forpligtelserne
overfor de ansatte? Skal der eventuelt i anledning af dødsfaldet ske afskedigelser? Skal virksomheden arveudlægges eller sælges? Er der potentielle købere
til virksomheden? Få revisor til at udarbejde status pr. dødsdagen. Værdiansættelse af aktiverne. Hvorledes skal boet behandles? Kan pengeinstituttet eventuelt. stille underskudsgaranti, hvis der sker skifte ved bobestyrer? Skal skifteretten anmodes om at beskikke midlertidig bobestyrer?
Er det på dette stadium tvivlsomt, om boet skal berigtiges som privat skifte
eller som bobestyrerbo, eller kan berigtigelse som privat skifte ikke ske straks,
må skifteretten anmodes om at udpege en midlertidig bobestyrer efter DSL §
12. Den midlertidige bobestyrer udpeges blandt kredsen af autoriserede bobestyrere. Den midlertidige bobestyrer udstyres af skifteretten med en skifteretsattest, som skal angive den midlertidige bobestyrers kompetence. Det forudsættes, at den midlertidige boebestyrer kun forestår uopsættelige handlinger,
og kun antages, hvor der vitterlig er opgaver at udføre som eksempel netop i de
tilfælde, hvor afdøde drev erhvervsmæssig virksomhed. Stillingen svarer
nogenlunde til den stilling, den midlertidige bestyrer tidligere havde i konkursboerne.
Specielt hvor der i boet er en personligt ejet virksomhed, fx en landbrugsejendom, mindre fabrik e.l., bør det tidligst muligt under bobehandlingen fastslås, hvem der påtager sig driften. Findes en bestyrer eller et familiemedlem, en
ansat e.l., der vil påtage sig opgaven, bør ansvaret ret nøje defineres, så bobe230
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handleren véd sig sikker på, at opgaverne varetages betryggende. Aftalen
bekræftes skriftligt over for den ansvarlige.
Ansvarsfordelingen bør indeholde en generel og en speciel del: Den generelle
del kan modelleres ad modum aktieselskabslovens § 54, stk. 2, om kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktion: Bestyreren varetager daglig ledelse
og skal følge bobehandlerens retningslinjer; daglig ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter virksomhedens forhold er af usædvanlig art eller af stor
betydning. Alternativet er en mere begrænset fuldmagt af omfang som en
prokura, altså en snævert defineret almindelig drift, jf. § 7 i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Den specielle del må tage hensyn til de forhold, der er
særlige for netop denne virksomhed, i en landbrugsvirksomhed fx til indkøb af
foderstoffer, salg af dyr og afgrøder mv., i en fabrik fx køb af råstoffer, afskedigelse af folk mv. Det siger sig selv, at der skal træffes honoraraftale, så man
undgår uoverensstemmelser.
For et arbejde, der går ud over de sædvanlige opgaver i forbindelse med et
dødsfald, skal der tillægges den arbejdende arving et vederlag, jf. DSKL § 40,
stk. 3. Arvingen er efter bestemmelsen skattepligtig af et arbejdsvederlag, der
svarer til den betaling, som det ville være muligt at opnå ved arbejde af samme
art og omfang, udført for andre. Dette gælder, uanset hvilket arbejdsvederlag
der måtte være aftalt mellem boet og den pågældende. Omvendt har boet efter
DSKL § 26, stk. 3, skattefradragsret for et tilsvarende arbejdsvederlag. Vederlaget er A-skattepligtigt for modtageren. Beskæftiger boet ikke andre, må boet
således på baggrund af udbetalingen registreres som indeholdelsespligtig.
Det kan være rimeligt at tilføje i aftalen, at enhver form for selvkontrahering
og anden interessekonflikt skal forelægges bobehandleren, jf. herved lovens
selvkontraheringsforbud i DSL § 115, stk. 4. Bobestyreren kan beregne sig
særskilt honorar for bestyrelse af virksomhed, fabrik, erhvervsejendom mv.
3E. Fast ejendom. Lejemål
Den erhvervsvirksomhed, der indgår i boet, må nødvendigvis drives fra en fast
ejendom. Denne tilhører enten afdøde, nu boet, eller der er tale om en lejet
ejendom. For så vidt angår fast ejendom, der tilhører boet, henvises til bemærkningerne ovenfor under II C 1 n om fast ejendom, herunder vurdering mv.
Hvis der er tale om en lejet erhvervsejendom, kan det være af interesse, om
arvinger har mulighed for at overtage lejemålet for at videreføre virksomheden
fra ejendommen. Der er med virkning fra 1. januar 2000 udvidede afståelsesog overtagelsesmuligheder for erhvervslejemål. Selve afståelsesretten er blevet
udvidet og præciseret, jf. nu erhvervslejelovens § 55. Der gælder som lovmæssigt udgangspunkt en afståelsesret, men andet kan fremgå af aftalen. Lejerens
dødsbo skal inden 6 uger efter, at boets behandlingsmåde er afgjort, give med231
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delelse til udlejeren om, at afståelsesretten ønskes udnyttet, jf. § 56, stk. 5. Har
udlejeren ikke rettidigt modtaget sådan meddelelse, kan han opsige lejeaftalen
med sædvanligt varsel, jf. stk. 6.
Endelig gælder der for erhvervslejemål en udvidet overtagelsesmulighed for
efterlevende ægtefælle, livsarvinger og svigerbørn, jf. erhvervslejelovens § 56,
stk. 1-3. Denne overtagelsesmulighed gælder i øvrigt nu ikke blot ved lejerens
død, men også hvis lejeren modtager førtidspension eller folkepension. Den
efterlevende ægtefælles overtagelsesret er ubetinget, jf. § 56, stk. 1. Derimod
gælder det ved livsarvingers eller svigerbørns overtagelse, at udlejeren kan
modsætte sig denne, hvis udlejeren har vægtige grunde til dette, jf. stk. 3.
Ønskes overtagelsesretten efter stk. 1 eller 2 påberåbt, skal der gives meddelelse herom til udlejeren senest 6 uger efter, at dødsboets behandlingsmåde er
afgjort, jf. stk. 4. Ellers kan udlejeren opsige lejemålet med sædvanligt varsel,
jf. atter stk. 6.
4E. Driftsmidler og goodwill
Værdiansættelsen af en virksomheds aktiver giver ofte anledning til særlige
problemer. Det sikreste vil være at få foretaget en vurdering. Derved sikres en
ligelig fordeling arvingerne imellem.
Ofte vil en erhvervsvirksomheds løsøre blive vurderet sammen med den
erhvervsvirksomhed, det pågældende løsøre benyttes i og agtes solgt sammen
med. Af og til kan enkelte dele af løsøret dog med fordel sælges særskilt,
ligesom det af og til kan være en fordel at sælge bygninger og løsøre hver for
sig.
Bobehandleren bør derfor lade de enkelte grupper af løsøreeffekter vurdere
af særligt sagkyndige vurderingsmænd, der kan udmeldes af skifteretten. Samme vurderingsmand kan eventuelt vurdere virksomhed og løsøre samlet og hver
for sig. Men atter erindres DSL § 115, stk. 3, hvorefter vurderingsmanden ikke
må medvirke ved et salg. Vurdering både samlet og hver for sig bør også
foretages ved samlet arveudlæg for at undgå senere uenighed. Arveudlægsprisen bør drøftes og aftales med de øvrige arvinger.
Er arvingerne enige om værdiansættelsen, kan fremgangsmåden i værdiansættelsescirkulæret anvendes.
Inventar og driftsmidler kan da ansættes til bogførte værdier, medmindre de
bogførte værdier ikke er passende udtryk for salgsværdien. Dette vil fx ikke
være tilfældet, hvis der er foretaget forlods afskrivning med investeringsfondsmidler.
Varelager opgøres til salgsværdien ved samlet salg, dog med nedskrivning
i forhold til dags-, indkøbs- eller fremstillingspris. Normalt sker overdragelse
til den skattemæssigt nedskrevne værdi.
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Der kan være stiftet særskilt pant i goodwill (samt varemærker, navne mv.)
tilknyttet en erhvervsvirksomhed, jf. Erik Werlauff i J 1993 s. 308 ff og J 1994
s. 26 f på grundlag af UfR 1993.392 H og UfR 1993.857 H, hvad enten virksomheden er drevet fra egen eller fra lejet ejendom. Bobehandleren skal derfor
efterse personbogen (Retten i Århus) for at undersøge, om goodwill (eller anden
form for »løsøre«) er behæftet.
Behandles et bo som bobestyrerbo, og er de pågældende løsøreeffekter
underpantsatte, erindres bestemmelsen i DSL § 59, stk. 3, jf. stk. 4, hvorefter
salgsomkostninger afholdes af køberen af det pantsatte. Vurderingsomkostninger bør betragtes som en del af salgsomkostningerne. At salgsomkostningerne
skal betales af køberen, betyder også, at bobestyreren ikke af boet kan beregne
sig honorar for sit eventuelle arbejde med salget af de pantsatte løsøreeffekter.
Dette honorar må betales af køberen.
Goodwill knyttet til selve virksomheden (virksomhedens art og/eller beliggenhed) vil normalt blive vurderet sammen med virksomheden, og solgt/arveudlagt sammen med virksomheden. En goodwill knyttet alene til afdødes person
kan vanskeligt tænkes at have nogen værdi for dødsboet, jf. forudsætningen
herom i goodwillcirkulæret, TSS-CIR 2000-10 af 28. marts 2000, der dog ikke
finder direkte anvendelse for dødsboer.
Ifølge værdiansættelsescirkulæret pkt. 30 skal en goodwill ansættes til et
passende beløb. Ved salg eller arveudlæg af goodwill sammen med virksomheden kan der forinden foretages særskilt vurdering, eventuelt efter indhentelse
af særlig sagkyndig bistand, typisk efter henvendelse til en brancheforening.
Den værdi, goodwill derved vurderes til, kan efter omstændighederne afvige
meget fra den skattemæssige, og da det stedse drejer sig om at finde den reeelle
handelsværdi, må i givet fald denne lægges til grund, jf. fx FM 2000.90 V om
en restaurant, hvor en skattemæssig opgørelse ville føre til en goodwillværdi på
over 0,5 mio. kr., men hvor en vurdering satte goodwill til 0. Da der ikke var
påvist fejl eller mangler ved vurderingen (til kr. 0), blev denne lagt til grund
med udtrykkelig bemærkning, at »en skattemæssig vurdering er af teknisk
karakter og ikke behøver være udtryk for en reel handelsværdi«. Uanset at
sagen drejede sig om et ægtefælleskifte, kan udtalelsen overføres også på
dødsboskiftesituationen.
Principperne for værdiansættelse af goodwill i det særlige skattemæssige
cirkulære herom vil ikke uden videre være udslaggivende for beregning af
goodwill i et dødsbo, eftersom cirkulærets hovedformål er at fastlægge normer
for beregningen af goodwill i forbindelse med virksomhedens omdannelse til
aktieselskab, men eftersom cirkulæret ofte fører til ganske høje goodwill-beløb,
kan det være tilrådeligt, at dødsboet foretager en vejledende beregning i overensstemmelse med cirkulærets forskrifter for at lade denne beregning indgå i
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det samlede skøn over goodwill'ens størrelse. Som det ses fra ægtefælleskifte
efter separation eller skilsmisse, kan det påvirke goodwill negativt, hvis den
pågældende skal påtage sig en konkurrenceklausul ved udtræden, jf. fx T:FA
2003.317 Ø.
Er det den længstlevende ægtefælle, der ejer en virksomhed med tilknyttet
goodwill, opstår spørgsmålet, om værdien af denne goodwill kan holdes uden
for et skifte af fællesboet.
En goodwill knyttet alene til virksomheden må antages at indgå som aktiv i
den længstlevende ægtefælles bodel. En goodwill udelukkende knyttet til
ægtefællens person må derimod kunne holdes uden for skiftet.
Mere tvivlsomt er det, om goodwill i øvrigt kan holdes udenfor, herunder
goodwill vedrørende et af ægtefællen udøvet liberalt erhverv, jf. herom, og om
goodwill i øvrigt Svend Danielsen & Mogens Hornslet: Lov om ægteskabets
retsvirkninger s. 100 ff og Per Holkmann Olsen & Niels Viltoft: Skifteloven s.
356. Af domme vedrørende dette spørgsmål kan henvises til UfR 1986.586 V,
UfR 1986.673 V, UfR l990.192 Ø og UfR l990.707 Ø.
5E. Interessentskabsandele
Såfremt afdøde var medindehaver af et interessentskab, falder afdødes nettoandel i interessentskabet i arv. Arvingerne må som deklaratorisk udgangspunkt
have adgang til at kræve interessentskabet opløst og nettoandelen udbetalt.
Bobehandleren må dog være opmærksom på, at der i en interessentskabskontrakt oftest vil være taget stilling til forholdene ved en interessents død. Således
vil det typisk være aftalt, at en afdød interessents andel ikke er lig med nettoandelen, men fx svarende til afdødes indestående på kapitalkontoen, som udviser
afdødes indestående i selskabet efter foretagne af- og nedskrivninger, dog med
tillæg for andel i ikke-aktiverede merværdier. Beregningsmåden vil typisk være
fastsat i kontrakten. Det vil også typisk være fastsat, at afdødes andel udbetales
(afdrages) over en længere periode. Se i det hele værdiansættelsescirkulæret
pkt. 31.
Sådanne bestemmelser må som udgangspunkt respekteres af arvingerne, hvis
disse bestemmelser indgår i en samlet og afbalanceret afklaring af interessentskabets forhold, ikke tilsigter omgåelse, og det ikke har været forud kalkulerbart, hvorledes virkningerne ville blive i en dødsfaldssituation. Der kan som
udgangspunkt ikke antages at være en ret til for afdødes ægtefælle eller arvinger
til at indtræde i afdødes sted i interessentskabet, idet deltagelsen heri normalt
må betragtes som personlig (og i øvrigt stærkt knyttet til den enkeltes betalingsevne, arbejdsindsats mv.).
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t. Løn- og feriepengetilgodehavender. Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (evt. overflyttet til kapitalpension fra 2005)
Bobehandleren bør rutinemæssigt forespørge afdødes arbejdsgiver, om afdøde
havde løn- eller feriepengetilgodehavender. Disse indkræves i givet fald og
indsættes på bokontoen.
For handelsagenters vedkommende er der ved lov om handelsagenter åbnet
mulighed for, at agenten ved agenturforholdets ophør tildeles efterprovision, jf.
lovens § 10, stk. 2, og/eller en godtgørelse, jf. lovens § 25, stk. 1, jf. stk. 2.
Feriegodtgørelse udbetales til den, der forestår skiftet.
Bobehandleren må være opmærksom på, at afdøde både kan have optjent
feriepenge i dødsåret og have et tilgodehavende fra året før, såfremt afdøde
endnu ikke har holdt ferie.
Bobehandleren må desuden hæve beløb fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond
(LD). Indestående beløb med tillæg udbetales til boet. Normalt sendes fra
dyrtidsfonden ved meddelelse om dødsfald et skema til skifteretten. Skemaet
udfyldes af skifteretten efter berigtigelse af boets behandlingsmåde og tilbagesendes fonden, hvorefter det indestående beløb udbetales til den eller de berettigede.
Siden 1. juli 2005 har det været muligt for den enkelte kontohaver i LD at
kræve sit indestående overført til en individuel kapitalpension i et pengeinstitut.
Herved kan kontohaveren disponere gennem fx køb af aktier eller andre værdipapirer til sit kapitalpensionsdepot. Endvidere opnås den fordel, at kontohaveren mortis causa kan bestemme over indeståendet: Et LD-indestående udbetales til boet, hvorimod der kan disponeres individuelt over kapitalpensionskonti
og -depoter, jf. nedenfor under II C 1 e om de forskellige forsikrings- og opsparingsordninger.
Feriegodtgørelse tilhørende en efterlevende ægtefælle skal ikke inddrages
under skifte af fællesboet mellem ægtefællerne, jf. Svend Danielsen & Mogens
Hornslet: Lov om ægteskabets retsvirkninger s. 106. På grundlag af UfR
1962.870 H må det antages, at en efterlevende ægtefælle ligeledes kan udtage
indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og derved unddrage dette beløb fra
skifte i dødsfaldssituationen.
u. Enerettigheder: Ophavsret, patent, forfatterrettighed mv.
Forfatterrettigheder mv. går i arv efter arvelovens almindelige regler, jf. ophavsretslovens § 61, stk. 1.
Skiftes boet efter afdøde, og ønsker en enkelt arving ophavsretten udlagt, står
bobehandleren i den vanskelige situation at skulle værdiansætte aktivet. Herunder må vurderes, hvilke indtægter der fremtidigt vil være forbundet med et
konkret værk. Værdiansættelsen må foretages skønsmæssigt, og dette kan efter
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værdiansættelses cirkulæret pkt. 29 ske på grundlag af ydelser, afdøde har
modtaget de seneste år før dødsfaldet. Eventuelt vil udtalelser vedrørende
værdiansættelsen kunne indhentes gennem Dansk Forfatterforening og KODA.
Bobehandleren må være opmærksom på, at afdøde efter bestemmelsen i
ophavsretslovens § 61, stk. 2, ved testamente kan have fastsat forskrifter om
udøvelsen af ophavsretten. Sådanne forskrifter er efter bestemmelsen bindende
også for en efterlevende ægtefælle og afdødes livsarvinger.
Patent-, varemærke- og mønsterrettigheder kan alle overdrages, herunder ved
arv, jf. patentlovens § 1, stk. 1, varemærkelovens § 38, stk. 1, og mønsterlovens
§ 27, stk. 1. En overdragelse skal registreres i de pågældende registre, og
bobehandleren må være behjælpelig hermed. Hos Patentdirektoratet registreres
såvel patenter, varemærker som mønstre. Dog registreres det særlige EUvaremærke og en række andre EU-retlige enerettigheder hos et særligt europæisk register i Alicante (»Harmoniseringskontoret«).
Registreringsanmeldelse skal indeholde navnet på indehaveren af den pågældende ret, hans hjemsted og adresse, samt tidspunktet for overdragelsen. Behørig dokumentation for overdragelsen samt afgift for registrering af ændringen
skal medsendes.
Også for disse rettigheder gælder, at bobehandleren må foretage en skønsmæssig værdiansættelse, om fornødent efter indhentelse af fornøden sagkyndig
bistand. Er der tale om et patent mv., som typisk vil blive nyttiggjort gennem
licensgivning, må hensyn tages til en skønnet kapitaliseret nutidsværdi, fraregnet eventuelle omkostninger ved opretholdelsen og udnyttelsen. I øvrigt må
hensyn tages til, hvilket éngangsbeløb patentet mv. må skønnes at kunne indbringe ved afhændelse i fri handel. Henvendelse om bistand ved vurdering,
indhentelse af tilbud mv. kan eventuelt opnås gennem et patentbureau.
Er en ophavsret blevet konverteret til et almindeligt økonomisk formuegode
(en bog er fx udgivet), kan retten ikke af en efterlevende ægtefælle under
henvisning til reglen i RVL § 15, stk. 2, eller reglen i AL § 14, stk. 2, holdes
uden for skiftet af fællesboet mellem den efterlevende ægtefælle og afdøde. Er
ophavsretten derimod ikke konverteret til et almindeligt økonomisk formuegode, kan retten formentlig holdes uden for skiftet.
Patent-, varemærke- og mønsterrettigheder vil formentlig vanskeligere end
ophavsrettigheder kunne holdes uden for et fællesboskifte af en efterlevende
ægtefælle, jf. Svend Danielsen & Mogens Hornslet: Lov om ægteskabets
retsvirkninger s. 98 ff.
Derimod er retten til biblioteksafgift en personlig ret, som ikke kan overdrages. Dog kan retten ved den berettigedes død overgå til (1) en efterlevende
ægtefælle, (2) en fraskilt ægtefælle, hvis den pågældende er tilkendt bidrag og
ægteskabet har varet mindst 5 år, (3) en efterlevende samlever, hvis samlivet
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har varet mindst 5 år eller (4) livsarvinger under 18 år, jf. i det hele lov om
biblioteksafgift § 3, stk. 1. Der udbetales til de berettigede alene halv afgift, jf.
§ 3, stk. 3.
v. Ordener, beskikkelsesbreve mv.
Bobehandleren må principielt sørge for, at beskikkelser (fx for ejendomsmæglere og statsautoriserede revisorer) og ordener mv., tilbagesendes de respektive
myndigheder, henholdsvis ordenskapitlet.
2. Passiver
I det følgende gennemgås nogle passivtyper, som erfaringsmæssigt kan give
anledning til problemer. Behandlingen af passiver i et dødsbo giver dog sjældent anledning til de store problemer. Kapitlet vil derfor koncentrere sig om
behandlingen af passiver i relation til DSL.
Værdiansættelsen af passiver volder normalt ikke problemer, idet de fleste
passivposter værdiansættes til kurs 100.
Arveudlægsomkostninger kan ikke fratrækkes i boet. Sådanne omkostninger
er fx udgifter til transport af arveudlagt indbo til arvingernes bopæl.
a. Begravelsesudgift, gravstedsvedligeholdelse, gravstedskonto
De faktisk afholdte begravelsesudgifter medregnes som passiv i boopgørelsen,
ligesom eventuel begravelseshjælp aktiveres, jf. ovenfor om aktiverne i boet.
Det aftales med arvingerne, i hvilket omfang der skal tegnes aftale om gravstedsvedligeholdelse, og om der fx også skal betales for grandækning, pyntning
mv. Aftalen bør indgås så tidligt som muligt under bobehandlingen, eventuelt
allerede under det første møde med arvingerne.
I bobestyrerboer må afgørelse om gravstedsvedligeholdelse være et spørgsmål, som kan træffes af bobestyreren uden forelæggelse for arvingerne eller
kreditorerne, idet der ikke kan antages at være tale om et spørgsmål af så
væsentlig karakter, at en forelæggelse er påkrævet. Tvist om gravstedsret,
udlæg af denne mv. hører under skifterettens kompetence, jf. UfR 2000.1284
Ø og T:FA 2002.18 V, modsat fx tvist om urneanbringelse mv., jf. T:FA 1999.
192 Ø. I den nævnte T:FA 2002.18 V godkendtes en udgift på 33.000 kr. til
gravstedspyntning og -vedligeholdelse. Den efterlevende ægtefælle, der boede
i nærheden af gravstedet, prosterede og mente, at hun kunne ordne vedligeholdelsen, men børnene, der boede længere væk, fik medhold i udgiften. Afgørelsen går temmelig langt i henseende af at anerkende en vedligeholdelsesaftale
mod en arvings protest. Formentlig har FM-kommentaren (FM 2002.126) til
afgørelsen ret, når den anfører, at arvingerne normalt skal være enige om
vedligeholdelsesaftalen, hvis ikke afdøde har tilkendegivet noget herom. Hvis
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de ikke er enige, anerkendes som udgangspunkt kun en minimumsvedligeholdelse i korteste løbeperiode.
Hvis boet er insolvent, er det reelt kreditorerne, der bestemmer. Disse skal
derfor spørges i hvert fald om mere omfattende udgifter. Men i øvrigt går
udviklingen i retning af en større accept af gravstedsvedligeholdelse som en
rimelig del af en almindelig begravelsesudgift.
Der kan tegnes aftale om gravstedsvedligeholdelse med kirkegårdskontoret,
hvorefter der indbetales et éngangsbeløb i overensstemmelse med aftalen. Hvis
der tidligt under bobehandlingen indhentes tilbud på en gravstedsaftale, bør det
umiddelbart inden udarbejdelsen af boopgørelse efterkontrolleres, om beløbet
har ændret sig, eventuelt fordi et nyt kalenderår er påbegyndt og kirkegårdskontoret har revideret satserne.
Alternativt kan der oprettes en gravstedskonto med et pengeinstitut. Beløbet
båndlægges da med den klausul, at beløb kun kan frigives til løbende gravstedsvedligeholdelse.
Eftersom boafgifter beregnes af den godkendte arvebeholdning i en boopgørelse, jf. BAL § 4, fragår begravelsesudgifter, udgift til gravstedsvedligeholdelse, indbetaling til gravstedskonto mv. ved afgiftsberegningen, hvad enten der
tegnes en kontrakt med kirkegården om gravstedsvedligeholdelse, eller der
oprettes en gravstedskonto, som arvinger eller andre står som ansvarlige for.
Hvis imidlertid en gravstedskonto klausuleres således, at er restbeløb tilfalder
en arving, kan der ikke ved beregningen af boafgift ske fradrag for det indbetalte beløb på kontoen, dvs. arvingerne skal betale boafgift også af dette beløb, jf.
Jørgen Berg og Marianne Christensen: Lov om afgift af arv og gave s. 132.
Det pengeinstitut, hvor en gravstedskonto oprettes, skal påse, at der ikke
uretmæssigt hæves på kontoen. Pengeinstitutankenævnets kendelse af 4. juli
1996 i sag 96/80 (Finansfokus 1996 nr. 4 s. 46) gør således en bank ansvarlig
for, at der fra en gravstedskonto med flere ejere uretmæssigt blev debiteret et
beløb til nedbringelse af den ene ejers gæld i banken. Den pågældende ejer
havde fuldmagt til alene at disponere over kontoen, men efter den betegnelse,
hvorunder kontoen var oprettet, kunne banken ikke være uvidende om, at der
var tale om en gravstedskonto med flere ejere. Selv om den pågældende havde
fuldmagt til at disponere over kontoen og havde bankbogen i sin besiddelse,
burde banken derfor ikke uden samtykke fra de øvrige ejere (fuldmagtshaverens
søskende) have medvirket til, at indeståendet blev anvendt til nedbringelse af
fuldmagtshaverens gæld til banken. Der henvistes herved til princippet i gældsbrevslovens § 33, stk. 2, 2. led.
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b. For meget udbetalt social pension
Fra den 1. april 2000 skal der foretages en skæring, når en person, der modtager
social pension, afgår ved døden, jf. § 33, stk. 3-7, i lov om social pension.
Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter dødsfaldet, og hvis
pensionen allerede er udbetalt, påhviler der derfor boet et passiv svarende til
den forholdsmæssige del af pensionen for restmåneden. Dette krav har (hvilket
alene har betydning for insolvente dødsboer) status som massekrav på linje med
begravelsesudgifter, jf. DSL § 71, i.f. Man må generelt sige, at det offentlige
ikke just »giver ved dørene« i forhold til en afdøds efterladte.
Disse regler har virkning for dødsboer, hvor dødsfaldet indtræder den 1. april
2000 eller senere.
Reglen gælder ikke, hvis boet er sluttet som boudlæg efter DSL § 18, idet
den, der får boet udlagt, ikke hæfter for afdødes gæld, jf. Den sociale Ankestyrelses afgørelse af 16. marts 2001, gengivet i FM 2001.55.
c. Prioritetsgæld i fast ejendom
Kursfastsættelse til pari foretages ifølge værdiansættelsescirkulæret principielt
også for prioritetsgæld i fast ejendom, jf. pkt. 44, uanset at en kontantomregning forekommer naturlig, eftersom passiver ligesom aktiver skal opgøres til
handelsværdi.
Er det besluttet at sælge boets faste ejendom, kan kontantomregning være
nødvendig i bobestyrerens åbningsstatus, hvis der er tvivl om boets solvens. Der
vil i disse tilfælde dog ofte foreligge en vurdering med provenuberegning fra
en statsautoriseret ejendomsmægler.
Der kan ikke ved arveudlæg af ejendommen fratrækkes det mæglerhonorar,
som boet skulle have betalt, hvis ejendommen var blevet solgt via mægler, jf.
T:FA 2001.311 Ø.
d. Afdødes kautionsforpligtelser. Tredjemandspant
Hvis afdøde havde kautioneret for andres gæld, rejser dette problemer både i
relation til passivet (kautionsforpligtelsen i boet) og aktivet (regressen mod
hovedskyldneren).
1E. Passivet i boet: Afdødes kautionsforpligtelse
Af værdiansættelsescirkulærets pkt. 47, stk. 6, fremgår det, at kautionsforpligtelser, der på tidspunktet for boets afslutning ikke er blevet aktuelle, ikke kan
medregnes som passiver i boet. Kan boet imidlertid fremlægge konkrete holdepunkter for, at kautionsforpligtelsen i et eller andet omfang vil blive aktuel, må
det efter en konkret vurdering kunne accepteres, at der hensættes et beløb til
dækning af kautionsforpligtelsen. Boet kan også vælge at gå frem efter DSL
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§ 31, stk. 2, eller § 66, stk. 3, dvs. at man med skifterettens samtykke afslutter
boet, hensætter et beløb til dækning af kautionsforpligtelsen, og derefter, når
forholdet er afklaret, indgiver tillægsboopgørelse.
En i praksis ofte overset, men fortsat gældende bestemmelse i Danske Lov
1-23-15 giver kautionisten (nu boet efter kautionisten) ret til – i retsforholdet
mellem kautionisten (boet) og hovedskyldneren – at opsige kautionen. Kautionisten skal i så fald indfri kreditor (medmindre gældsforholdet er uopsigeligt i
forhold til kreditor, fx i en vis periode) og herefter indtræde i kreditors retsstilling over for kautionisten. Bestemmelsen er dog ikke et fripas til at indfri
kreditor. Det må således afgøres efter det låneforhold mv., der gælder mellem
kreditor og hovedskyldneren, om der således kan indfries i utide. Ofte vil dette
være tilfældet ved fx bank- og sparekasselån, realkreditlån mv. Ej heller er
bestemmelsen et fripas for den således indtrådte kautionist til at opsige over for
debitor. Også dette opsigelsesspørgsmål må afgøres efter det retsforhold, der
gælder mellem den oprindelige debitor og kreditor, jf. UfR 1994.687 H, hvor
kautionisten indtrådte, opsagde kassekreditten, gjorde arrest over for debitor –
og blev erstatningspligtig, idet opsigelsen var uberettiget.
Fordelen ved DL 1-23-15 er, at kautionisten (her: boet) under visse betingelser har det i sin magt at få tilvejebragt et opgør, og netop i skiftesituationen kan
dette være hensigtsmæssigt, jf. ovenstående overvejelser. I praksis bruges den
gamle lovbestemmelse dog næppe meget.
2E. Aktivet i boet: Regreskravet mod hovedskyldneren
Hvis afdøde havde kautioneret, må der tages stilling til, om det regreskrav mod
hovedskyldneren, der dermed tilkommer boet, har fuld værdi, eller om dets
værdi som aktiv i boet er mindre end passivet i form af forpligtelsen. Der må
herved foretages en konkret vurdering af hovedskyldnerens betalingsevne og
dermed regreskravets kursværdi. Regreskravet er enten aktuelt (fordi kautionsforpligtelsen er forfalden og indfriet) eller eventuelt (fordi kautionsforpligtelsen
ikke er udløst).
J.U. 1996.178 Ø godkender under et ægtefælleskifte (kapitel VI-skifte), at et
kautionskrav passiveredes med sit fulde beløb. Efter det oplyste om medkautionisternes betalingsevne måtte det lægges til grund, at regreskravet mod de
pågældende havde en så ringe værdi, at der ikke skulle tages højde herfor.
Følgen var, at begge ægtefællers bodele blev insolvente, og ingen af dem skulle
derfor afgive boslod til den anden.
Afdøde kan have givet pant i ét eller flere af sine formuegoder, fx i sin faste
ejendom, til sikkerhed for en arvings gæld, dvs. tredjemandspant. Fx har faderen eller moderen lagt et ejerpantebrev i villaen til sikkerhed for sønnens eller
datterens kassekredit. Disse situationer behandles analogt med kaution i hense240
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ende til værdiansættelse af regreskrav mv. Et sådant tredjemandspant har
lighedstræk med en beløbsbegrænset kaution, og i mangel af udtrykkelig aftale
om andet udgøres beløbsbegrænsningen af ejerpantebrevets pålydende, jf. UfR
1990.21 H, jf. Niels Pontoppidan i UfR 1990 B s. 246 ff og Lennart Lynge
Andersen & Jørgen Nørgaard i UfR 1990 B s. 473 ff, uanset at ejerpantebrevet
traditionelt fremstår som rentebærende. Medmindre der er meget klare holdepunkter for andet i aftalen med panthaver, kan boet derfor kræve pantet frigjort
mod betaling til kreditor af et beløb svarende til ejerpantebrevets pålydende,
uanset at den pantsikrede kredit er større, og uanset at pantebrevet formelt set
er rentebærende.
e. Afdødes gæld til personer inden for gaveafgiftskredsen
Har afdøde påtaget sig gældsforpligtelser over for personer indenfor gaveafgiftskredsen, kan sådanne gældsforpligtelser kun fratrækkes, hvis der er tale om
virkeligt ydede lån, jf. BAL § 13, stk. 3.
Der anerkendes således ikke fradrag for forpligtelser, som udelukkende er
påtaget for at undgå afgiftsbetaling. Bestemmelsen vil formentlig også ramme
de såkaldte gavegældsbreve, hvor der netop ikke er ydet et lån fra gavemodtageren til gavegiver. Sådanne gavegældsbreve kan formentlig ikke fremover
oprettes, idet en bestemmelse svarende til BAL § 13, stk. 3, nu er indsat i BAL
§ 28, stk. 2. Cf. dog E. Lego Andersen: Gavebegrebet s. 666, når gaveløftet
anses som en afgiftspligtig livsgave, fx hvor gavegældsbrevet straks fra udstedelsen forrentes og afdrages. Der er dog næppe heller i disse tilfælde tale om
et »virkeligt ydet lån«.
Anerkendelse af et passiv som fradragsberettiget ved afgiftsopgørelsen
forudsætter, at passivet havde realitet og ikke blot var posteret af hensyn til
bobehandlingen, jf. FM 1998.154 Ø, hvor afdøde kort før sin død havde udstedt
checks til børn og børnebørn, men hvor midlerne hertil først skulle skaffes via
optagelse af lån, jf. også FM 2000.44 Ø, der nægter fradrag for gaver, der var
tilkendegivet skriftligt, men ikke effektueret før dødsfaldet. Gaverne ansås for
at være fiktive. Samme resultat nåede man frem til i TfS 2001.854 Ø, hvor
afdødede havde givet hvert af sine børn et pantebrev på 8.000 kr. i sin ejendom,
men hvor forrentning først indtrådte ved givers død eller ved ejendommens
salg, og hvor pantebrevene først forfaldt på ét af disse tidspunkter. Heller ikke
i denne sag kunne pantebrevene »tillægges virkning ved boets opgørelse«, dvs.
de kunne ikke anerkendes som gældsposter i boet.
Tilsvarende betragtninger som de nævnte anlægges, hvis det af arvinger
hævdes, at aktiver tilhørende afdøde var endeligt bortgivet inden dødsfaldet, jf.
fx TfS 2002.207 Ø, der ikke anerkender, at afdøde successivt skulle have bortgivet sin ejendom gennem utinglyste gaveoverdragelser.
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f. Oversete passiver: Genoptagelse og efterbetaling
Det er indlysende, at både bobestyrer og arvinger skal bestræbe sig på, at en
boopgørelse bliver fuldstændig. Et passiv, herunder et skattepassiv, som er
anmeldt rettidigt, men som overses ved udarbejdelse af boopgørelse, vil medføre pligt til genoptagelse af boet, og – hvis tillægsboopgørelsen udviser, at der
er udbetalt for meget til arvingerne – krav om efterbetaling fra arvingerne.
Ved FM 1995.120 V havde man ved udarbejdelsen af boopgørelse i et offentligt skiftet bo glemt et skattekrav, som var rettidigt anmeldt inden proklamafristen. Skattemyndighen godkendte værdiansættelserne i boopgørelsen uden at
være opmærsom på det glemte passiv. Efter at udlodning havde fundet sted,
blev fejlen opdaget, boet blev genoptaget, og tillægsboopgørelse og tillægsrepartition viste, at arvingerne skulle indbetale et beløb. De indbragte spørgsmålet
for landsretten. Denne var enig i, at boet var blevet genoptaget, og landsretten
fandt ikke, at skattemyndighederne ved at godkende værdiansættelserne havde
afskåret sig fra det anmeldte skattekrav. Landsretten pålagde derfor arvingerne
at tilbagebetale det for meget udbetalte. De skulle dog alene betale renter deraf
med almindelig procesrente fra tidspunktet for tillægsboopgørelsens stadfæstelse.
Endvidere gælder det som nævt, at arvinger, som kan dokumentere, at de har
betalt for meget i boafgift, bør have mulighed for tilbagebetaling, selv om
afgiftsberegningen i øvrigt er blevet endelig, jf. bet. nr. 1270/1994 om skifte af
dødsboer, s. 313, samt FT 1995-96, tillæg A, s. 2904. Der er i så fald mulighed
for genoptagelse efter DSL § 103, stk. 1, nr. 4, hvis boafgiften er beregnet
forkert, jf. fx UfR 2003.471 Ø, hvor landsretten modsat skifteretten tillod
genoptagelse af et afsluttet bo, idet boets forventede regreskrav på 200.000 kr.
vedrørende en af boet solgt fast ejendom, som boet havde måttet tåle et tilsvarende prisafslag for, efterfølgende havde måttet opgives.
Også T:FA 2003.500 Ø er eksempel på en genoptagelse pga. et eventualpassiv, nemlig genoptagelse efter begæring fra køberen af boets andelslejlighed.
Køberen havde bebudet at ville kræve en del af købesummen tilbage som følge
af en for høj værdiansættelse af andelen, men arvingerne havde skyndt sig at
afslutte bobehandlingen uden at tage stilling til kravet.

D. Boopgørelse
Først repeteres de væsentligste forskrifter vedrørende boopgørelsen. Dernæst
følger en række praktiske bemærkninger vedrørende dens udarbejdelse og
opstilling.
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Hvis bobehandlingen forestås af en advokat eller anden professionel bobehandler, og denne anvender et særligt bobehandlingsprogram, vil de fleste af de
her nævnte oplysninger som nævnt blive indtastet i systemet, efterhånden som
bobehandleren og dennes sekretær kommer i besiddelse af dem. Også boets
indtægter og udgifter vil på denne måde blive indtastet, efterhånden som de
aktualiseres. Endvidere vil boets arveforhold, arvebrøker, familieforhold mv.
være indtastet. Ved boets afslutning vil systemet herefter kunne udarbejde
skitsen til en boopgørelse, der opfylder de foran nævnte krav, både for så vidt
angår tekst- og taldelen af boopgørelsen. Gennem en konsekvent anvendelse af
sådanne bobehandlingsprogrammer burde tids- og omkostningsforbruget ved
en professionel bobehandling væsentligt kunne nedbringes.
1. Undladelse af boopgørelse i småboer (242.400 kr.)
I en række boer, hvor ingen arving er repræsenteret ved værge, hvor der ikke
er legatarer, hvor boet ikke er skattepligtigt, og hvor der hverken skal svares
boafgift eller tillægsafgift, kan boopgørelse helt undlades. Der skal da blot
indleveres opgørelse over aktiver og passiver, hvorefter arvingerne deler boet
i mindelighed. Dette gælder, når boformuen ikke overstiger 242.400 kr. (2006niveau).
Denne forenklede behandlingsform har ganske stor betydning i praksis
(skønsmæssigt 10.000 ud af de i alt 60.000 dødsboer årligt).
2. Privat skifte
Arvingerne skal udarbejde boopgørelse med skæringsdag senest ét år efter
dødsfaldet, jf. DSL § 31.
Skifteretten kan dog tillade, at en endelig opgørelse vedrørende en endnu
ikke oppebåret indtægt, et betinget eller omtvistet krav eller andre nærmere
afgrænsede dele af boet henskydes til tiden efter boets slutning, jf. DSL § 31,
stk. 2, og der skal da udarbejdes tillægsopgørelse.
Den normale boopgørelse indsendes inden 3 måneder efter skæringsdag til
skifteretten og til den kommunale skattemyndighed, jf. DSL § 32. Arvingerne
har dog altid en frist på 9 måneder fra dødsdagen til at indsende opgørelsen.
Fristen for indlevering af boopgørelse forlænges ikke, selv om den udløber på
en helligdag eller en lørdag, jf. UfR 2004.888 V.
Ved bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 blev der truffet nærmere
bestemmelser om nogle tekniske spørgsmål vedrørende boafgifter, gaveafgift
mv. Forskrifter om, hvad boopgørelse både i et bobestyrerbo og i et privat
skiftet bo skal indeholde, findes i bekendtgørelsens § 2, jf. nærmere Henrik
Lyhne & Flemming Sorth: Boopgørelsen i dødsboer, anmeldt af Henning
Broman i FM 2000 s. 33 ff:
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(1) Helt basalt skal en boopgørelse angive, hvilket bo opgørelsen vedrører,
ligesom der skal være oplysning om afdødes eventuelle tidligere afgøde ægtefælle eller afdødes efterlevende ægtefælle. (2) Der skal være en fortegnelse over
aktiver og passiver med fornødne specifikationer. (3) Der skal ske angivelse af
boets indtægter og udgifter. (4) Boopgørelsen skal desuden angive fordelingen
af bobeholdningen og eventuelt af boafgiften mellem arvinger og legatarer
(med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde). (5) Der skal gives oplysning
om arveafkald. (6) Opgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om arveforskud og gaver ydet før den 1. juli 1995, jf. BAL §§ 49 og 50. (7) Der skal også
gives oplysning om gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt. Gaveafgift behandles
i bekendtgørelsens §§ 22-26. Der er skemapligt, jf. § 22. Anmeldelse indgives
og betaling sker til told- og skatteregionen. Afgiften skal indbetales samtidig
med indgivelse af gaveanmeldelse, uanset om gaveanmeldelse indgives den 1.
maj året efter, at gaven er modtaget, eller før dette tidspunkt, jf. § 23. (8) Endelig skal der gives oplysning om henstand med arve-, bo-, tillægsbo- og gaveafgifter, som afdøde havde opnået.
3. Bobestyrerbo
Bobestyreren skal udarbejde boopgørelse med skæringsdag senest 2 år efter
dødsfaldet, jf. DSL § 66.
Skifteretten kan dog tillade udskydelse af skæringsdag, hvis boet ikke kan
opgøres endeligt med den nævnte skæringsdag, men der skal da løbende indgives redegørelse om boets forhold.
Skifteretten kan tillade, at opgørelse vedrørende en endnu ikke oppebåret
indtægt, et betinget eller omtvistet krav eller andre nærmere afgrænsede dele
af boet henskydes til tiden efter boets afslutning, og der skal da snarest muligt
indleveres tillægsopgørelse, jf. DSL § 66, stk. 3.
Skifteretten kan tillade, at der enten ses bort fra små arvelodder, eller at de
indbetales til statskassen, jf. DSL § 67, stk. 2.
Senest 2 måneder efter skæringsdag fremlægges boopgørelse til godkendelse
på et afsluttende bomøde, jf. DSL § 68. Der er dog altid en frist på 9 måneder
fra dødsdagen. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel.
Klage over boopgørelse skal fremsættes over for bobestyreren inden 4 uger
efter det afsluttende bomøde.
Bobestyreren indbringer snarest muligt klagen for skifteretten, medmindre
der opnås enighed.
Boopgørelsen er endelig, hvis klage ikke er fremsat inden udløbet af 4-ugers
fristen.
Den endelige boopgørelse indsendes inden 2 uger til skifteretten og skattemyndigheden, underskrevet af bobestyreren, jf. DSL § 68, stk. 3.
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En egentlig revision af en boopgørelse foretager skifteretten kun, hvis der er
særlige grunde dertil, jf. DSL § 79, stk. 3, fx hvis den kommunale skattemyndighed anmoder om det, eller hvis en stikprøvekontrol viser, at det vil være
hensigtsmæssigt, jf. nærmere Mogens Kjærgaard-Møller, Per Holkmann Olsen,
Jytte Scharling & Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer
s. 373 ff.
Skattemyndigheden kan bede skifteretten træffe afgørelse om bestemte
forhold i en boopgørelse, jf. DSL § 79, stk. 2. Skattemyndigheden giver skifteretten meddelelse om, hvorvidt værdiansættelserne er godkendt.
Skifteretten kan fastsætte en frist for berigtigelse af fejl og mangler ved en
boopgørelse, jf. DSL § 79, stk. 4. Bobestyrerens honorar kan skifteretten ændre
af egen drift ved kendelse, jf. DSL § 79, stk. 5.
På grundlag af boopgørelsen beregner og opkræver skifteretten boafgift og
tillægsboafgift, jf. nærmere DSL § 80.
Klage over afgiftsberegningen skal indgives til skifteretten inden 4 uger efter
modtagelsen, jf. DSL § 80, stk. 3.
Skal der beregnes afgift af et beløb på over 2 mio. kr., skal skifteretten
underrette Told- og Skattestyrelsen om afgiftsgrundlaget og -beregningen, og
ToldSkat er klageberettiget på lige fod med arvinger og legatarer.
Skifterettens afgørelse i klagesagen kan kæres, jf. DSL § 80, stk. 4.
Hvis boet er behandlet ved bobestyrer, skal udlodning finde sted senest 14
dage efter, at afgiftsberegningen er endelig, jf. DSL § 80, stk. 5.

E. Boomkostninger, herunder honorar
1. Acontohonorar til bobestyrer
Der kan i et bobestyrerbo kun udbetales honorar a conto til bobestyreren,
såfremt skifteretten samtykker, og særlige grunde taler derfor, herunder boets
beskaffenhed eller behandlingstid, jf. DSL § 57, stk. 2.
I andre boer beror spørgsmålet om aconto honorar på aftalen mellem arvingerne og advokaten. Normalt vil der ikke kunne debiteres aconto, medmindre
arvingerne samtykker heri.
Et honoraroverslahg (salæroverslag), der er afgivet ved bobehandlingens
begyndelse, binder normalt ikke bobestyreren, i hvert fald ikke hvis bobehandlingen har vist sig at være betydeligt mere kompliceret, end hvad han med
rimelighed kunne forudse, da han gav sit overslag vedrørende honorar, jf. T:FA
2005.498 Ø.
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2. Honorarets størrelse
Bobestyrerens honorar kan skifteretten i et bobestyrerbo ændre af egen drift ved
kendelse, jf. DSL § 97, stk. 5.
Tidligere fandtes der i de vejledende salærtakster for advokater også et afsnit
om honorar for bobehandling, som fandt anvendelse både i eksekutorboer og
når advokaten var bobehandler i et privatskiftet bo.
Efter den 1. august 1996 er disse vejledende salærtakster imidlertid bortfaldet, jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 27. juni 1996, som stadfæstede
KonkurrenceRådets påbud om ophævelse af vejledende takster vedrørende
områderne procedure, fogedsager, inkasso, dødsboer samt bodeling mellem
ægtefæller. Herefter er forholdet for en advokats vedkommende alene reguleret
af retsplejelovens § 126, dvs. at der kan debiteres et passende vederlag set i
forhold til både arbejdets omfang og de involverede værdier, jf. Kirsten
Reimers-Lund i Advokaten 1997 s. 64. De salærtakster, der i 1998 godkendtes
efter forhandling med blandt andet Finansministeriet, omfatter ikke bobehandling.
Der kan endvidere søges vejledning i konkurslovens § 239, stk. 1, 2. pkt. Ud
fra et samlet skøn tages der hensyn til boets beskaffenhed, herunder aktivernes
karakter og størrelse samt antallet af arvinger, det med bobehandlingen forbundne ansvar, det opnåede resultat for arvingerne samt det tidsforbrug, som
bobestyreren og dennes personale med rimelighed har kunnet bruge på sagen.
Se hertil de principielle bemærkninger fra skifteretten i T:FA 1999.309 V, der
særligt i relation til spørgsmålet om rimeligt tidsforbrug tilføjer, at en forudsætning for systemet med autorisation af bobestyrere er, at dette skal sikre opnåelsen af en sådan specialiseringsgrad, at der kan ske en hurtig og relativt billig
bobehandling. I den konkrete sag var der anvendt 71 timer på sagen fra bobestyrerens side, men landsretten stadfæstede skifterettens skøn, hvorefter
bobestyrerens honorar skulle nedsættes fra 57.000 kr. til 40.000 kr. I T:FA
2000.109 V siges det uddybende, at der i afvejningen af, hvad der kan anses for
at være et rimeligt honorar, »indgår parametre som tidsforbrug, boets størrelse,
boets kompleksitet med hensyn til arveforhold og aktivernes karakter, bomøder
af større omfang og antal, og særligt omfattende bobehandling i øvrigt«. Skifteretten ville i sagen anerkende honoraret på 50.000 kr. + moms i et bo med en
bruttoaktivmasse på 1 mio. kr. og et tidsforbrug på 55 1/2 time. Landsretten, der
herved henviste til de momenter, skifteretten havde fremdraget i sine præmisser, skønnede imidlertid anderledes og nedsatte honoraret til 40.000 kr. +
moms.
I solvente bobestyrerboer skal skifteretten ikke godkende honoraret, men den
kan dog som nævnt af egen drift ændre dette ved kendelse, jf. DSL § 79, stk. 5.
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Arvinger kan klage over honoraret til skifteretten, jf. § 96, og også her træffes
afgørelse ved kendelse, jf. § 97, stk. 5.
Dette gælder alle bobestyrerboer, uanset om de behandles ved autoriseret
bobestyrer eller ej.
I insolvente bobestyrerboer skal skifteretten derimod godkende bobestyrerens
honorar, jf. DSL § 70, stk. 1.
En kreditor kan i medfør af § 70, stk. 2, begære, at boet behandles efter
konkurslovens regler – og honoraret fastsættes da i henhold til denne.
Hvad angår privat skifte, har skifteretten alene mulighed for at træffe afgørelse om, at ikke det fulde beregnede honorar skal medtages som boudgift i relation til boafgiften, men dette har ikke betydning for arvingerne (bortset naturligvis fra, at de kommer til at betale højere boafgift).
Hvis arvingerne ikke vil acceptere vederlaget i det privatskiftede bo, må der
klages til den kredsbestyrelse, hvorunder advokaten hører, på samme måde som
ved andre salærklager.
Hvad angår begrebet »passende vederlag«, jf. retsplejelovens § 126, må det
forventes, at der i de meget tidskrævende boer tages noget større hensyn til
tidsforbruget, end det var tilfældet efter de tidligere gældende takster, og at der
omvendt må rundes betydeligt ned på honoraret i boer, der ikke er synderligt
tidskrævende, jf. Kirsten Reimers-Lund i Advokaten 1997 s. 64.
Uanset at det vel grundlæggende er mest rimeligt, at honoraret har nogen
relation til tidsforbruget, så de tidligere oplevede helt automatiske betydelige
honorarer i store boer nu undgås, kan man vel ikke helt afvise, at slutfacit bliver
en ulempe for mindre velhavende dødsboer; disse bliver forholdsmæssigt mere
belastet med honorar end efter den tidligere ordning, og omvendt må de store
boer forholdsmæssigt mindre belastet, medmindre der er et meget stort tidsforbrug.
Der er ikke indgået nogen aftale mellem skifteretterne om faste parametre,
og der er således overladt et betydeligt skøn til de involverede, i første række
til bobestyreren, i andenrække til skifteretten.
I et bo, hvor aktivmassen var 300.000 kr., satte skifteretten honoraret til
15.000 kr. + moms, jf. FM 1999.11 Ø. Bobestyreren havde krævet 20.800 kr.
+ moms. Der var én arving og kun passiver af sædvanlig karakter, men der var
ført nogle forhandlinger om bolig mv. Skifteretten bemærkede, at behandlingen
af boet ikke fandtes at gå ud over »det sædvanlige«. Landsretten stadfæstede
skifterettens afgørelse.
I et bo med en aktivmasse på 800.000 kr. satte skifteretten honorar til 40.000
+ moms, jf. FM 1999.11/2 V, angiveligt svarende til det dobbelte af, hvad de
tidligere takster ville have ført til. Bobestyreren havde krævet 72.100 kr. +
moms, heri indbefattet halvt skødesalær for salg af boets ejendom til to arvin247
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ger. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse. Landsretten var også enig
med skifteretten i, at bobestyreren ikke havde været berettiget til at udbetale et
»honorar« på 1.200 kr. til en arving for at fremskaffe oplysninger til belysning
af, om længstlevende ægtefælle havde misbrugt sin rådighed over det uskiftede
bo. Det var arvingen selv, der måtte fremskaffe beviser herom i tilfælde af tvist.
I et bo med en aktivmasse på 135.000 kr. satte skifteretten honoraret til
30.000 kr. + moms, jf. FM 1999.11 V. Bobestyreren havde krævet 49.300 kr.
+ moms, særligt på grundlag af et betydeligt og veldokumenteret tidsforbrug:
14 timers juristarbejde, 58 timer særligt kvalificeret sekretærarbejde og 14 timer
almindeligt sekretærarbejde. Tidsforbruget blev ikke betvivlet, men et relativt
ukompliceret bo af denne størrelse kunne ikke »bære« mere end 30.000 kr. +
moms. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse.
I et bo med en aktivmasse på 5,5 mio. kr., heraf behæftet ejendom med 1,4
mio. kr., og hvor der var aktiver i udlandet og et stærkt modsætningsforhold
mellem to arvingsgrupper, havde bobestyreren beregnet sig et salær på 320.000
kr. Der var anvendt 350 timer, heraf 2/3 adokattimer. Skifteretten og landsretten
nedsatte salæret til 200.000 kr., idet der blev taget hensyn til, at skifteretten
flere gange havde kritiseret bobehandlingen, og at bobehandlingen ville være
forløbet hurtigere, hvis den havde været tilrettelagt på en mere hensigtsmæssig
måde, jf. T:FA 2001.402 V.
I et bo med en aktivmasse på 525.000 kr. og et nettobo på 500.000 kr. havde
bobestyreren beregnet sig et salær på 39.000 kr., inkl. et honorar på 4.000 kr.
for et arveudlægsskøde og 1.250 kr. i porto og copialia. Der var anvendt 14
advokattimer, 52 »kvalificerede« sekretærtimer og godt 3 almindelige sekretærtimer på bobehandlingen. Skifteretten godkendte salæret, men landsretten
nedsatte det »under hensyn til det oplyste om arbejdets omfang og aktivernes
værdi og karakter« til 25.000 kr., inkl. et skønsmæssigt til porto og copialia, jf.
T:FA. 2003.108/2 V. Aktiverne var kontanter, bankkonti, en kolonihave, to
biler, en trailer og en ejendom.
I et bo med en aktivmasse på 1.051.000 kr., hvoraf den faste ejendom udgjorde 727.000 kr., mens resten var indbo og værdipapirer, havde bobestyreren
beregnet sig et salær på 60.000 kr. + moms. Han havde anvendt 45 timer, som
han dog havde nedsat til 38 timer »pga. en arvings utallige telefoniske henvendelser«, hvortil kom 40 sekretærtimer. Skifteretten nedsatte salæret til 40.000
kr. + moms, men landsretten forhøjede det til 50.000 kr. + moms, jf. T:FA
2003.428 Ø. Landsretten lagde vægt på, at arvingerne havde været uenige om
registreringen, vurderingen og fordelingen af indboet, og at bobestyreren derfor
havde brugt det meste af en dag på at være til stede under registreringsforretningen.
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Som det ses af flere af afgørelserne, godkendes der et skønsmæssigt beløb til
porto og copialia. Rimeligheden heraf var bestridt i T:FA 2003.103/2 Ø, men
posten (793 kr.) godkendtes også af landsretten.
Der tegner sig efterhånden et billede af nogle mere standardiserede takster,
der lægges til grund i mangel af særlige problemer i det enkelte bo, uanset
hvilket faktisk tidsforbrug der dokumenteres. Endvidere viser billedet, at skifteretterne justerer, også selv om der ikke er åbenbar forskel mellem det forlangte honorar og det, skifteretten kommer frem til. Endelig viser billedet, at landsretten udviser betydelig tilbageholdenhed med at tilsidesætte skifterettens skøn.
Timetallet er dog langtfra altid irrelevant. I et bo, hvis størrelse ikke oplyses
i kendelsen, men som bestod af værdipapirer og udlejningsejendomme, der
solgtes med mæglerbistand, godkendtes således ved T:FA 2000.398 Ø et bobestyrersalær på 560.000 kr. + moms på grundlag af et af bobestyreren skønnet
timeforbrug på ikke under 400 timer, og idet honoraret ikke kunne overstige
1.400 kr. i timen »efter boets størrelse, kompleksitet og forhold i øvrigt«. Det
er herved først og fremmest antallet af forbrugte advokattimer, der tæller, jf. fx
T:FA 2002.268 Ø, hvor der var registreret følgende timetal (med angivelse af,
hvad advokaten normalt ville kræve i timen for disse kategorier): Senioradvokat
28 timer (1.650 kr. i timen), advokat 29,5 timer (1.200 kr.), fuldmægtig 12 timer
(800 kr.) og sekretær 24 timer (500 kr.). Skifteretten havde godkendt det indstillede salær på 88.000 kr. + moms, men landsretten nedsatte det skønsmæssigt
til 75.000 kr.+ moms. Begrundelsen falder i tre led: (1) Tidsforbruget er højere
end et normaælt tidsforbrug i tilsvarende boer. (2) Dette højere tidsforbrug
kunne imidlertid »tilskrives arvingerne« og fandtes derfor rimeligt. (3) Men
advokattimerne (i alt 57,5 timer) kunne ikke alene begrunde et salær som det
indstillede, og »fuldmægtig- og sekretærtimerne har ikke et sådant omfang, at
de kan begrunde et salær af den indstillede størrelse«. Det tilkendte salær på
75.000 kr. svarer næsten præcist til 1.300 kr. i timen for advokaternes samlede
indsats.
Uanset timeforbruget kan salæret nedsættes, såfremt forhold, der kan lægges
bobestyreren til last, har medført et højere timeforbrug, end hvad der var nødvendigt, jf. den allerede under bobestyrerens habilitet omtalte UfR 2002.167 V,
hvor en fusion mellem to advokatfirmaer medførte bobestyrerens inhabilitet.
Der var tvist mellem arvinger i to boer, hvoraf det ene bo var arving i det andet.
De to bobestyrere blev gennem fusionen kompagnoner med hinanden. Det salær
på 18.000 kr. + moms, som den inhabile bobestyrer havde beregnet sig, blev
godkendt af skifteretten, men det blev af landsretten nedsat til det halve, fordi
der kunne have været sparet advokattimer, hvis advokaten selv havde henledt
skifterettens opmærksomhed på den mulige inhabilitet efter fusionen.
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Bobehandlende advokat kan beregne sig særskilt honorar for bestyrelse af
virksomhed, fabrik, erhvervsejendom mv. Se fx FM 1999.48 V, hvor der i et
insolvent bo med aktiver på 300.000 kr. og passiver på 1,9 mio. kr. fordelt på
33 kreditorer var anvendt 28,5 advokat- og 137 sekretærtimer, og hvor skifteretten kun ville tilkende 40.000 kr. mod de krævede 50.000 kr., men hvor landsretten forhøjede til 48.000 kr. under hensyn til »arbejdets art og omfang, det
opnåede resultat og det store antal sekretærtimer«. Det kommer i betragtning,
at der ganske vist var bestyret en virksomhed tilhørende afdøde, men at længstlevende ægtefælle havde hjulpet hermed og oppebåret 50.000 kr. i vederlag
herfor.
Det spiller også ind, hvis bobestyreren har udført arbejde med fx udarbejdelse
af salgsopstilling og salgsaftale om boets faste ejendom, hvorved mæglerudgift
er sparet, jf. T:FA 2000.36 Ø, der i et bo af uoplyst størrelse godkender et
bosalær på 110.000 kr. + moms for et arbejde på 87 timer fra bobestyreren og
40 timer fra hendes sekretær.
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Herefter følger nogle oversigter, der burde kunne være til nytte for bobestyreren
hhv. de privatskiftende arvinger, dels for så vidt angår frister i skifte- og
skattelovgivningen, dels for så vidt angår ekspeditioner i boet.
Uanset om bobehandleren er professionel, typisk advokat, eller om arvingerne selv forestår bobehandlingen, er det tilrådeligt at anvende en checkliste for
at sikre sig, at alle væsentlige ekspeditioner udføres, og udføres rettidigt.
På denne ekspeditionsliste foretager bobehandleren afkrydsning, efterhånden
som ekspeditionerne er udført, og dette bør gælde i både private boer og i
bobestyrerboer. I vore it-tider sker »afkrydsningen« normalt ved registrering i
et bobehandlingsprogram, men princippet er det samme: at sikre sig et overblik
over, hvilke ekspeditioner der skal udføres, og hvilke af dem der faktisk er
udført.

A. Overblik over boet: delproblemer, delomslag
Standardomslag fælles for de fleste bosager kan være følgende:
– korrespondance,
– dokumenter, herunder attester,
– notater (i det omfang de ikke indskrives i bobehandlingsprogrammet, dvs. i
tekstbehandlingsdelen),
– bank- og sparekassekonti,
– åbningsstatus,
– boopgørelse (der opsamles materiale hertil gennem hele bobehandlingen;
anvendes der et bobehandlingsprogram, indskrives dataene heri),
– forsikringer,
– indbo, herunder eventuelle vurderinger,
– skat (afdødes, boets),
– anmeldte fordringer (herunder eventuel gældbog med bilag).
Specialomslag kan fx være:
– fast ejendom,
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–
–
–
–

kaution,
udestående fordringer,
boskat (hvis boet er skattepligtigt),
bil, campingvogn, båd eller andre særlige løsøregenstande, der skal afhændes
eller udlægges),
– særlige tvistespørgsmål,
– erhvervsvirksomhed tilhørende boet,
– kopier af relevante steder i retslitteraturen (hvis der er juridiske tvivlsspørgsmål i boet).

B. Privat skifte
1. Afholde møde med arvinger
– opstilling over aktiver og passiver
– hvad skal der ske med boets aktiver?
– hvem udfører hvad?
2. Udarbejde opsummerende og orienterende skrivelse
3. Eventuelt foranledige skifteværge beskikket, § 15
4. Udfylde begæring om privat skifte
5. Udarbejde udkast til proklamaannonce
6. Fremsende underskrevet skiftebegæring, annonceudkast samt oversigt over
aktiver og passiver til skifteretten, § 25, stk. 1, nr. 2, og § 25, stk. 4
Angiv bemyndiget person, § 25, stk. 6
7. Betale skifteafgift 2.500 kr.
8. Eventuel sikkerhedsstillelse ved udenlandske arvinger, BAL § 21
9. Eventuelt fremsende meddelelse om boets udlevering til legatarer, hvis
skifteretten bestemmer det, § 25, stk. 3
10. Inden 6 måneder fra udleveringen indsende opgørelse over boets aktiver og
passiver pr. dødsdagen, § 25, stk. 5
11. Ikke dele aktiver – heller ikke acontoarveudlæg – før boets gæld er betalt
eller behørigt sikret, bortset fra sædvanligt indbo og personlige effekter,
§ 26, stk. 4, samt § 27
12. Udbakningsreglen, § 29
13. Udarbejdelse af boopgørelse – seneste skæringsdag 1-årsdagen for dødsfaldet, § 31
14. Boopgørelse indsendes inden 3 måneder efter skæringsdag til skifteretten
og den kommunale skattemyndighed, § 32. Fristen for indlevering af boopgørelse forlænges ikke, selv om den udløber på en helligdag eller en lørdag,
jf. UfR 2004.888 V
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15. Eventuel yderligere skifteafgift 6.500 kr., hvis arvebeholdningen er over 1
mio. kr.

C. Forenklet privat skifte (almindeligt)
1. Afholde møde med arvinger
– opstilling over aktiver og passiver
– hvad skal der ske med boets aktiver?
– hvem udfører hvad?
2. Udarbejde opsummerende og orienterende skrivelse
3. Udfylde begæring om forenklet privat skifte
4. Fremsende begæring, annonceudkast samt opgørelse over aktiver og passiver i to eksemplarer til skifteretten, § 33, stk. 3 samt § 33, stk. 2, jf. § 25,
stk. 4.
Angiv bemyndiget person, § 33, stk. 2, jf. § 25, stk. 6
5. Skifteafgift 1.000 kr. betales ved boets udlevering, RAL § 36 b, stk. 3, smh.
§ 36 f, stk. 2
6. Ingen yderligere opgørelser, § 35, stk. 1
7. Ikke dele aktiver – heller ikke acontoarveudlæg – før boets gæld er betalt
eller behørigt sikret, bortset fra sædvanligt indbo og personlige effekter, §
33, stk. 2, jf. § 26, stk. 4, smh. med § 27
8. Udbakningsreglen, § 33, stk. 2, jf. § 29

D. Forenklet privat skifte (ægtefælle eneste arving)
1. Møde med arving
– skal aktiver efter boets udlevering sælges?
– hvem udfører hvad?
2. Udarbejde opsummerende og orienterende skrivelse
3. Udfylde begæring om forenklet privat skifte
4. Fremsende begæring og annonceudkast til skifteretten, § 34, stk. 2, jf. § 25,
stk. 4.
Angiv bemyndiget person
5. Betale skifteafgift 1.000 kr., RAL § 36 b, stk. 3, smh. med § 36 f, stk. 2
6. Inden 6 måneder fra udleveringen indsende opgørelse i to eksemplarer til
skifteretten, § 34, stk. 2, jf. § 25, stk. 5
7. Udbakningsregel, § 34, stk. 2, jf. § 29
8. Ingen yderligere opgørelser, § 35, stk. 1
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E. Boudlæg
1. Boudlæg til hvem? DSL § 19, stk. 1
a. til den eller dem, der stod afdøde nærmest (socialt)
b. en institution, afdøde havde tilknytning til
c. til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen
d. til en kommune eller statskassen
2. Betingelser
a. boets aktiver med fradrag af (§ 18, stk. 1)
(1) rimelige udgifter ved begravelsen (herunder gravstedsvedligeholdelse),
(2) rimelige udgifter ved boets behandling,
(3) pantegæld,
(4) gæld sikret ved gyldigt ejendomsforbehold,
(5) tingligt sikrede udlæg,
(6) modregningsret
overstiger ikke 33.000 kr. (2006)
b. udlægsmodtageren dækker udgifterne ved begravelsen og boets behandling, § 19, stk. 2
c. kan betinges af, at udlægsmodtageren ryddeliggør afdødes bolig (men
ikke rengør), § 19, stk. 2
d. retsafgift 500 kr. (RAL § 36 b, stk. 1) betales ved boets udlevering (RAL
§ 36 f, stk. 1)
3. Virkninger
a. samtlige aktiver udlægges, § 18, stk. 1
b. ingen gældshæftelse, § 19, stk. 2
4. Øvrige bestemmelser
a. boudlæg kan under ganske særlige omstændigheder finde sted, selv om
værdigrænsen overskrides, § 18, stk. 2
b. er der tvivl om værdiansættelsen, eller er der betydelige værdier, kan
skifteretten bestemme, at boet skal behandles efter de øvrige regle i
DSL, jf. § 18, stk. 3
c. det tidligere udlagte indgår ikke ved genoptagelse af boet, § 20
d. beløbsgrænsen pristalsreguleres, § 21, stk. 2

F. 200.000 kr.s-reglen
1. Til hvem? En efterlevende ægtefælle
2. Anvendelsesområde
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a. fra området for boudlæg op til 180.000 kr., AL § 7 b, stk. 2
b. beløbet pristalsreguleres, AL § 7 b, stk. 3.
c. værdien af det samlede fællesbo samt efterlevendes fuldstændige særeje
er afgørende
d. værdien af nettoaktiverne
3. Betingelser
a. gældsvedgåelse, DSL § 22, stk. 1, nr. 2
b. retsafgift 500 kr. (RAL § 36 b, stk. 2) betales ved boets udlevering (RAL
§ 36 f)
4. Virkninger
a. tvangsarveret – ingen arv til førstafdødes arvinger
b. retten kan ikke begrænses ved testamente
5. Øvrige bestemmelser
a. er der tvivl om værdiansættelsen eller betydelige værdier, kan skifteretten bestemme, at boet skal behandles efter de øvrige regler i DSL, jf. §
22, stk. 2
b. udbakningsregel, § 23
c. bestemmelsen i AL § 7 b, stk. 2, finder anvendelse ved skifte af uskiftet
bo, uanset førstafdødes dødstidspunkt.
d. proklama kan udstedes, § 81, stk. 1
e. AL § 7, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse, AL § 7 b, stk. 2, sidste
pkt.

G. Uskiftet bo
1. Udlevering til hvem? en efterlevende ægtefælle.
2. Betingelser
a. fælles livsarvinger, AL § 8
b. fælleseje, AL § 8
c. samtykke fra myndige særbørn, AL § 9, stk. 1
d. ved umyndige særbørn (eller skifteværge beskikket): samtykke fra værge
(skifteværge), og med skifterettens tilladelse, AL § 9, stk. 2
e. gældsvedgåelse, § 24, stk. 1, jf. § 22, stk. 1, nr. 2
f. ægtefællen ikke under konkurs, og har tilstrækkelige midler til at dække
sine forpligtelser, AL § 10
g. retsafgift 500 kr. (RAL § 36 b, stk. 2) betales ved boets udlevering (RAL
§ 36 f)
3. Omfang
– alt hvad formuefællesskabet ved førstafdødes død omfattede
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– og alt hvad længstlevende senere erhverver, for så vidt det ikke er gjort
til fuldstændigt særeje, AL § 14, stk. 1, smh. med § 23
u-1: rettigheder af personlig art, AL § 14, stk. 2
u-2: arv eller gave, såfremt skifte inden 3 måneder efter modtagelse, AL
§ 14, stk. 3
4. Virkninger
a. fællesboopgørelse indgives inden 6 måneder efter dødsfaldet, AL § 13,
stk. 1
b. længstlevende udøver en ejers rådighed, AL § 15, stk. 1
c. skifteretten kan pålægge længstlevende at meddele oplysninger om
dispositioner over det uskiftede bos formue, AL § 13, stk. 4
d. arvingerne kan begære skifte ved misbrug, AL § 20
e. større gaver kan kræves omstødt, AL § 22
f. længstlevende kan begære skifte når som helst, AL § 17, stk. 1
g. pligt til at skifte ved indgåelse af nyt ægteskab, AL § 17, stk. 2
– NB! boafgiftspligt ved skifteafkald!
h. pligt til at skifte, når umyndige særbørn bliver myndige eller dør, AL §
1
i. førstafdødes livsarvinger arver kun, hvis de overlever længstlevende, AL
§ 19
j. dør alle livsarvinger efter førstafdøde, overtager længstlevende boet til
fri rådighed uden skifte, AL § 24!
k. udbakningsregel, AL § § 16, stk. 2!
l. proklama kan udstedes

H. Bobestyrerbo (solvent)
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
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Tegning af kautionsforsikring, § 39, stk. 1
Boets udlevering og udstedelse af skifteretsattest, § 42
Sikring af boets aktiver, § 44, stk. 1
– tinglysning af bobehandling
– registrering i VP (værdipapirer)
– meddelelse til debitorer vedrørende udestående fordringer
Indrykning af proklama, § 46
Meddelelse om proklama til udenlandske kreditorer, § 81, stk. 5
Registrering af aktiver og passiver samt værdiansættelse, § 44, stk. 2
I givet fald: anmode om afsigelse af insolvenskendelse, § 43
Eventuelt eftersøgning af arvinger, § 48
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9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Eventuelt søge oplysninger og bistand fra offentlige myndigheder, § 48,
stk. 3
Eventuel beskikkelse af skifteværge ved skifteretten, § 15
Meddelelse til arvinger og legatarer om boets udlevering og deres ret til at
arve, § 47
Anmode efterlevende ægtefælle om at udarbejde oversigt over dennes
aktiver og passiver, § 76, stk. 1, med eventuel dokumentation, § 76, stk. 2
NB! Efterlevende ægtefælle bevarer rådigheden over egen bodel, § 75, stk.
1
Føre gældbog, § 46, stk. 2
Tilbagesende eventuel kopi af anmeldelse med påtegning om modtagelse,
§ 82, stk. 4
Udarbejde åbningsstatus, § 52
Sende eksemplar af åbningsstatus til arvinger, skifteretten og SKAT, § 52,
stk. 2
Eventuel insolvenskendelse, § 52, stk. 3. Sende meddelelse herom til
arvinger, legatarer, kreditorer og den kommunale skattemyndighed, § 69,
stk. 2
Indkalde arvinger til bomøde
– leder forhandlingerne på bomøder, fastsætter dagsorden, tid, sted og
varsel, § 55, stk. 2
– hvad skal ske med boets aktiver?
– hvem udfører hvad?
– ved stemmelighed træffer bobestyreren afgørelse, § 53 stk. 2
– censurbeføjelser over for arvingernes beslutninger, § 53, stk. 4
– give klagevejledning, § 96
Træffe bestemmelse i boets anliggender, bortset fra væsentlige spørgsmål,
§ 53
NB! Ikke foregribe senere bobehandling, § 49, stk. 2
Eventuelt antage forretningskyndig medhjælp og revisor (med skifterettens
samtykke), § 50
Udarbejde opsummerende og orienterende skrivelse, § 45
NB! Klagevejledning, § 53, stk. 4
Tage stilling til eventuel opsigelse af gæld, § 87
Salg af aktiver, §§ 58-62
Inddrive krav, § 63
Eventuelle senere bomøder, § 55
Prøvelse af anmeldte krav og forelæggelse af disse for arvingerne, § 56
Mægle forlig vedrørende bestridte krav, § 56, stk. 2
Indstiller endeligt vedrørende anmeldte krav, § 56, stk. 5
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29) Fremsendelse af anbefalet brev til kreditor ved hel eller delvis afvisning
af krav, § 56, stk. 4
30) Dækning af anmeldte og godkendte krav, § 57
31) Tilbageholdenhed med àcontoudlodninger, § 64
32) Eventuel anden behandlingsmåde ved anmodning, § 64
33) Orientere om boets forhold efter anmodning, § 54, stk. 2
34) Udarbejdelse af boopgørelse, § 66 (se dispositionslister i næste kapitel)
35) Holde afsluttende bomøde, § 68, stk. 1
36) Stadfæster boopgørelse med klageadgang for arvingerne til skifteretten, §
68, stk. 2; klagefrist: 4 uger
37) Fremsende kopi af endelig boopgørelse til kommunal skattemyndighed og
skifteretten, § 68, stk. 3
38) Eventuel indstilling til skifteretten om afsætning af arv efter § 25 i lov om
borteblevne, § 67, stk. 1
39) Eventuel indstilling til skifteretten om ikke-udbetaling af små arvelodder,
§ 67, stk. 2
40) Betaling af boafgift og eventuel tillægsboafgift, BAL § 19, stk. 2
41) Udlodning til arvinger, § 80, stk. 5, og legatarer, § 14
42) Betaling af skifteafgift 2.500 kr., RAL § 36 b, stk. 6, og eventuel tillægsafgift 6.500 kr. (ved arvebeholdning over 1 mio.kr.), RAL § 36 c. Forfalder
til betaling ved udlodning, RAL § 36 f, stk. 3
43) Aflysning af registrering om bobehandling, § 54, stk. 3
44) NB! Husk i eget bogholderi at føre særlig konto for hvert bo
– alle regnskabsmæssige transaktioner skal fremgå af kontoen, jf. bbkg.
§ 22

I. Bobestyrerbo (insolvent)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Afsigelse af insolvenskendelse
Tegning af kautionsforsikring, § 39, stk. l
Indrykning af bekendtgørelse om insolvenskendelse i Statstidende, § 70,
jf. KL § 109, stk. 1, 1. pkt.
Give arvinger, legatarer, kreditorer og kommunal skattemyndighed meddelelse om insolvenskendelsen, § 69, stk. 2
Boets udlevering og udstedelse af skifteretsattest, § 42
Sikring af boets aktiver, § 44, stk. 1
– tinglysning af bobehandling
– registrering i VP, bbkg. § 21, stk. 3
– meddelelse vedrørende udestående fordringer
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

– oprettelse af bokonto, bkg. § 21, stk. 1 og 2
Indrykning af proklama, § 46
Sende meddelelse om proklama til udenlandske kreditorer, § 81, stk. 5
Registrering af aktiver og passiver samt værdiansættelse, § 44, stk. 2
Eventuelt søge oplysninger og bistand fra offentlige myndigheder, § 48,
stk. 3
Anmode efterlevende ægtefælle om at udarbejde oversigt over dennes
aktiver og passiver, § 76, stk. 1, med eventuel dokumentation, § 76, stk. 2.
– NB! Efterlevende ægtefælle bevarer rådigheden over egen bodel, § 75,
stk. 1
Føre gældbog, § 46, stk. 2.
Udarbejde åbningsstatus, § 52, stk. 1
Tilbagesende eventuel kopi af anmeldelse med påtegning om modtagelse,
§ 82, stk. 4.
Bobestyrer orienterer kreditorerne om væsentlige forhandlinger og beslutninger i boet, § 70, stk. 1, sidste pkt., jf. § 45
Salg af aktiver, §§ 58-62
Inddrive krav, § 63
Træffe bestemmelse i boets anliggender, bortset fra væsentlige spørgsmål,
§ 53, stk. 1
Forelægge væsentlige spørgsmål for boets kreditorer, § 53, stk. 1
Eventuelt antage forretningskyndig medhjælp og/eller revisor med skifterettens samtykke, § 50
Tage stilling til eventuel opsigelse af gæld, KL § 41, og gensidigt bebyrdende aftaler, KL kap. 7
Indkalde til eventuelle bomøder ved behov, § 55, stk. 1
– leder forhandlinger på bomøder, fastsætter dagsorden, tid, sted og
varsel, § 55, stk. 2 (anvendes formentlig i stedet for KL § 119)
– indkaldelse ved meddelelse og eventuelt i Statstidende, § 55, stk. 2
– afstemningsregler KL §§ 120-122 og 123, stk. 2 og 3 – bindende beslutning kræver repræsentation af 1/3 af kendte kreditorer efter vægt –
ellers bobestyrers afgørelse
– censurbeføjelse over for kreditorers beslutninger, § 70, stk. 1, jf. § 53,
stk. 4
– give klagevejledning
Prøvelse af anmeldte krav og forelæggelse af disse for kreditorerne, § 70,
stk. 1, jf. § 56
Mægle forlig vedrørende bestridte krav, § 56, stk. 2
Indstille endeligt vedrørende anmeldte krav, § 56, stk. 5

259

Proklama: hvornår og hvordan? hvad omfattes?

26. Fremsendelse af anbefalet brev til kreditorer, hvis krav ikke kan anerkendes helt eller delvis, § 70, stk. 1, jf. § 56, stk. 4
27. Betaling af massekrav, fortrinsberettigede krav og pantsatte krav efter
prøvelse, § 70, stk. 1, jf. KL §§ 145-146
28. Give politiet meddelelse om forhold, som giver anledning til politimæssig
efterforskning, § 70, stk. 1, jf. KL § 110, stk. 4
29. Overgang til behandling efter solvensregler ved solvens, § 73
30. Eventuel slutning efter KL § 143
31. Udarbejdelse af udkast til regnskab, § 70, stk. 1, jf. KL § 148
32. Anmode skifteretten om godkendelse af honorar, § 70, stk. 1, 4. pkt.
33. Indstille til skifteretten, at der ved udlodning ses bort fra småfordringer, §
70, stk. 1, jf. KL § 153
34. Indrykning af indkaldelse til afsluttende skiftesamling i Statstidende med
to ugers varsel, § 70, stk. 1, jf. KL § 150, stk. 1
35. Stadfæstelse af udkast til boopgørelse, § 70, stk. 1, jf. KL § 151, stk. 2
36. Indrykning af bekendtgørelse om boets slutning, medmindre tidspunktet
for stadfæstelse og udlodning samt størrelsen af dividenden fremgår af
indkaldelsen til afsluttende skiftesamling, § 70, stk. 1, jf. KL § 155, stk. 1,
1. pkt.
37. Klagefrist 2 uger fra kendskab om afgørelsen, § 96, stk. 2
38. Inden 2 uger fremsendes endelig boopgørelse til skifteretten og kommunal
skattemyndighed, § 68, stk. 3, analogt
39. Udlodning ved endelig boopgørelse, KL § 152 analogt (eventuelt DSL §
80, stk. 5, analogt)
40. Betaling af skifteafgift 2.500 kr., RAL § 36 b, stk. 6. Forfalder til betaling,
når udlodning kan ske, RAL § 36 f, stk. 3
41. Senere indkomne midler fordeles mellem fordringshaverne i overensstemmelse med tidligere udlodning, § 70, stk. 1, jf. KL § 154
42. Aflysning af registrering om bobehandling, § 54, stk. 3
43. NB! Husk i eget bogholderi at føre særlig konto for hvert bo. Alle regnskabsmæssige transaktioner skal fremgå af kontoen, jf., bkg. § 22

J. Proklama: hvornår og hvordan? hvad omfattes?
1. Obligatorisk ved
a. privat skifte
b. forenklet privat skifte
c. bobestyrerbo
2. Kan udstedes ved
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3.

4.

5.

6.

7.

a. 200.000 kr.s udlæg
b. uskiftet bo
Indhold
a. afdødes navn, adresse, CPR-nummer og dødsdag
b. navn og adresse på en eventuel personligt ejet virksomhed
c. en eventuel virksomheds CVR-nummer
d. opfordring til at anmelde krav mod afdøde inden 8 uger efter bekendtgørelsen
e. over for hvem anmeldelse kan ske
f. eventuel afgørelse om insolvensbehandling
g. sad afdøde i uskiftet bo, oplyses tillige førstafdødes navn, adresse,
CPR-nummer og dødsdag
Hvor indrykkes proklamaet?
– én bekendtgørelse i Statstidende
– skifteretten og bobestyrer kan bestemmme, at proklama tillige skal
optages i et lokalt blad, § 81, stk. 6 (hensyn: lokale smånæringsdrivende)
Hvornår udstedes proklama?
a. privat skiftet bo: ved boets udlevering
b. bobestyrerbo: straks efter boets udlevering
Proklamafrist
– anmeldelse af krav: inden 8 uger efter bekendtgørelsen
– foreløbig anmeldelse med beløb (ikke kun forbehold) kan ske; endelig
anmeldelse da inden yderligere 8 uger
– er første anmeldelse endelig, kan korrektion ikke ske efter 8-ugers fristen; fri adgang til korrektion inden for 8-ugers fristen
Hvad prækluderes ved fristens udløb?
– hovedregel: alt!
– undtagelser
a. krav, som efter dødsfaldet og inden proklamafristens udløb skriftligt
er kommet boet i hænde, § 83, stk. 2, nr. 1
(fx post modtaget af boet efter dødsfaldet, og som findes af boet inden
proklamafristens udløb)
b. ejerrettigheder, når boet er i ond tro, § 83, stk. 2, nr. 2
(fx ejendomsforbehold, udlån)
c. krav sikret ved pant, § 83, stk. 2, nr. 3
(ved ejerpantebreve dog kun, hvis kreditor er boet bekendt). Den
personlige fordring prækluderes
d. Krav sikret på tilsvarende måde, § 83, stk. 2, nr. 3
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(fx tinglyst udlæg i fast ejendom, udlæg i løsøre, registrering i VP;
panterettigheder, der er gyldige mod enhver uden tinglysning, konnneks modregning)
e. skattekrav, § 83, stk. 2, nr. 4
8. Skal særskilt meddelelse gives om proklamaet?
– ja, til kendte udenlandske kreditorer, § 81, stk. 5
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IV. Checkliste til udarbejdelse
af boopgørelse

A. Disponering
I det følgende gennemgås først (I) de mere formelle krav til boopgørelsens
indhold; dernæst (II) opstilles en skabelon til udarbejdelse af boopgørelsen.
I. Ved bkg. nr. 1047 af 16. december 1999 er der truffet nærmere bestemmelser
om nogle tekniske spørgsmål vedrørende boafgifter, gaveafgift mv. Nærmere
regler om, hvad boopgørelsen både i et bobestyrerbo og i et privat skiftet bo
skal indeholde, findes i bekendtgørelsens § 2:
1. Hvilket bo opgørelsen vedrører.
2. Afdødes eventuelle tidligere afgøde ægtefælle eller afdødes efterlevende
ægtefælle.
3. Aktiver og passiver med fornødne specifikationer.
4. Indtægter og udgifter.
5. Fordelingen af bobeholdningen og eventuelt af boafgiften mellem arvinger
og legatarer (med angivelse af slægtskabsforholdet til afdøde).
6. Arveafkald.
7. Arveforskud og gaver ydet før den 1. juli 1995, jf. BAL §§ 49 og 50.
8. Gaveafgift, der ikke er betalt rettidigt. Gaveafgift behandles i bkg. §§ 22-26.
Der er skemapligt, jf. § 22. Anmeldelse indgives og betaling sker til told- og
skatteregionen. Afgiften skal indbetales samtidig med indgivelse af gaveanmeldelse, uanset om gaveanmeldelse indgives den 1. maj året efter, at gaven
er modtaget, eller før dette tidspunkt, jf. § 23.
9. Henstand med arve-, bo-, tillægsbo- og gaveafgifter, som afdøde havde
opnået.

II. Skabelon til boopgørelse:
a. tekstdel
– forside med navn, CPR-nummer, dødsdato, skæringsdato, skifteret, SKSnr. og bobestyrer,
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Valg af skæringsdag for boopgørelsen

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

boets udlevering,
bobestyrer og dennes sikkerhedsstillelse,
arveforhold, herunder testamente og arveafkald,
proklama,
åbningsstatus og solvens,
afdødes og boets skatteforhold,
udbetalte forsikringssummer,
eventuelle ægtepagter,
eventuelle retssager,
øvrige dispositioner af væsentlig betydning, herunder realisationer,
eventuelle forbehold ad værdiansættelser, jf. TfS 1999.305 Ø om fast
ejendom
b. taldel
– aktiver
– boets indtægter
– passiver (husk forholdsmæssig andel af social pension for dødsmåneden)
– boets udgifter
– boafgift
– angivelse af nettoformuen
– specifikation af, hvordan nettoformuen faktisk foreligger (1. afstemning),
– fordeling af bobeholdningen (»repartition«) med angivelse af bruttoarv,
eventuel mellemrente pga. acontoarveudlæg, eventuel tillægsboafgift,
nettoarv og udlægsmåde,
– kontantafstemning (2. afstemning),
– udlodnings- og udleveringsliste (3. afstemning)

B. Valg af skæringsdag for boopgørelsen
(se også nedenfor om indsendelsesfrist)
a. privatskiftede boer
– 1-årsdagen for dødsfaldet
– opgørelse vedrørende uafklaret, afgrænset forhold kan med skifterettens
samtykke udskydes til tiden efter boets afslutning; tillægsboopgørelse
indleveres snarest muligt
b. solvente bobestyrerboer
– 2-årsdagen for dødsfaldet
– dispensationsmulighed, § 66, stk. 2
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– opgørelse vedrørende uafklaret, afgrænset forhold kan med skifterettens
samtykke udskydes til tiden efter boets afslutning; tillægsboopgørelse
indleveres snarest muligt
c. insolvente bobestyrerboer
– ingen lovpligtig skæringsdag
– bobestyrer dog pligtig at fremme boets behandling mest muligt, § 54, stk.
1
– opgørelse vedrørende uafklaret, afgrænset forhold kan med skifterettens
samtykke udskydes til tiden efter boets afslutning; tillægsboopgørelse
indleveres snarest muligt

C. Afsluttende bomøde
a. solvente bobestyrerboer, § 68
– afsluttende bomøde er obligatorisk
– boopgørelse fremlægges til godkendelse senest 2 måneder efter skæringsdag
– altid 9 måneder fra dødsdagen til at fremlægge boopgørelsen
– indkaldelse med mindst 2 ugers varsel; boopgørelse vedlægges indkaldelsen
– det anbefales, at man i indkaldelsen angiver, at kopi kan tilbagesendes
underskrevet med godkendelse af boopgørelse og med frafald af klage
– klage inden 4 uger
– klages der ikke, er boopgørelsen endelig
b. insolvente bobestyrerboer, KL §§ 150-151
– indrykning af indkaldelse til afsluttende skiftesamling i Statstidende med
2 ugers varsel (kan ikke undlades, selv om indkaldelse sendes til alle
arvinger og kendte kreditorer, jf. FM 1998.154 V)
– stadfæstelse af boopgørelse
– klagefrist 2 uger, DSL § 96, stk. 2
– klages der ikke, er boopgørelsen endelig

D. Frist for indsendelse af boopgørelse
(se også ovenfor om valg af skæringsdag)
a. privatskiftede boer
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Udlodning i boet

– senest 3 måneder efter den valgte skæringsdag: sendes til skifteretten og
den kommunale skattemyndighed
– inden for de første 9 måneder efter dødsfaldet kan skæringsdag vælges
frit
– overskrides fristen i et privat skiftet bo, overgår boet til bobestyrerbehandling, § 30, stk. 1, nr. 3
b. solvente bobestyrerboer
– inden 2 uger efter endelig boopgørelse indsendes boopgørelsen til skifteretten og den kommunale skattemyndighed
c. insolvente bobestyrerboer
– inden 2 uger efter endelig boopgørelse indsendes boopgørelsen til skifteretten og den kommunale skattemyndighed

E. Udlodning i boet
a. privatskiftede boer
– efter aftale arvingerne imellem
b. solvente bobestyrerboer
– senest 14 dage efter endelig boopgørelse
c. insolvente bobestyrerboer
– formentlig ved endelig boopgørelse
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V. Blanketter til bobehandling
(skifteretterne og Domstolsstyrelsen)

Bilag 1

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)1/$17&.) 5-+(6'.18'05h
+DQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTWPFGTUMTGXPG
0CXPCFTGUUG%24PTQIGXGPVWGNVUN¿IVUMCDDGFGUCPIKXGV

JGTXGFCVCHFÓFGKMMGGHVGTNCFGTUKICPFGVGPFHÓNIGPFG#-6+8'4
+PFDQUO[MMGTOXVKNUCNIUX¿TFKR¾CWMVKQP
$GITCXGNUGUJL¿NR
-QPVCPV
8¿TFKRCRKTGT
$CPMMQPVK TGIPTQIMQPVQPT

MT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
$QUNQFCH¿IVGH¿NNGUDQFGN
#-6+8'4+#.6

MT
MT
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Bilag 1

QIHÓNIGPFG2#55+8'4
7FIKHVGTVKNDGITCXGNUGP

MT

7FIKHVGTXGFDQGVUDGJCPFNKPI

MT

)GD[TLH4GVUCHIKHVUNQXGPUhD

MT

2CPVGI¿NFOX

MT
MT

)¿NFUKMTGVR¾CPFGPO¾FG
HGMUOQFTGIPKPIUMTCXVKPIN[UVWFN¿IGN

MT
MT
MT

$QDGJQNFPKPI CMVKXGT RCUUKXGT

MT

,GIXKHQTRNKIVGTOKIQUVKNCVDGVCNGWFIKHVGTPGVKNDGITCXGNUGPQIDQGVUDGJCPFNKPIQIVKNCVT[FFGNKIIÓTG
CHFÓFGUDQNKI
7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIXKQOCVH¾DQGVWFNCIV
0CXP

5VGFFCVQWPFGTUMTKHV

*XKUDQGVUCMVKXGTQXGTUVKIGTMTUMCNFGTDGVCNGUMTHQTUMKHVGTGVVGPUDGJCPFNKPILH
TGVUCHIKHVUNQXGPUhDUVM$GNÓDGVUMCNDGVCNGUXGFDQGVUWFNGXGTKPI
*XKUCHFÓFGXCTWPFGT¾TUMCNFGTKMMGDGVCNGUCHIKHV

5-
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Bilag 2

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)1/5.760+0)#($151/+06'6','0&'
+DQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTWPFGTUMTGXPG
0CXPCFTGUUG%24PTQIGXGPVWGNVUN¿IVUMCDDGFGUCPIKXGV

JGTXGFCVCHFÓFGKMMGGHVGTNCFGTUKICMVKXGT
7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIXKQOCVH¾DQGVUNWVVGV
0CXP

5VGFFCVQWPFGTUMTKHV

5-#
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Bilag 3

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)1/7&.)#($1'66+.)6'(..' 5-+(6'.18'05h
+DQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTWPFGTUMTGXPGGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG
0CXP
#FTGUUG
%24PT
JGTXGFHÓNIGPFG


#HFÓFGXCTXGFFÓFUHCNFGVIKHVOGFOKIQIKMMGUGRCTGTGV



#HFÓFGQILGIGLGFGUQOH¿NNGUGLGQIU¿TGLGMWPJXCFFGTGTCPHÓTVR¾XGFNCIVGQRIÓTGNUGQXGTCMVKXGTQI
RCUUKXGTRTFÓFUFCIGP



,GIR¾VCIGTOKICVJ¿HVGRGTUQPNKIVHQTCHFÓFGUI¿NF

7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIQOCVH¾DQGVWFNCIVGHVGTUMKHVGNQXGPUhLHCTXGNQXGPUhD
5VGF

&CVQ

IVGH¿NNGPUWPFGTUMTKHV

)GD[THQTUMKHVGTGVVGPUDGJCPFNKPIGTMTLHTGVUCHIKHVUNQXGPUhDUVM$GNÓDGVUMCNDGVCNGUXGFDQGVU
WFNGXGTKPI
5-
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Bilag 4

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
&GP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)75-+(6'6$1 5-+(6'.18'05h
+DQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTWPFGTUMTGXPGGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG
0CXP
#FTGUUG
%24PT

JGTXGFHÓNIGPFG
 #HFÓFGXCTXGFFÓFUHCNFGVIKHVOGFOKIQIKMMGUGRCTGTGV
 #HFÓFGJCXFGKMMGKMMGMWPHWNFUV¿PFKIVU¿TGLG
 #HFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGVGUVCOGPVGCPFGVVGUVCOGPVGGPFXGFNCIVGQRTGVVGVFGP
 ,GIGTO[PFKI
 ,GIGTKMMGWPFGTMQPMWTUQILGIJCTVKNUVT¿MMGNKIGOKFNGTVKNCVF¿MMGOKPGHQTRNKIVGNUGT
 ,GIR¾VCIGTOKICVJ¿HVGRGTUQPNKIVHQTCHFÓFGUI¿NF
 #HFÓFGGHVGTNQFUKIK¿IVGUMCDGVOGFOKIHÓNIGPFGDÓTPCFQRVKXDÓTPGNNGTFKUUGUGHVGTMQOOGTG
CFQRVKQPUDGXKNNKPIUMCNXGFN¿IIGU 
0CXPCFTGUUG%24PTDGFGUCPIKXGV
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Bilag 4



#HFÓFGJCXFGHÓNIGPFGDÓTP GNNGTFKUUGUGHVGTMQOOGTG UQOGTHÓFVGNNGTCFQRVGTGV CFQRVKQPUDGXKNNKPI
UMCNXGFN¿IIGU KGVVKFNKIGTG¿IVGUMCDGNNGTUQOGTHÓFVWFGPHQT¿IVGUMCD
0CXPCFTGUUG%24PTDGFGUCPIKXGV



#HFÓFGUU¿TNKIGNKXUCTXKPIGT QXGPP¿XPVGDÓTPGNNGTFKUUGUGHVGTMQOOGTG JCTIKXGVFGTGUUCOV[MMGVKNCV
LGIUKFFGTKWUMKHVGVDQOGFFGOLHCTXGNQXGPUh&GTGUUCOV[MMGGTMN¿TKPIGTXGFN¿IIGUFGPPG
CPOQFPKPI

7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIQOCVH¾DQGVWFNGXGTGVVKNWUMKHVGVDQ,GIDGMT¿HVGTWPFGTUVTCHCPUXCT
CVQXGPP¿XPVGQRN[UPKPIGTGTTKIVKIG
5VGF

&CVQ

IVGH¿NNGPUWPFGTUMTKHV

)GD[THQTUMKHVGTGVVGPUDGJCPFNKPIGTMTLHTGVUCHIKHVUNQXGPUhDUVM$GNÓDGVUMCNDGVCNGUXGF
DQGVUWFNGXGTKPI1RIÓTGNUGKJGPJQNFVKNCTXGNQXGPUhUMCNX¿TGKPFUGPFVVKNUMKHVGTGVVGPKPFGPO¾PGFGT
GHVGTFÓFUHCNFGV

5-
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Bilag 5

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)1/24+8#65-+(6' 5-+(6'.18'05h
7PFGTUMTGXPGCTXKPICTXKPIGTKDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

QIGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTJGTXGFHÓNIGPFG


#HFÓFGFGCHFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGCPFTGCTXKPIGT NKXUCTXKPIGTGNNGTCTXKPIGTKJGPJQNFVKNVGUVCOGPVG GPF
PGFGPP¿XPVG
0CXPCFTGUUG%24PTQIUN¿IVUMCDUHQTJQNFDGFGUCPIKXGV

275

Bilag 5






#HFÓFGFGCHFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGVGUVCOGPVGCPFGVVGUVCOGPVGGPFXGFNCIVGQRTGVVGVFGP
,GIXKCPVCIGTCVDQGVUCMVKXGTGTVKNUVT¿MMGNKIGVKNCVF¿MMGDQGVURCUUKXGT
,GIXKDGO[PFKIGTFGPOÓFGPFGGNNGTFGPVKNJXGOJGPXGPFGNUGQODQGVMCPUMGVKNCVH¾WFNGXGTGVGNNGT
VKNUGPFVFGCMVKXGTUQOGTKPFNGXGTGVKUMKHVGTGVVGP
*GPXGPFGNUGQODQGVMCPUMGVKN

0CXP

6GNGHQPPT

#FTGUUG

7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIXKQOCVH¾DQGVWFNGXGTGVVKNRTKXCVUMKHVG,GIXKDGMT¿HVGTWPFGT
UVTCHCPUXCTCVQXGPP¿XPVGQRN[UPKPIGTGTTKIVKIG
0CXP

5VGFFCVQWPFGTUMTKHV

*XKUFGTWPFGTUMTKXGUKJGPJQNFVKNUMKHVGHWNFOCIVUMCNFGPQTKIKPCNGUMKHVGHWNFOCIVXGFN¿IIGU8GFCFQRVKQP
UMCNCFQRVKQPUDGXKNNKPIGPXGFN¿IIGU'XGPVWGNNGCTXGCHMCNFUMCNNKIGNGFGUXGFN¿IIGU

276

Bilag 5

)GD[THQTUMKHVGTGVVGPUDGJCPFNKPIGTMTLHTGVUCHIKHVUNQXGPUhDUVM$GNÓDGVUMCNDGVCNGU
UGPGUVFCIGGHVGTDQGVUWFNGXGTKPI
*XKUDQDGJQNFPKPIGPKFGPGPFGNKIGDQQRIÓTGNUGQXGTUVKIGTOKNNKQPMTUMCNFGTDGVCNGU[FGTNKIGTGK
TGVUCHIKHV

5-
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Bilag 6

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 
5KMMGTJGFUUVKNNGNUG UVÓTTGNUG 

#0/1&0+0)1/24+8#65-+(6' 5-+(6'.18'05h
/'&7&'0.#0&5-'#48+0)'4
7PFGTUMTGXPGCTXKPICTXKPIGTKDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

QIGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTJGTXGFHÓNIGPFG


#HFÓFGFGCHFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGCPFTGCTXKPIGT NKXUCTXKPIGTGNNGTCTXKPIGTKJGPJQNFVKNVGUVCOGPVG GPF
PGFGPP¿XPVG
0CXPCFTGUUG%24PTQIUN¿IVUMCDUHQTJQNFDGFGUCPIKXGV

278

Bilag 6







5-#
#HFÓFGFGCHFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGVGUVCOGPVGCPFGVVGUVCOGPVGGPFXGFNCIVGQRTGVVGVFGP
,GIXKCPVCIGTCVDQGVUCMVKXGTGTVKNUVT¿MMGNKIGVKNCVF¿MMGDQGVURCUUKXGT
,GIXKDGO[PFKIGTFGPOÓFGPFGGNNGTFGPVKNJXGOJGPXGPFGNUGQODQGVMCPUMGVKNCVH¾WFNGXGTGVGNNGT
VKNUGPFVFGCMVKXGTUQOGTKPFNGXGTGVKUMKHVGTGVVGP
,GIXKJCTUVKNNGVUKMMGTJGFHQTDQCHIKHVGTPGUDGVCNKPIGNNGT
FG P WFGPNCPFUMGCTXKPI GT JCTIKXGVHWNFOCIVVKNGPCTXKPIFGTDQTK&CPOCTM
*GPXGPFGNUGQODQGVMCPUMGVKN

0CXP

6GNGHQPPT

#FTGUUG

7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIQOCVH¾DQGVWFNGXGTGVVKNRTKXCVUMKHVG,GIXKDGMT¿HVGTWPFGT
UVTCHCPUXCTCVQXGPP¿XPVGQRN[UPKPIGTGTTKIVKIG
0CXP

5VGFFCVQWPFGTUMTKHV

*XKUFGTWPFGTUMTKXGUKJGPJQNFVKNUMKHVGHWNFOCIVUMCNFGPQTKIKPCNGUMKHVGHWNFOCIVXGFN¿IIGU8GFCFQRVKQP
UMCNCFQRVKQPUDGXKNNKPIGPXGFN¿IIGU'XGPVWGNNGCTXGCHMCNFUMCNNKIGNGFGUXGFN¿IIGU
)GD[THQTUMKHVGTGVVGPUDGJCPFNKPIGTMTLHTGVUCHIKHVUNQXGPUhDUVM$GNÓDGVUMCNDGVCNGU
UGPGUVFCIGGHVGTDQGVUWFNGXGTKPI
*XKUDQDGJQNFPKPIGPKFGPGPFGNKIGDQQRIÓTGNUGQXGTUVKIGTOKNNKQPMTUMCNFGTDGVCNGU[FGTNKIGTGK
TGVUCHIKHV

5-#
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Bilag 7

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)1/(14'0-.'624+8#65-+(6' 5-+(6'.18'05h
7PFGTUMTGXPGCTXKPICTXKPIGTKDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

QIGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTJGTXGFHÓNIGPFG


#HFÓFGFGCHFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGCPFTGCTXKPIGT NKXUCTXKPIGTGNNGTCTXKPIGTKJGPJQNFVKNVGUVCOGPVG GPF
PGFGPP¿XPVG
0CXPCFTGUUG%24PTQIUN¿IVUMCDUHQTJQNFDGFGUCPIKXGV
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Bilag 7








5-
#HFÓFGFGCHFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGVGUVCOGPVGCPFGVVGUVCOGPVGGPFXGFNCIVGQRTGVVGVFGP
,GIXKCPVCIGTCVDQGVUCMVKXGTGTVKNUVT¿MMGNKIGVKNCVF¿MMGDQGVURCUUKXGT
,GIXKDGO[PFKIGTFGPOÓFGPFGGNNGTFGPVKNJXGOJGPXGPFGNUGQODQGVMCPUMGVKNCVH¾WFNGXGTGVGNNGT
VKNUGPFVFGCMVKXGTUQOGTKPFNGXGTGVKUMKHVGTGVVGP
&GTUMCNKMMGDGVCNGUDQGNNGTVKNN¿IUCHIKHVKDQGV
$QGVGTKMMGUMCVVGRNKIVKIV
*GPXGPFGNUGQODQGVMCPUMGVKN

0CXP

6GNGHQPPT

#FTGUUG

7PFGTJGPXKUPKPIJGTVKNCPOQFGTLGIQOCVH¾DQGVWFNGXGTGVVKNHQTGPMNGVRTKXCVUMKHVG,GIXKDGMT¿HVGTWPFGT
UVTCHCPUXCTCVQXGPP¿XPVGQRN[UPKPIGTGTTKIVKIG
0CXP

5VGFFCVQWPFGTUMTKHV

*XKUFGTWPFGTUMTKXGUKJGPJQNFVKNUMKHVGHWNFOCIVUMCNFGPQTKIKPCNGUMKHVGHWNFOCIVXGFN¿IIGU8GFCFQRVKQP
UMCNCFQRVKQPUDGXKNNKPIGPXGFN¿IIGU'XGPVWGNNGCTXGCHMCNFUMCNNKIGNGFGUXGFN¿IIGU
)GD[T HQT UMKHVGTGVVGPU DGJCPFNKPI GT   MT LH TGVUCHIKHVUNQXGPU h  D UVM  $GNÓDGV UMCN DGVCNGU
UGPGUV  FCIG GHVGT DQGVU WFNGXGTKPI 1RIÓTGNUG QXGT DQGVU CMVKXGT QI RCUUKXGT RT FÓFUFCIGP UMCN
XGFN¿IIGUFGPPGCPOQFPKPI

5-
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Bilag 8

7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
5MUPT

#POQFPKPIGPVCIGVVKNHÓNIG
FGP

4GVUCHIKHVDGVCNV MCUUGUVGORGN 

#0/1&0+0)1/(14'0-.'624+8#65-+(6'/'&)6'(..'51/
'0'56'#48+0) 5-+(6'.18'05h
+DQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTWPFGTUMTGXPGGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

JGTXGFHÓNIGPFG







#HFÓFGXCTXGFFÓFUHCNFGVIKHVOGFOKIQIKMMGUGRCTGTGV
,GIGTCHFÓFGUGPGUVGCTXKPI
#HFÓFGGHVGTNQFUKIKMMGVGUVCOGPVGCPFGVVGUVCOGPVGGPFXGFNCIVGQRTGVVGVFGP
,GICPVCIGTCVDQGVUCMVKXGTGTVKNUVT¿MMGNKIGVKNCVF¿MMGDQGVURCUUKXGT
,GIR¾VCIGTOKICVJ¿HVGRGTUQPNKIVHQTCHFÓFGUI¿NF
,GIKPFVT¿FGTKCHFÓFGUUMCVVGO¿UUKIGUVKNNKPI

7PFGT JGPXKUPKPI JGTVKN CPOQFGT LGI QO CV H¾ DQGV WFNGXGTGV VKN HQTGPMNGV RTKXCV UMKHVG ,GI DGMT¿HVGT WPFGT
UVTCHCPUXCTCVQXGPP¿XPVGQRN[UPKPIGTGTTKIVKIG
5VGF

&CVQ

IVGH¿NNGPUWPFGTUMTKHV

)GD[T HQT UMKHVGTGVVGPU DGJCPFNKPI GT  MT LH TGVUCHIKHVUNQXGPU h  D UVM  $GNÓDGV UMCN DGVCNGU
UGPGUVFCIGGHVGTDQGVUWFNGXGTKPI1RIÓTGNUGKJGPJQNFVKNUMKHVGNQXGPUhUVMUMCNX¿TGKPFUGPFVVKN
UMKHVGTGVVGPKPFGPO¾PGFGTGHVGTWFNGXGTKPIGPCHDQGV
5-
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Bilag 9

Statstidende
Farverland 6
2600 Glostrup

(QTCVHQTJKPFTGHGLNDGFGUCNNG
TWDTKMMGTWFH[NFVV[FGNKIVOGF
OCUMKPUMTKHVGNNGT
DNQMDQIUVCXGT

#POQFPKPIQOQRVCIGNUGK5VCVUVKFGPFGKJVUMKHVGNQXGPUhQORTQMNCOC

$GMGPFVIÓTGNUGPQRVCIGUWPFGTHÓNIGPFGH¿NNGUJQXGF#NNGQIGPJXGTFGTJCTPQIGVVKNIQFGKGVCHFG
PGFGPP¿XPVGDQGTKPFMCNFGUJGTXGFVKNCVCPOGNFGQIFQMWOGPVGTGFGTGUMTCXKPFGPWIGT$GMGPFVIÓ
TGNUGP DGFGU KPFT[MMGV  ICPI 4GIPKPI QI  UVM $KNCIUDNCF UGPFGU VKN FGP UQO GXGPVWGNNG MTCX UMCN
CPOGNFGUVKN
# #HFÓFGUHWNFGPCXPDQR¿NGXGPVWGNCFTGUUGHQTMQPVQTGNNGTHQTTGVPKPIUNQMCNGGXGPVWGNV5'PTUCOV
%24PT
0CXP
#FTGUUG
(QTTGVPKPIUCFTGUUG
5'PT
%24PT

&ÓFFGP

$ 6KFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNGJXKUCHFÓFGUCFKWUMKHVGVDQ
0CXP
#FTGUUG
(QTTGVPKPIUCFTGUUG
5'PT
%24PT

&ÓFFGP

% &GPUQOGXGPVWGNNGMTCXUMCNCPOGNFGUVKN
0CXP
#FTGUUG
& $GJCPFNGUDQGVGHVGTUMKHVGNQXGPUh KPUQNXGPVGDQGT !
' 5¿TNKIGDGO¿TMPKPIGT
5VGF

,#0', 1XGTUVTGIFGVWXGFMQOOGPFG

&CVQ

#TXKPIGPUWPFGTUMTKHV

$NCPMGVVGPKPFUGPFGUKGMUGORNCTGT

5-
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Bilag 10

'4-.4+0)1/51.8'05
7PFGTUMTGXPGCTXKPI
0CXP
#FTGUUG
%24PT

KDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

QIGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
%24PT

&ÓFFGP

GTMN¿TGTJGTXGFWPFGTUVTCHCPUXCT
CVLGIKMMGGTWPFGTMQPMWTUI¿NFUUCPGTKPIGNNGTVXCPIUCMMQTF
CVLGIKMMGKPFGPHQTFGVUGPGUVG¾TJCTCHIKXGVGTMN¿TKPIQOKPUQNXGPUHQTHQIGFTGVVGPQI
CVLGIGTKUVCPFVKNCVQRH[NFGOKPGHQTRNKIVGNUGTGHVGTJ¾PFGPUQOFGHQTHCNFGT
5VGF

&CVQ

#TXKPIGPUWPFGTUMTKHV

5-
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Bilag 11

5-+(6'(7.&/#)6
7PFGTUMTGXPGCTXKPI
0CXP

%24PT

#FTGUUG
IKXGTJGTXGFHWNFOCIVVKN
0CXP
#FTGUUG
VKNKGPJXGTJGPUGGPFGCVTGRT¿UGPVGTGOKIKDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PTHÓFUGNUFCI

&ÓFFGP

QIGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
%24PTHÓFUGNUFCI

&ÓFFGP

5¾NGFGUCVCNVJXCFJWPJCPDGUNWVVGTGNNGTGTMN¿TGTHQTOKIUMCNJCXGUCOOGTGVUXKTMPKPIUQOXCTFGV
DGUNWVVGVGNNGTGTMN¿TGVCHOKIUGNX
*WPJCPUMCNU¾NGFGUMWPPG FGVFGTGXGPVWGNVKMMGUMCNI¿NFGUMCNUVTGIGUWF
 CPOQFGQOCVH¾DQGVWFNGXGTGVVKNRTKXCVUMKHVHQT¿IVGH¿NNGPXGFI¾I¿NFUCPUXCTGV
 MXKVVGTGHQTOQFVCIGNUGPCHDQGVUCMVKXGT
 WPFGTUMTKXGQIIQFMGPFGQRIÓTGNUGQXGTDQGVUCMVKXGTQIRCUUKXGTRTFÓFUFCIGP
 VT¿HHGDGUVGOOGNUGQOUCNIRCPVU¿VPKPIGNNGTWFNQFPKPIVKNCTXKPIGTCHDQGVUGLGPFGNG
 WPFGTUMTKXGUMÓFGTRCPVGDTGXGGNNGTCPFTGVKPIN[UPKPIUFQMWOGPVGT
 MXKVVGTGDQGVUDCPMMQPVKQIX¿TFKRCRKTGT
 OQFVCIGQIMXKVVGTGHQTFGPCTXFGTVKNMQOOGTOKI
 WPFGTUMTKXGQIIQFMGPFGDQQRIÓTGNUG
 IKXGHWNFOCIVGPXKFGTGVKNGPCPFGPRGTUQP
5VGF

&CVQ

#TXKPIGPUWPFGTUMTKHV

*XKUHWNFOCIVGPQRTGVVGUKWFNCPFGVGNNGTJXKUFGPUMCNDTWIGUXGFVKPIN[UPKPIUMCNVQRGTUQPGTFGT
HQTUV¾TFCPUMGNNGTGPFCPUMTGRT¿UGPVCVKQPVKNNKIGWPFGTUMTKXGVKNXKVVGTNKIJGF
&GVDGMT¿HVGUCVWPFGTUMTKHVGPGT¿IVGFCVGTKPIGPTKIVKIQICVWPFGTUMTKXGTGPGTO[PFKI
0CXP
0CXP
5VKNNKPI

5VKNNKPI

#FTGUUG

#FTGUUG

&CVQ

&CVQ

7PFGTUMTKHV

7PFGTUMTKHV

5-
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Bilag 12

2TQDCVGECUGPQ]-5CIUPT_

219'41(#66140';

+04'52'%61(241$#6'#0&#&/+0+564#6+101('56#6'
+VJGWPFGTUKIPGFDGPGHKEKCT[
0COG

%KXKNTGIKUVTCVKQPPQ

#FFTGUU
JGTGD[CWVJQTKUG
0COG
#FFTGUU
VQTGRTGUGPVOGKPCNNOCVVGTURGTVCKPKPIVQVJGGUVCVGNGHVD[
0COG
#FFTGUU
%KXKNTGIKUVTCVKQPPQFCVGQHDKTVJ

9JQFKGFQP

CPFUWTXKXKPIRTGFGEGCUGFURQWUG
0COG
%KXKNTGIKUVTCVKQPPQFCVGQHDKTVJ

9JQFKGFQP

YKVJVJGGHHGEVVJCVGXGT[VJKPIUJGJGFGEKFGUQTFGENCTGUQPO[DGJCNHUJCNNDGLWUVCUXCNKFCPF
DKPFKPICUKHFGEKFGFQTFGENCTGFD[OG5JGJGUJCNNDGCWVJQTKUGFVQ FGNGVGCP[PQPCRRNKECDNGKVGOU
 TGSWGUVVJCVVJGGUVCVGDGJCPFGFQXGTHQTRTKXCVGCFOKPKUVTCVKKQPCEEGRVVJGFGDVUCPFNKCDKNKVKGUQH
VJGGUVCVGHQTVJGURQWUG
 UKIPHQTTGEGKRVQHVJGCUUGVUQHVJGGUVCVG
 UKIPCPFCEEGRVVJGUVCVGOGPVQHVJGCUUGVUCPFNKCDKNKVKGUQHVJGGUVCVGCUCVVJGFCVGQHFGCVJ
 OCMGFGEKUKQPUKPTGURGEVQHVJGUCNGRNGFIKPIOQTVICIKPIQTFKUVTKDWVKQPVQDGPGHKEKCTKGUQHVJG
RTQRGTV[QHVJGGUVCVG
 UKIPEQPXG[CPEGUOQTVICIGUQTQVJGTFQEWOGPVUHQTNCPFTGIKUVTCVKQP
 UKIPHQTVJGDCPMCEEQWPVUCPFUGEWTKVKGUQHVJGGUVCVG
 TGEGKXGCPFUKIPHQTVJGKPJGTKVCPEGVQYJKEJ+COGPVKVNGF
 UKIPCPFCRRTQXGVJGGUVCVGKPXGPVQT[
 RCUUVJGCWVJQTKV[ITCPVGFJGTGWPFGTQPVQCPQVJGTRGTUQP
2NCEG

&CVG

5KIPCVWTGQHDGPGHKEKCT[
+HVJGRQYGTQHCVVQTPG[KUFTCYPWRCDTQCFQTKHKVKUVQDGWUGFKPEQPPGEVKQPYKVJNCPFTGIKUVTCVKQP
VYQRGTUQPUYJQWPFGTUVCPFGPINKUJQTC&CPKUJTGRTGUGPVCVKQPUJCNNCNUQUKIPCUYKVPGUUGU
+PYKVPGUUQHVJGIGPWKPGPGUUQHVJGUKIPCVWTGVJGEQTTGEVPGUUQHVJGFCVGCPFVJGNGICNECRCEKV[QH
VJGUKIPQT
0COG
0COG
1EEWRCVKQP

1EEWRCVKQP

#FFTGUU

#FFTGUU

&CVG

&CVG

5KIPCVWTG

5KIPCVWTG
5-#
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Bilag 13

#48'#(-#.&
7PFGTUMTGXPG
0CXP
#FTGUUG
%24PT

FGTGTO[PFKIQIT¾FKIQXGTOKVDQIKXGTJGTXGFCHMCNFR¾CNCTXHQTOKIQIOKPGCTXKPIGTKDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

#TXGCHMCNFIKXGUWFGPXGFGTNCIOQFGVXGFGTNCIR¾MT
&CVQ
7PFGTUMTKHV

8KVVGTNKIJGFUXKFPGT
&GVDGMT¿HVGUCVWPFGTUMTKHVGPGT¿IVGFCVGTKPIGPGTTKIVKIQICVWPFGTUMTKXGTGPGTO[PFKI
0CXP

0CXP

5VKNNKPI

5VKNNKPI

#FTGUUG

#FTGUUG

&CVQ

&CVQ

7PFGTUMTKHV

7PFGTUMTKHV

5-
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Bilag 14

5-+(6'84)'$'5-+--'.5'

0CXP
#FTGUUG

GTDGUMKMMGVUQOUMKHVGX¿TIGHQT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

WPFGTDGJCPFNKPIGPCHDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
%24PT

&ÓFFGP

&CVQ
7PFGTUMTKHV

5-
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Bilag 15

Den kl. Blev retten i sat på af

Underskrevne skifteforvalter
Har dags dato i medfør af bobestyrerbekendtgørelsens § 24 foretaget tilsyn med boernes
forvaltning og beholdninger hos bobestyrer

Det er herunder stikprøvevis konstateret, at boernes midler er til stede, og at midlerne
administreres i overensstemmelse med forskrifterne.
Det er desuden konstateret, at bobestyreren fremmer boernes behandling behørigt.
Det er særligt bemærket, at
Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.

SK12
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Bilag 16

5MUPT

%24PT

$0+0)556#675

1RIÓTGNUGQXGTCMVKXGTQIRCUUKXGTR¾FÓFUFCIGPXGFTÓTGPFGDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
&ÓFFGP

*XKUCHFÓFGXCTIKHVGNNGTGPMGGPMGOCPF1RN[UPKPIGTQOGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
%24PT

&ÓFFGP

$1'65-106#-62'4510
0CXP
#FTGUUG
6GNGHQPPWOOGT
1RIÓTGNUGPXGFTÓTGT U¿VMT[FU 
#HFÓFGUH¿NNGUDQDQ
#HFÓFGUU¿TDQ HWNFUV¿PFKIGU¿TGLG
'HVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGUH¿NNGUDQ
'HVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGUU¿TDQ HWNFUV¿PFKIGU¿TGLG
&GVWUMKHVGFGDQ

1RIÓTGNUGPGTUCOVKFKIGPFGNKIDQQRIÓTGNUGOGFUM¿TKPIUFCIR¾FÓFUFCIGP

7FH[NFGUCHUMKHVGTGVVGP
1RIÓTGNUGPGTOQFVCIGVFGP
1RIÓTGNUGPGTUGPFVVKNUMCVVGX¿UGPGVKMQOOWPGFGP
$QGVUDGJCPFNKPI
#HFÓFGUH¿NNGUDQDQUMKHVGURTKXCV
#HFÓFGUU¿TDQUMKHVGURTKXCV
#TXKPIGTPGCPOQFGTQOHQTGPMNGVRTKXCVUMKHVG
'HVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGCPOQFGTQOCVQXGTVCIGDQGVGHVGTUMKHVGNQXGPUh
5MKHVGCHWUMKHVGVDQ
5MKHVGCHWUMKHVGVDQKGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGUNGXGPFGNKXG
(¿NNGUDQGVGTQXGTVCIGVVKNJGPUKFFGPKWUMKHVGVDQ
$QGVDGJCPFNGUXGFDQDGUV[TGTUQOUQNXGPVDQ

290

Bilag 16

$QGVDGJCPFNGUXGFDQDGUV[TGTUQOKPUQNXGPVDQ

#-6+8'4RTFÓFUFCIGP JCPFGNUX¿TFKGP


MQPVCPVDGNÓD



VKNIQFGJCXGPFGNÓPHGTKGRGPIG

MT
MT



KPFGUV¾GPFGK.ÓPOQFVCIGTPGU&[TVKFUHQPF

MT



X¿TFKCHHCUVGLGPFQO JGN¾TUJWUUQOOGTJWUITWPF UQOKMMGKPFI¾TK
GTJXGTXUXKTMUQOJGF
OCVTPTCFTGUUG

MT



UGPGUVGQHHGPVNKIGXWTFGTKPI FCVQQIDGNÓD 
X¿TFKCHDKN

MT



X¿TFKCHECORKPIXQIPN[UVD¾F

MT



X¿TFKCHMQNQPKJCXG

MT



X¿TFKCHKPFDQUO[MMGTUCONKPIGT

MT



DQNKIKPFUMWF

MT



VKNDCIGDGVCNKPIXGFQRJÓTCHNÓDGPFGCHVCNGHQTRNKIVGNUG HGMU&4HQTUKM
TKPIGTCXKUX¿IVCHIKHV

MT



QRJCXUTGVVKIJGFGT

MT



QXGTUM[FGPFGUMCVJXKUOGFFGNGNUGQODGNÓDGVGTIKXGVHÓTFÓFUHCNFGV

MT

5¿TNKIKPFV¿IVUQON¿IIGUVKNCMVKXGTPG


DGITCXGNUGUJL¿NR

MT

8GFHÓNIGPFGCMVKXGTUMCNFGTXGFN¿IIGUGPURGEKHKMCVKQPUQODKNCIVKNQRIÓTGNUGP$GNÓDGVHTCURGEKHKMCVKQPGP
QXGTHÓTGUVKNFGPPGQRIÓTGNUG


DCPMMQPVK

MT



RT¿OKGQRDNKICVKQPGT

MT



CMVKGTCPFGNUDGXKUGT

MT



QDNKICVKQPGTRCPVGDTGXG

MT



CPRCTVGT

MT



KPXGUVGTKPIUDGXKUGT

MT



HQTTGVPKPIXKTMUQOJGFKPENHCUVGLGPFQO

MT



NCPFDTWIUGLGPFQO

MT



HQTUKMTKPIURQNKEGTMCRKVCNRGPUKQPQIKPFGMUMQPVTCMVGTFGTKPFI¾TKDQGV

MT



CPFTGCMVKXGT HGMUWFGUV¾GPFGHQTFTKPIGT

MT

5QOURGEKHKMCVKQPXGFN¿IIGUTGIPUMCDGVHQTFGVUGPGUVGTGIPUMCDU¾T

291

Bilag 16



#-6+8'4+#.6 54.+)+0&6)6+#.6

MT

2#55+8'4RTFÓFUFCIGP


JWUNGLGXCPF

MT



GNICU

MT



VGNGHQP

MT



GLGPFQOUUMCVVGT

MT



TGUVUMCVHTCVKFNKIGTG¾TJXKUOGFFGNGNUGQODGNÓDGVGTIKXGVHÓTFÓFUHCN
FGV
MQPVQI¿NF
MTGFKVQT

MT





TGUVI¿NF
OGFR¾NÓDPGTGPVGTVKNQIOGFFÓFUFCIGP
I¿NFR¾MÓDGMQPVTCMVGT
MTGFKVQT
TGUVI¿NF
OGFR¾NÓDPGTGPVGTVKNQIOGFFÓFUFCIGP

MT
MT
MT
MT

5¿TNKIGWFIKHVGTUQOMCPHTCVT¿MMGUHQTOWGPRTFÓFUFCIGPUGNXQOFGHÓTUVGTDGVCNVGHVGTFÓFUHCNFGV


WFIKHVGTVKNDGITCXGNUGPDGFGOCPF

MT



WFIKHVGTVKNUCOOGPMQOUVGHVGTDGITCXGNUGP

MT



XGFNKIGJQNFGNUGMÓDCHITCXUVGF

MT



TGVUCHIKHV

MT



T[FPKPICHDQNKI

MT



KUVCPFU¿VVGNUGCHNGLNKIJGF

MT



WFIKHVGTVKNDQGVUDGJCPFNKPI

MT

8GFHÓNIGPFGRCUUKXGTUMCNFGTXGFN¿IIGUGPURGEKHKMCVKQPUQODKNCIVKNQRIÓTGNUGP$GNÓDGVHTCURGEKHKMCVKQPGP
QXGTHÓTGUVKNFGPPGQRIÓTGNUG

292



I¿NFVKNRGPIGKPUVKVWV



I¿NFOGFRCPVKHCUVGLGPFQO

MT
MT



I¿NFOGFRCPVKNÓUÓTG HGMUDKN

MT



RCUUKXGTXGFTCPRCTVGT

MT



I¿NFUKMTGVR¾CPFGPO¾FG HGMUXGFVKNDCIGJQNFUTGV

MT



CPFGPI¿NF

MT



).& 54.+)'7&)+(6'4+#.6

MT

Bilag 16

(14/7'
#-6+8'4 54.+)+0&6)6   ).& 54.+)'7&)+(6'4

MT

#HFÓFGJCTKMMGCTXKPIGTPGDGMGPFVIKXGVGNNGTOQFVCIGVCHIKHVURNKIVKIGICXGTGNNGTCTXGHQTUMWF

#HFÓFGJCTIKXGVGNNGTOQFVCIGVCHIKHVURNKIVKIGICXGTGNNGTCTXGHQTUMWF
)KXGTUQIOQFVCIGTU
0CXPGQIDQR¿NGR¾IC
XGPUVKFURWPMVUCOVQR
N[UPKPIQOICXGPUMCN
CHMQTVGUKCTX

)KXGTUQIOQFVCIGTU
UN¿IVUMCDUHQTJQNF
6KFURWPMVHQTICXGP
)CXGPUDGNÓD
6KNJXKNMGPCHIKHVUO[PFKI
JGFGTCHIKHVGPDGVCNV

THQTDGVCNKPI

&GPPG¾DPKPIUUVCVWUDQQRIÓTGNUGDGUV¾TCHKCNVUKFGT
5COVNKIGQRN[UPKPIGTCHIKXGUWPFGTUVTCHCPUXCTKJGPJQNFVKNDQCHIKHVUNQXGPUhUVMPT

5VGFFCVQ

7PFGTUMTKHVHTCUCOVNKIGCTXKPIGTFGPGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGDQDGUV[TGT

5-
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Bilag 17

5+&'6+.$0+0)556#675+*'0*1.&6+.5-+(6'.18'05h

(QTXGPVGFGKPFV¿IVGTXGFTÓTGPFGDQGVUCMVKXGT


MT



MT



MT



MT



MT



MT



MT



MT



MT



MT

#PFTGHQTXGPVGFGKPFV¿IVGT
MT
MT
MT

(QTXGPVGFGKPFV¿IVGTKCNV
MT

(QTXGPVGFGWFIKHVGT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

5-#
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Bilag 18

','4(14*1.&8'&4«4'0&'#-6+8'40'+(..'5$1
WFH[NFGUMWPKDQGTJXQTFGTGTGPGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG

#MVKXPT


'LGUCHCHFÓFG CPIKXGUK

'LGUCHGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG CPIKXGU
K
























'LGTGPGTFGPKJXKUPCXPCMVKXGVGTMÓDVGNNGTTGIKUVTGTGVGNNGTIKXGVVKNUQOICXG*XKUDGIIGJCTDGVCNVHQT
CMVKXGVWFGPCVHQTFGNKPIGPGTCHVCNVGLGUCMVKXGVOGFCHJXGT¿IVGH¿NNG

5-$
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Bilag 19

).&'05(14&'.+0)+(..'5$1
WFH[NFGUMWPKDQGTJXQTFGTGTGPGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG

)¿NFURQUVPT


2¾JXKNGTCHFÓFG CPIKXGUK

2¾JXKNGTGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG
CPIKXGUK





















)¿NFGPR¾JXKNGTFGPKJXKUPCXPI¿NFGPGTUVKHVGV*XKUI¿NFGPGTUVKHVGVKDGIIGUPCXPGWFGPCVGPHQTFGNKPI
GTCHVCNV OGFMTGFKVQT J¿HVGTDGIIG¿IVGH¿NNGTQII¿NFGPCPIKXGUOGFhVKNJXGT

5-%
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Bilag 20

52'%+(+-#6+106+.#-6+8$#0--106+
WFH[NFGUMWPKDQGTJXQTFGTGTGPGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNG
-QPVQV[RG HGMUNÓPMQP
VQGVCDNGTKPIUMQPVQ

2GPIGKPUVKVWVQIMQPVQPT

+PFGUV¾GPFGMT

+CNV

6KNIQFGJCXGPFGTGPVGTMT

MT

MT

5WOOGPCHKPFGUV¾GPFGQIVKNIQFGJCXGPFGTGPVGTQXGTHÓTGUVKN¾DPKPIUUVCVWUWPFGT#-6+8'4RWPMV

52'%+(+-#6+106+.#-6+8 24/+'1$.+)#6+10'4
5GTKGQIPT

#PVCNQIR¾N[FGPFGX¿TFK

2T¿OKGT

-WTUX¿TFK

+CNV

MT

5WOOGPCHRT¿OKGTQIMWTUX¿TFKQXGTHÓTGUVKN¾DPKPIUUVCVWUWPFGT#-6+8'4RWPMV
5-&
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Bilag 21

52'%+(+-#6+106+.#-6+8 #-6+'4
2CRKTGVUPCXPQICTV CMVKG /¿PIFG CPIKXUV[M #PUMCHHGNUGU -WTU
CMVKGTGVGNNGTVGIPKPIUTGV
GNNGTPQOKPGNV
VKFURWPMV

+CNV

-WTUX¿TFK

6KNIQFGJCXGP
FG FGMNCTGTGV
WFD[VVG

MT

MT

#0&'.5$'8+5'4
2CRKTGVUPCXP

+CNV

2¾N[FGPFG

-WTU

-WTUX¿TFK

MT

5WOOGPCHCMVWGNNGMWTUX¿TFKGTQIVKNIQFGJCXGPFGWFD[VVGTQXGTHÓTGUVKN¾DPKPIUUVCVWUWPFGT#-6+8'4RWPMV

5-'
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Bilag 22

52'%+(+-#6+106+.#-6+8 1$.+)#6+10'41)2#06'$4'8'
2CRKTGVUPCXPQICPVCN

+CNV

2¾N[FGPFGX¿TFK

-WTU

4GPVGHQF

-WTUX¿TFK

6KNIQFGJCXGPFG
TGPVG

MT

MT

5WOOGPCHMWTUX¿TFKGTQIVKNIQFGJCXGPFGTGPVGTQXGTHÓTGUVKNMQNQPPGP#-6+8'4

5-(
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Bilag 23

52'%+(+-#6+106+.#-6+8-1//#0&+6#02#46'4
0CXP

2¾N[FGPFG

5GNUMCDGVUUCONGFGCMVK
XGT

+FGGNNGCPFGNCHCMVKXGTPG

+CNV

MT

52'%+(+-#6+106+.2#55+8-1//#0&+6#02#46'4
0CXP

+CNV

2¾N[FGPFG

5GNUMCDGVUUCONGFGI¿NF +FGGNNGCPFGNCHI¿NFGP

MT
5-)
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Bilag 24

52'%+(+-#6+106+.#-6+8+08'56'4+0)5$'8+5'4
0CXP HQTGPKPIQICHFGNKPI

2¾N[FGPFG

-WTU

-WTUX¿TFKMT

+CNV

-T

52'%+(+-#6+106+.#-6+8 (145+-4+0)521.+%'4-#2+6#.2'05+1051)
+0&'-5-1064#-6'4
-QPVTCMVGPUCTV

+CNV

2GPIGKPUVK
VWV(QTUKMTKPIUUGNUMCD

-QPVQPT2QNKEGPT

0GVVQX¿TFKMT

-T
5-*
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Bilag 25

5MUPT

%24PT

$112)«4'.5'
2)470&.#)#($0+0)556#675
1RIÓTGNUGQXGTDQDGJQNFPKPIGPXGFTÓTGPFGDQGVGHVGT
0CXP
#FTGUUG
&ÓFFGP

*XKUCHFÓFGXCTIKHVGNNGTGPMGGPMGOCPF
1RN[UPKPIGTQOGHVGTNGXGPFGVKFNKIGTGCHFÓFG¿IVGH¿NNG
0CXP
%24PT

&ÓFFGP

1RIÓTGNUGPXGFTÓTGT U¿VMT[FU 
#HFÓFGUH¿NNGUDQDQ
#HFÓFGUU¿TDQ
'HVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGUH¿NNGUDQ
'HVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGUU¿TDQ
&GVWUMKHVGFGDQ

$QDGJQNFPKPIGPGTQRILQTVFGP

7FH[NFGUCHUMKHVGTGVVGP
1RIÓTGNUGPGTOQFVCIGVFGP

1RN[UPKPIGTQODQGV U¿VMT[FU 
#HFÓFGUH¿NNGUDQDQGTUMKHVGVRTKXCV
#HFÓFGUU¿TDQGTUMKHVGVRTKXCV
5MKHVGCHWUMKHVGVDQ
5MKHVGCHWUMKHVGVDQKGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGUNGXGPFGNKXG
$QGVGTDGJCPFNGVXGFDQDGUV[TGTUQOUQNXGPVDQ
$QGVGTDGJCPFNGVXGFDQDGUV[TGTUQOKPUQNXGPVDQ

302

&CVQ

Bilag 25

#-6+8'4KDQGVRTUM¿TKPIUFCIGP JCPFGNUX¿TFKGP


5WOCHCMVKXGTQXGTHÓTVHTC¾DPKPIUUVCVWURWPMV

MT



1XGTUM[FGPFGUMCVFGTKMMGGTOGFVCIGVVKFNKIGTG

MT



+PFV¿IVGTCHDQGVUGLGPFGNG CMVKXGTPGHTC5- HTCFÓFUFCIGPVKN
QRIÓTGNUGUFCIGPJGTWPFGTTGPVGT QIU¾VKNIQFGJCXGPFGQIXGFJ¿PIGP
FGTGPVGT QIWFD[VVGURGEKHKMCVKQPXGFN¿IIGU

MT



.MWTUTGIWNGTKPIGTX¿TFKUVKIPKPIGTXGFTCMVKX

MT



#PFTGX¿TFKUVKIPKPIGT

MT

8GFKPFV¿IVGTMWTUTGIWNGTKPIGTWFD[VVGCHHÓNIGPFGCMVKXGTUMCNFGTXGFN¿IIGUGPURGEKHKMCVKQPUQODKNCIVKN
QRIÓTGNUGP$GNÓDGVHTCDKNCIGVQXGTHÓTGUVKNFGPPGQRIÓTGNUG

DCPMMQPVK
MT


CMVKGTCPFGNUDGXKUGT

MT



QDNKICVKQPGTRCPVGDTGXG

MT



CPRCTVGT

MT



KPXGUVGTKPIUDGXKUGT

MT



HQTTGVPKPIXKTMUQOJGFKPENHCUVGLGPFQO

MT



NCPFDTWIUGLGPFQO

MT



HQTUKMTKPIURQNKEGTMCRKVCNRGPUKQPQIKPFGMUMQPVTCMVGTFGTKPFI¾TKDQGV

MT



CPFTGCMVKXGT

MT



#-6+8'4+#.6

MT

2#55+8'4KDQGVRTUM¿TKPIUFCIGP JCPFGNUX¿TFKGP


UWOCHRCUUKXGTQXGTHÓTVHTC¾DPKPIUUVCVWU

MT



TGUVUMCVFGTKMMGGTOGFVCIGVVKFNKIGTG

MT



DQUMCV

MT



WFIKHVGTXGFTÓTGPFGDQGVUI¿NF RCUUKXGTHTCUKFG5- JGTWPFGT
TGPVGTHTCFÓFUFCIGPVKNQRIÓTGNUGUFCIGP
MWTUTGIWNGTKPIGTX¿TFKTGIWNGTKPIGTXGFTDQGVURCUUKXGT

MT



MT

8GFWFIKHVGTMWTUTGIWNGTKPIGTX¿TFKTGIWNGTKPIGTCHHÓNIGPFGRCUUKXGTUMCNFGTXGFN¿IIGUGPURGEKHKMCVKQPUQO
DKNCIVKNQRIÓTGNUGP$GNÓDGVHTCDKNCIGVQXGTHÓTGUVKNFGPPGQRIÓTGNUG

I¿NFVKNRGPIGKPUVKVWV
MT


I¿NFOGFRCPVKHCUVGLGPFQO

MT



I¿NFOGFRCPVKNÓUÓTG HGMUDKN

MT



RCUUKXGTXGFTCPRCTVGT

MT



I¿NFUKMTGVR¾CPFGPO¾FG HGMUXGFVKNDCIGJQNFUTGV

MT



CPFGPI¿NF

MT



2#55+8'4+#.6

MT
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Bilag 25

(14/7'

#-6+8'4 54.+)+0&6)6   ).& 54.+)'7&)+(6'4

MT

&4+(6+0&6)6'4UQOKMMGGTOGFTGIPGVRTFÓFUFCIGP
4GPVGKPFV¿IVGTQIWFD[VVGT
#MVKX

/QFVCIPGTGPVGTWFD[VVG

6KNIQFGJCXGPFGTGPVGT
WFD[VVG

+CNVMT

+CNVMT
-WTUTGIWNGTKPIGTX¿TFKRCRKTGT
#MVKX
-WTUX¿TFKRTFÓFUFCIGP

MT

-WTUX¿TFKRTUM¿TKPIU
FCIGPGNNGTUCNIUFCIGP
WFNQFPKPIUFCIGP

(QTUMGN

+CNVMT
8¿TFKTGIWNGTKPIGTÓXTKIGCMVKXGT
#MVKX
8¿TFKRTFÓFUFCIGP

+CNVMT

∗

304

MT

8¿TFKRTUM¿TKPIUFCIGP
GNNGTUCNIUFCIGPWFNQF
PKPIUFCIGP

(QTUMGN

MT

*XKUCMVKXGVKPFGPFÓFUFCIGPGTUQNIVGNNGTGTWFNQFFGVVKNGPCTXKPIUMCNUCNIUFCVQGPWFNQFPKPIUFCVQGP
QIU¾CPIKXGU*XKUDQGVJCTUQNIVGPHCUVGLGPFQOGNNGTNKIPGPFGUMCNFGTXGFN¿IIGUGPU¿TNKIURGEKHKMCVKQP

Bilag 25

&4+(67&)+(6'4UQOKMMGGTOGFTGIPGVRTFÓFUFCIGP
2CUUKX

4GPVGWFIKHVGT

#PFTGWFIKHVGT

+CNVMT

+CNVMT

MT
0'661&4+(6 KPFV¿IVGT WFIKHVGT

MT

5VCVWURTUM¿TKPIUFCIGP
#-6+8'4FGTGTKDQGVQICMVKXGTFGTGTWFNQFFGVVKNCTXKPIGTQIGNNGTNGICVCTGT
KPFGPUM¿TKPIUFCIGP
#MVKX

#MVKXGVWFNQFFGVHÓTUM¿TKPIUFCIGP #MVKXGVUX¿TFKRTUM¿TKPIUFCIGP
JXKULCUMTKXFCVQHQTWFNQFPKPI
GNNGTWFNQFPKPIUFCIGP

+CNVMT

2#55+8'4
)¿NF

+CNVMT

MT

(QTOWGRTFÓFUFCIGP

0GVVQFTKHV

+CNVMT

MT
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Bilag 25

56#675$1$'*1.&0+0)

MT

(14&'.+0)#($1$'*1.&0+0)'0
$QDGJQNFPKPI

MT

#()+(65(4+$'.«$
IVGH¿NNGUDQUNQF CHDQGV

MT

IVGH¿NNGUCTX GHVGTNQXGNNGTVGUVCOGPVG

MT

#HIKHVUHTKNGICVGTGNNGTCTX

MT

#HIKHVUHTKDGNÓDKCNV

MT

#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPI DQDGJQNFPKPIGHVGTHTCFTCICHCHIKHVUHTKDGNÓD

MT

(14&'.+0)#(#()+(652.+)6+)$1$'*1.&0+0)/'..'/#48+0)'41).')#6#4'4
0CXP%24PTQIUN¿IVUMCDUHQTJQNFVKNCHFÓFG

-T

+CNV

-T

2CUUKXRQUVGTLHDQCHIKHVUNQXGPUhC

MT

'PFGNKICHIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPI

MT

∗

*XKUCHFÓFGJCTQRTGVVGVVGUVCOGPVGUMCNFGVXGFN¿IIGU*XKUFGTGTIKXGVCTXGCHMCNFGHVGTDQGVUWFNGXG
TKPIUMCNCTXGCHMCNFGPGXGFN¿IIGU

&GPPGDQQRIÓTGNUGDGUV¾TCHKCNVUKFGT
5COVNKIGQRN[UPKPIGTCHIKXGUWPFGTUVTCHCPUXCTKJGPJQNFVKNDQCHIKHVUNQXGPUhUVMPT

5VGFFCVQ

7PFGTUMTKHVHTCUCOVNKIGCTXKPIGTFGPGHVGTNGXGPFG¿IVGH¿NNGDQDGUV[TGT

5-,

306

Bilag 26

52'%+(+-#6+10CHUCNICHCMVKXGT
#TMKX

+CNV

&CVQHQTUCNI

5CNIUUWO

)¿NFFGTJXKNGTR¾ 7FIKHVGTXGF
CMVKXGVQIQXGTVCIGU UCNIGV
CHMÓDGT

1XGTUMWFXGFUCNIGV

MT

5--
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Bilag 27

Vedrørende boet efter
#()+(65$'4')0+0)
#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPI

MT

$WPFHTCFTCILHDQCHIKHVUNQXGPUh

MT

#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPIGHVGTDWPFHTCFTCI

MT

CHIKHVCHMT

MT

#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPIGHVGTHTCFTCICHCHIKHV

MT

CHIKHVCHMT

MT

$QCHIKHVKCNV

MT

MT

9HMOHGQLQJYHGU¡UHQGHERDIJLIW
Afgiften forfalder til betaling 4 uger efter modtagelsen af denne beregning. Sidste rettidige
betalingsdag er 14 dage senere (efter i alt 6 uger). Hvis sidste rettidige betalingsdag falder på
en helligdag eller en lørdag, vil betaling den første hverdag herefter være rettidig betaling.
Hvis boafgiften ikke betales rettidigt, skal der betales rente med 0,6 % for hver påbegyndt
måned fra forfaldsdagen til betaling sker. Sker betaling ikke rettidigt, kan boafgiften inddrives ved udpantning eller lønindeholdelse.
Eventuel klage over boafgiftens beregning indgives til skifteretten senest 4 uger efter modtagelse af denne beregning. Klage over afgiftsberegningen fritager ikke for rettidig betaling.
Arvingerne hæfter personligt og solidarisk for afgiften.
Seneste betalingsdag:

5-.
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Bilag 28

/LVWHRYHUVLGHUWLOnEQLQJVVWDWXVRJERRSJ¡UHOVH

6.

forside til åbningsstatus
aktiver pr dødsdagen
passiver pr dødsdagen
side til underskrift af åbningsstatus

6.$

forventede indtægter/udgifter § 52

6.%

ejerforhold vedrørende aktiverne i fællesbo

6.&

gældens fordeling i fællesbo

6.'

specifikation til aktiv 14 og 15 (bankkonti og præmieobl.)

6.(

specifikation til aktiv 16 (aktier og andelsbeviser)

6.)

specifikation til aktiv 17 (obligationer og pantebreve)

6.*

specifikation til aktiv 18 (kommanditanparter)

6.+

specifikation til aktiv 19 og 22 (inv.beviser og forsikringspolicer m.v.)

6.-

forside til boopgørelse
aktiver og passiver pr skæringsdagen
drift, indtægter
drift, udgifter og status pr skæringsdagen
fordeling af bobeholdningen
side til underskrift af boopgørelse

6..

specifikation af salg af aktiver

5-.+56
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Bilag 29

(14&'.+0)#($1$'*1.&0+0)'0
$QDGJQNFPKPI OKPWUGXGPVWGNGMUVTCTGVUCHIKHV

MT

#()+(65(4+$'.«$
IVGH¿NNGUDQUNQF CHDQGV

MT

IVGH¿NNGUCTX GHVGTNQXGNNGTVGUVCOGPVG

MT

#HIKHVUHTKNGICVGTGNNGTCTX

MT

#HIKHVUHTKDGNÓDKCNV

MT

#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPI DQDGJQNFPKPIGHVGTHTCFTCICHCHIKHVUHTKDGNÓD

MT

(14&'.+0)#(#()+(652.+)6+)$'*1.&0+0)/'..'/#48+0)'41).')#6#4'4
0CXP%24PTQIUN¿IVUMCDUHQTJQNFVKNCHFÓFG

MT

+CNV

MT

2CUUKXRQUVGTLHDQCHIKHVUNQXGPUhC

MT

'PFGNKICHIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPI

MT

∗

*XKUCHFÓFGJCTQRTGVVGVVGUVCOGPVGUMCNFGVXGFN¿IIGU*XKUFGTGTIKXGVCTXGCHMCNFGHVGTDQGVU
WFNGXGTKPIUMCNCTXGCHMCNFGPGXGFN¿IIGU
7&(;.&'5#(5-+(6'4'66'0
#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPI

MT

$WPFHTCFTCILHDQCHIVKIUNQXGPUh

MT

#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPIGHVGTDWPFHTCFTCI

MT

CHIKHVCHMT

MT

#HIKHVURNKIVKIDQDGJQNFPKPIGHVGTHTCFTCICHCHIKHV

MT

CHIKHVCHMT

MT

$QCHIKHVKCNV

MT

MT
MT

'XGPVWGNGMUVTCTGVUCHIKHV

MT

MT
5-/
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Bilag 30

VEJLEDNING
De indkaldes herved til møde i skifteretten.
'DWR RJ P¡GHWLGVSXQNW fremgår af den vedhæftede indkaldelse, som bedes medbragt til mødet. De er den eneste, der er indkaldt til mødet. Er De bekendt med andre
arvinger, bedes De venligst oplyse disse om mødet. Møde kan ske personligt eller ved
skriftlig fuldmagt, f.eks. til en anden arving. Blanketter til skiftefuldmagter kan fås i
skifteretten.
På mødet skal der tages stilling til, hvordan boet efter afdøde skal behandles.
Det er vigtigt, at skifteretten på mødet får så mange oplysninger som muligt om afdødes familie- og arveforhold.
De bedes derfor så vidt muligt medbringe HYHQWXHOWWHVWDPHQWH JWHSDJWDGRSWL
RQVEHYLOOLQJ VHSDUDWLRQVVNLOVPLVVHSDSLUHU RJ RSO\VQLQJHU RP DUYLQJHUV QDYQ
DGUHVVHRJFSUQU
De bedes endvidere så vidt muligt for både afdøde og, hvis afdøde var gift, for den
efterlevende ægtefælle, medbringe EDQNE¡JHUNRQWRXGWRJRSO\VQLQJHURPDNWLHU
REOLJDWLRQHURJDQGUHY UGLSDSLUHURSO\VQLQJHURPIDVWHMHQGRP EODVHQHVWH
HMHQGRPVYXUGHULQJ  DQGHOVEROLJ RJ OLJQHQGH VLGVWH nUV VHOYDQJLYHOVH VHQHVWH
O¡QVHGGHORJRSO\VQLQJHURPJ OG
Der skal betales en retsafgift for skifterettens behandling af sagen. Afgiften kan udgøre 0 kr., 500 kr., 1.000 kr., 2.500 kr. eller 9.000 kr., afhængig af boets størrelse. Afgiftspligten indtræder ved boets udlevering.
Hvis De har spørgsmål inden mødet, kan De rette henvendelse til retten. Adresse og
telefonnummer fremgår af brevhovedet.

5-
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Bilag 31

SÅDAN SKAL DE GØRE
VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF ÅBNINGSSTATUS
,QGOHGQLQJ
I de fleste dødsboer skal der afleveres en åbningsstatus. Den skal vise, hvilke aktiver
(penge, værdipapirer, indestående i bank, løsøre m.v.) afdøde ejede på det tidspunkt,
han/hun døde. Oplysninger herom kan fås i afdødes bank, fra aktuelle kontoudtog,
seneste selvangivelse/årsopgørelse eller fra den afdødes regnskabsbilag.
Gæld, som afdøde har på dødsdagen, skal også angives. De, der har penge til gode,
vil som regel i løbet af kortere tid sende regningen frem til dødsboet. I boer, der undergives skiftebehandling, vil der være indrykket en indkaldelse til kreditorerne (proklama), som gør, at de skal give besked om deres tilgodehavende inden 8 uger fra annonceringen. Noget gæld, f.eks. prioritetsgæld, vil fremgå af afdødes regnskabsbilag.
)RUVLGHQ
Forsiden af åbningsstatus indeholder nogle praktiske oplysninger om, hvem afdøde
var, hvem myndighederne kan henvende sig til, og hvad opgørelsen vedrører.
Hvis boet er skattefrit og skiftes som almindeligt privat skifte, og De ønsker at slutte
det med det samme (pr. dødsdagen), sættes X i rubrikken herom. Boet får i dette tilfælde ingen renteindtægter, og åbningsstatusen kan benyttes som boopgørelse med de
samme tal.
Hvis derimod De ønsker, at boet skal løbe et stykke tid, men højst et år fra dødsdagen, vil boet få indtægter, og der skal indleveres en særskilt boopgørelse. Så skal der
ikke sættes X i rubrikken. Det skal der heller ikke ved ægtefælleudlæg og uskiftet bo.
$NWLYHUVLGH
Aktiverne skal angives med deres handelsværdi på dødsdagen, d.v.s. den pris, de må
forventes at give, hvis man sælger dem. Denne pris er ofte lavere end genanskaffelsesprisen. Kursen på værdipapirer vil fremgå af kurslister. Andre værdier kan oplyses
af arbejdsgiver, bank eller offentlig myndighed. Man kan også lade aktivet vurdere af
en mægler, en forhandler eller en særlig sagkyndig. I visse tilfælde må man skønne
selv (efter bedste overbevisning). I specielle tilfælde kan aktivet sættes til en særlig
skattemæssig værdi, hvis arvingerne er enige om det. Det gælder f.eks. fast ejendom.
Begravelseshjælpen vil fremgå af begravelsesregningen.
Skattemyndigheden kan kritisere værdien og forlange, at skifteretten udpeger en sagkyndig til at fastslå værdien. Den værdi, der så fastsættes, er bindende for parterne.
Punkterne 14-23 skal specificeres, enten på særskilte sider, der fås i skifteretten, eller
ved underbilag. En del af disse aktiver vil være forrentet, og renterne fra den seneste
1. januar og til dødsdagen skal medtages på opgørelsen, selv om de endnu ikke er tilskrevet eller udbetalt. Man kan beregne renten selv eller få den oplyst i banken.
Oplysninger om udbytte m.v. fås ved henvendelse til selskabet.
3DVVLYHUVLGH
Det gælder om at få afmeldt den dødes forskellige forpligtelser og leverancer så hurtigt som muligt, så kreditorerne kan gøre deres krav op og anmelde dem i boet. Ved
løbende forpligtelser kan man bede kreditor om at opgøre gælden pr. dødsdagen. Den
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angives derpå i rubrikkerne. Hvis gælden har en kurs, skal kursværdien angives. Da
en del gæld forrentes, skal også renten indtil dødsdagen angives.
Af praktiske grunde er der i åbningsstatus også medtaget nogle gældsposter, der vedrører dødsboet, og som principielt er forfaldet på dødsdagen. Størrelsen af nogle af
disse poster kan imidlertid først fås nogen tid efter dødsfaldet. Indlevering af statusen
må så afvente dette.
Punkt 15-20 skal ligesom aktivposterne specificeres på særskilte ark eller underbilag.
Også her skal angives vedhængende eller beregnede renter. Hvis afdøde havde anparter, er det ofte en god idé at søge sagkyndig bistand eller rette henvendelse til anpartsselskabet og/eller skattevæsenet.
(MHUIRUKROG
Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, og der er formuefællesskab (fælleseje) mellem ægtefællerne, skal den efterlevende ægtefælles aktiver og gæld også angives i
åbningsstatus.
I disse tilfælde skal siden om ejerforhold vedrørende aktiverne også udfyldes.
6LGVWHVLGH
På sidste side skal angives, hvor mange udfyldte sider, opgørelsen består af. Der skal
desuden under strafansvar afgives en erklæring om gaver. Opgørelsen skal derpå dateres og underskrives af samtlige arvinger og evt. ægtefælle. Hvis underskrift sker i
henhold til fuldmagt, hvilket er muligt, skal den originale fuldmagt vedlægges.
+YRUVNDOnEQLQJVVWDWXVDIOHYHUHV"
Denne åbningsstatus skal afleveres til skifteretten i 2 eksemplarer, der skal være enslydende. Det ene eksemplar må gerne være en kopi. Det anbefales, at De beholder en
ekstra kopi af åbningsstatus til eget brug.
)ULVWHUIRUDIOHYHULQJ


JWHI OOHXGO J - samtidig med anmodningen



XVNLIWHWER - 6 måneder efter dødsdagen



IRUHQNOHWSULYDWVNLIWHPHG JWHI OOHQVRPHQHVWHDUYLQJ- 6 måneder efter
udleveringen



IRUHQNOHWSULYDWVNLIWH - ved boets udlevering



DOPLQGHOLJWSULYDWVNLIWH - 6 måneder efter udleveringen

+YDGVNHUGHUKYLVnEQLQJVWDWXVLNNHLQGOHYHUHVWLOWLGHQ"
Skifteretten kan bestemme, at boet skal overgå til behandling ved bobestyrer, hvilket
vil give omkostninger og fratage Dem en del af bestemmelsesretten i boet. Ved
uskiftet bo kan skifteretten give bøder, hvis opgørelsen ikke indleveres til tiden.
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%RRSJ¡UHOVH
Hvis boet er skattepligtigt, eller hvis De vælger at lade boet slutte senere end dødsdagen, skal der ud over åbningsstatus senere afleveres en boopgørelse. I private skifter
kan boet senest sluttes 1 år efter dødsdagen, og boopgørelsen skal være indleveret senest 15 måneder efter dødsdagen. Blanketter til boopgørelse fås i skifteretten. På disse er der også angivelse af de forskellige frister for indlevering af boopgørelsen.
%REHVW\UHUERHU
For bobestyrerboer gælder på nogle punkter særlige regler. Til åbningsstatus skal der
således tillige afleveres en oversigt over boets forventede indtægter og udgifter. Åbningsstatus skal i bobestyrerboer alene underskrives af bobestyreren og sendes til såvel skifteret, skattemyndighed som arvinger. Fristen for indsendelsen er snarest efter
proklamafristens udløb. Seneste skæringsdag i et bobestyrerbo er 2 år efter dødsdagen.
(QNHOWHEHJUHEHU
I åbningsstatus er der anvendt begreberne tilgodehavende rente og vedhængende rente. Der findes ikke faste regler for, hvornår man bruger det ene eller det andet begreb.
I åbningsstatus og boopgørelse er begrebet tilgodehavende rente brugt om de renter,
som man har til gode, men endnu ikke har fået udbetalt. Begrebet vedhængende rente
er brugt om de renter, som man afregner i forbindelse med køb eller salg af et rentebærende aktiv.

5-
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SÅDAN UDFYLDES BOOPGØRELSEN
ALMINDELIGT PRIVAT SKIFTE
,QGOHGQLQJ
I dødsboer, der er udleveret til almindeligt privat skifte, skal der afleveres en åbningsstatus inden 6 måneder efter udleveringen. Åbningsstatus viser, hvad den afdøde ejede ved sin død. Efterlod den døde en ægtefælle, vises endvidere, hvad denne ejede på
dødstidspunktet.
Det almindelige private skifte tager sigte mod at afvikle den dødes ejendele og betale
hans/hendes gæld. Den resterende del af formuen kaldes arvebeholdningen, og den
fordeles mellem arvingerne efter lovens bestemmelser eller efter det, afdøde har bestemt i et eventuelt testamente. Det er vigtigt at fastslå, hvilken dag boet er gjort op
og arven fordelt mellem arvingerne. Man kan vælge alle dage fra og med dødsdagen
og senest indtil 1 års dagen for dødsfaldet.
Vælges dødsdagen, kan åbningsstatus benyttes som boopgørelse, hvis der sættes
kryds i rubrikken herom på forsiden og yderligere boopgørelse behøves herefter ikke,
medmindre boet er skattepligtigt. Der skal dog udfyldes et særskilt ark om, hvor stor
del af arven hver enkelt arving/legatar modtager.
)RUVLGHQ
Første halvdel udfyldes på samme måde som åbningsstatus. Rubrikken "Bobeholdningen er opgjort den" udfyldes med den dag, boets regnskab slutter og arven kan beregnes. Der kan som ovenfor nævnt vælges en hensigtsmæssig dag fra dødsdagen og
til og med 1 års dagen derefter. Men vær opmærksom på, at boopgørelsen skal være
afleveret til (modtaget af) skifteretten og skattemyndigheden senest 3 måneder efter
den valgte opgørelsesdag. Man har dog altid 9 måneders frist fra dødsdagen til at aflevere den i.
Hvis fristen ikke overholdes risikerer De
1)
at skifteretten bestemmer, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling med
deraf følgende omkostninger
2)
at skifteretten og skattemyndigheden fastsætter bobeholdningen skønsmæssigt
3)
at blive pålagt en strafrente af boafgiften
Opgørelsen laves i 2 enslydende eksemplarer, hvoraf det ene sendes til skifteretten og
det andet til den kommunale skattemyndighed. Det kan være fornuftigt at have en kopi selv.
$NWLYHURJSDVVLYHUVLGH
Da formålet med boopgørelsen er at føre indtægter og udgifter fra åbningsstatus frem
til opgørelsesdagen, starter man med at overføre summen af aktiver og passiver fra
åbningsstatus til de to rubrikker nr. 1. De øvrige rubrikker 2-5 vedrører forandringer i
forhold til dødsdagen, f.eks. ved salg af løsøre. Rubrik 15-23 vedrører indtægter/udgifter af bankindeståender, værdipapirer (kursstigning/fald) med videre. Indtægter eller gæld, som boet først er blevet opmærksomt på efter indsendelsen af åbningsstatus, medtages under "andre aktiver" eller "anden gæld". Forandringerne skal
specificeres på hjælpearket til drift (indtægter/udgifter). Der er desuden et hjælpeark
til salg af aktiver.

315

Bilag 32

6WDWXV
Boopgørelsen indeholder en status, så man kan se, hvilke aktiver og passiver, der er i
behold på opgørelsesdagen. De bør kontrollere, at det svarer til kontoudtog m.v. Hvis
en eller flere af arvingerne har fået udbetalt arv eller udtaget aktiver på forhånd (a
conto udlæg), medregnes dette til arvebeholdningen og skal også angives.
Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, og ægtefællen har eller skal betale skat af et
aktiv, der indgår i boet, f.eks. af en renteindtægt, er ægtefællen berettiget til at trække
skatten fra som udgift i boet. Hvis skatten ikke er oplyst, må den beregnes eller sættes
skønsmæssigt.
)RUGHOLQJDIEREHKROGQLQJ
Her angives størrelsen af det, der er tilbage, når gælden er betalt. Hvis afdøde var gift,
skal det også omfatte ægtefællens formue, hvis den indgår i et formuefællesskab
(fælleseje).
Den efterlevende ægtefælle udtager herefter halvdelen af det beholdne bo som sin
boslod. Det er ægtefællens del af fællesejet. Derpå beregnes arven til ægtefællen, der
efter loven udgør 1/6 af boet, hvis der er livsarvinger og ikke oprettet testamente, der
bestemmer andet.
Hvis afdøde har testeret over ting eller penge til en velgørende forening, som er godkendt til at modtage afgiftsfri arv, angives værdien i næste rubrik. Foreninger vil selv
kunne oplyse, om de er afgiftsfritagne.
De nævnte beløb er afgiftsfri, og trækkes derpå fra bobeholdningen, hvorved den del
af bobeholdningen, der skal betales afgift af, kommer frem. Det skal angives, hvem
der modtager og hvor meget af denne. I skattepligtige boer skal det tillige angives,
hvem der udtager hvilke aktiver og til hvilken værdi.
Rubrikken "passivposter" kan kun benyttes i skattepligtige boer. De bør forinden rådføre dem med en sagkyndig.
9LGHUHSURFHGXUH
De skal ikke udfylde rubrikkerne om afgiftsberegningen. Det vil skifteretten gøre, når
skattemyndigheden har godkendt størrelsen af de værdier, afdødes bo består af. Det
sker inden for 3 måneder fra modtagelsen. De modtager herefter en afgiftsopkrævning
fra skifteretten, medmindre boet undtagelsesvist er afgiftsfrit. Boafgiften skal betales
inden 6 uger fra opkrævningen.
De kan klage over boafgiftsberegningen til skifteretten inden 4 uger fra modtagelsen,
og - hvis skifteretten fastholder den - indbringe beregningen for landsretten.
Hvis afgiften ikke betales til tiden løber der strafrente på med 0,6 % pr løbende måned, og afgiften kan inddrives af fogedretten eller ved løntilbageholdelse.
+XVNXQGHUVNULIWHU
Oplysningerne i boopgørelsen gives under strafansvar, og alle arvingerne og ægtefællen skal underskrive den på sidste side. Underskriften skal gives på begge eksemplarer og kan gives i henhold til fuldmagt, hvoraf det originale eksemplar så skal
medsendes. Det skal oplyses, hvor mange sider boopgørelsen består af (kun udfyldte
sider tælles med).
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)ULVWHU
Boopgørelsen skal i 2 enslydende eksemplarer sendes samtidig til skifteretten og
skattemyndigheden, således at de får en hver. Hvis der er underskrevet i henhold til
fuldmagt, skal den originale fuldmagt vedlægges til skifteretten. Opgørelsen skal være myndighederne i hænde senest 3 måneder efter den valgte opgørelsesdag (ved lørdag/helligdag første følgende hverdag).
Tidligste opgørelsesdag er dødsdagen, seneste 1 årsdagen for dødsfaldet. Man har altid mindst 9 måneder efter dødsdagen til at aflevere opgørelsen i uanset 3 måneders
fristen. Seneste frist for indlevering er 15 måneder efter dødsdagen, og kun såfremt 1
års dagen er valgt som opgørelsesdag. Såfremt det ikke kan nås for enkelte aktiver,
må De kontakte skifteretten og bede om udsættelse for disse aktivers vedkommende.

5-
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Selvangivelse for mellemperioden
Indkomståret

Boet efter ( navn og adresse )

Afdødes personnr.

Til brug for afsluttende skatteansættelse for en afdød skattepligtig
person. Boet har pligt til at meddele de i blanketten udbedte oplysninger og specifikationer samt angive indkomsten, hvad enten
denne er positiv eller negativ for tiden fra indkomstårets
begyndelse den

til dødsdagen den

Selvangivelsen indsendes til afdødes bopælskommune.

Se vedlagte vejledning

Selvangivelsen omfatter afdødes indkomst i mellemperioden
Skattepligtig
indkomst

Kroner

1. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil mv. før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. ÷ bund+
fradrag før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv.

÷
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lønindkomst mv. efter fradrag af indeholdt
arbejdsmarkedsbidrag
2. Overskud af selvstændig virksomhed før renter.
Evt. underskud før renter anføres under punkt 20
Indtægter fra ægtefælles erhvervsvirksomhed, jf.
dødsboskattelovens § 9 stk. 1. nr. 7

=

+

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Indestående på konto for opsparet overskud ved
udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig virksomhedsskat ÷ grundbeløb

+
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet
af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig konjunkturudligningsskat ÷ grundbeløb
Forfaldne arbejdsmarkedsbidrag vedrørende overskud af virksomhed mv.
Overskud af virksomhed mv. efter fradrag af
forfaldne arbejdsmarkedsbidrag

+
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

÷
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+

=

3. Pensioner, dagpenge mv., stipendier fra SUstyrelsen

+

4. Honorarer, underholdsbidrag mv.

+

5. Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter, obligationer
og pantebreve mv. Specifikation vedlægges
Forfaldne renter
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til dødsdag

+
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Renteindtægter i alt

=

6. Overskud af ejendomme. Specifikation vedlægges
Evt. underskud anføres under punkt 21
7. Udlodning fra investeringsforening, der fra investeringsforeningen er
oplyst som kapitalindkomst
8. Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed.
Specifikation vedlægges

9. Positiv aktieindkomst over grundbeløbet. (Der medregnes 75 pct. ).
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Specifikation vedlægges
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+
+
+
+
+

10. Anden indkomst ( angiv arten )

+

11. Indkomst i alt

=
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Kroner

Fradrag i
indkomst

12. Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetaling og ratepension.
Dokumentation vedlægges

13. Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension. Dokumentation vedlægges

+

14. Renteudgifter vedrørende gæld. Specifikation vedlægges
Forfaldne renter
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til dødsdag

+

Renteudgifter i alt

=

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Opgørelse af
skattepligtig
indkomst

+

15. Befordring

+

16. Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent

+

17. Øvrige lønmodtagerudgifter ÷ bundfradrag

+

18. Underholdsbidrag, aftægtsforpligtelser, gaver til foreninger mv.

+

19. Negativ aktieindkomst, jf. dødsboskattelovens § 16 stk. 4. Specifikation vedlægges

+

20. Underskud af virksomhed før renter. Specifikation vedlægges

+

21. Underskud af ejendomme. Specifikation vedlægges

+

22. Underskud ved visse skibsprojekter. Specifikation vedlægges

+

23. Andre fradrag ( angiv arten ). Specifikation vedlægges

+

24. Fradrag i alt

=

25. Indkomst overført fra punkt 11
26. Fradrag overført fra punkt 24

÷

27. Underskud fra tidligere år

÷

28. Skattepligtig indkomst

=

29. Aktieindkomst under grundbeløbet, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.
Specifikation vedlægges
Hvis der er udenlandsk indkomst indsendes også selvangivelse for udenlandsk
indkomst eller selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.
Disse selvangivelser kan fås ved henvendelse til skatteforvaltningen i kommunen.

Forskudsskatter mv.
A-skat. Dokumentation vedlægges

Indregnet restskat

§ 55 udbetaling

Forfalden B-skat

Frivillig indbetaling

Indeholdt udbytteskat. Dokumentation vedlægges

Udenlandsk skat. Dokumentation vedlægges

Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt
udbytteskat. Dokumentation vedlægges

Administrationsgodtgørelse

Andre betalte skatter. Dokumentation vedlægges

Dato og underskrift ( boets repræsentant )

••• ••••••••••••••••••
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2000

Information

Selvangivelsen for mellemperioden
Denne selvangivelse bruges til afsluttende skatteansættelse for
en afdød skattepligtig person.
Den afsluttende skatteansættelse vedrører perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvor dødsfaldet er sket, til og med
dødsdagen. Denne periode kaldes mellemperioden.
Mellemperioden begynder altid 1. januar i dødsåret, hvis den
afdøde havde kalenderåret som indkomstår. Det har de fleste
lønmodtagere og pensionister.
Afsluttende skatteansættelse foretages kun, hvis dødsboet
efter den afdøde er fritaget for at betale skat. Boet er fritaget for at betale skat, hvis boets aktiver ikke overstiger
2.000.000 kr. (2000), og boets nettoformue ikke overstiger
1.500.000 kr. (2000) på skæringsdagen i boopgørelsen, jf.
dødsboskattelovens § 6.
Afsluttende skatteansættelse

Der skal altid foretages afsluttende skatteansættelse i skattefritagneboer, hvis
1. skatteforvaltningen i kommunen kræver det.
2. afdøde ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet
anvendte virksomhedsordningen, og indestående på konto for
opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat er større end
et grundbeløb på 117.300 kr. (2000).
3. afdøde ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet
anvendte kapitalafkastordningen, og indestående på konjunkturudligningskonto med tillæg af konjunkturudligningsskat er
større end et grundbeløb på 117.300 kr. (2000).
4. en efterlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet eller
i væsentligt omfang har deltaget i driften af afdødes erhvervsvirksomhed, og boet kræver et beløb beskattet hos den efterlevende ægtefælle.
5. afdøde i mellemperioden har drevet eller i væsentligt
omfang har deltaget i driften af en erhvervsvirksomhed, som
tilhørte ægtefællen, og denne ægtefælle nu kræver et beløb
beskattet hos afdøde.

00.09

6. selv om afsluttende skatteansættelse ikke skal foretages i
medfør af punkt 1-5 ovenfor, skal der alligevel foretages
afsluttende skatteansættelse i skattefritagne boer, hvis boet
ønsker det. Boet skal i så fald indsende krav om afsluttende
skatteansættelse sammen med selvangivelsen til kommunen,
jf. afleveringsfristerne nedenfor. Se også afsnittet om retskat/
overskydende skat.

04.035A
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Afleveringsfrister

Selvangivelse for mellemperioden skal indsendes til skatteforvaltningen i kommunen senest 6 måneder efter dødsfaldet.
Hvis boets behandlingsmåde først er afgjort senere end 4
måneder efter dødsfaldet, er seneste frist for at indsende selvangivelse dog 2 måneder efter boets behandlingsmåde er
afgjort. Disse frister gælder, hvis afsluttende skatteansættelse
foretages efter krav fra boet, samt de under punkt 2-4 nævnte
tilfælde. I det tilfælde, der er nævnt i punkt 5 ovenfor, skal
selvangivelse for mellemperioden dog indsendes senest ved
udløbet af den frist, der gælder for den efterlevende ægtefælle
i dødsåret. Hvis skatteforvaltningen har krævet afsluttende
skatteansættelse (jf. punkt 1ovenfor), skal boet senest 3 måneder herefter indsende selvangivelse for mellemperioden.
Boet skal overholde fristerne for at aflevere selvangivelsen.
Hvis selvangivelsen ikke indsendes rettidigt, skal boet betale
et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog
højst 5.000 kr. i alt.
Boet kan kun under særlige omstændigheder få udsættelse med
at indsende selvangivelsen. I så fald skal boet indsende en skriftlig begrundet ansøgning til skatteforvaltningen i kommunen.
Udfyldning af selvangivelsen

Skattemyndighederne har ingen oplysninger om den afdødes
indkomster og fradrag i indkomståret, hvor dødsfaldet er sket.
Boet skal derfor udfylde selvangivelsen med de oplysninger
og specifikationer, som er nævnt på selvangivelsen. Boet skal
oplyse indkomsten for perioden fra indkomstårets begyndelse
til dødsdagen. Dette gælder, uanset om indkomsten er positiv
eller negativ. Alle indtægter (før evt. skat og før arbejdsmarkedsbidrag) og alle fradragsberettigede udgifter skal oplyses.
Boet bør sammen med selvangivelsen indsende dokumentation (bilag) for alle indtægter og fradrag samt indsende særlig
specifikation, hvor det er nævnt på selvangivelsen. Dette sparer boet for en henvendelse fra skatteforvaltningen om at indsende bilag. Det vil også lette skatteforvaltningens arbejde
med selvangivelsen og betyde, at der hurtigere kommer en
opgørelse for mellemperioden.
Det er boets ansvar, at oplysningerne på selvangivelsen er
korrekte, og at alle oplysninger er med.
Skatten

De almindelige regler om skatteberegning bruges ikke, når der
laves afsluttende skatteansættelse for en afdød skattepligtig
person. Når skatten beregnes, bliver indkomsten således ikke
opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst. Derfor ligner mellemperiodeselvangivelsen ikke den almindelige selvangivelse.
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Den afdødes skattepligtige indkomst i mellemperioden
beskattes med 50 pct. I mellemperiodeskatten gives der et fradrag på 1.500 kr. pr. påbegyndt måned fra begyndelsen af
dødsåret til og med den måned, hvor dødsfaldet er sket. De
skatter, der er betalt i løbet af året, bliver modregnet i skatten
for mellemperioden.

selvangivelse. De kan læse om disse regler i Skatten 2000
(den store vejledning til selvangivelsen), som fås på biblioteket
og hos kommunens skatteforvaltning eller på www.toldskat.dk.
Til de enkelte punkter:
Punkt 1

Forskudt indkomstår

Hvis den afdøde anvendte et forskudt indkomstår, der udløber
inden udgangen af det kalenderår, det træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), omregnes indkomsten i mellemperioden.
Hvis den afdødes indkomstår er bagudforskudt, starter mellemperioden efter kildeskattelovens § 93 samtidig med det
bagudforskudte år, der træder i stedet for det kalenderår, hvor
dødsfaldet er sket.
Omregningen sker efter forholdet mellem perioden fra begyndelsen af det kalenderår, hvor dødsfaldet er sket, til og med
dødsdagen, og hele mellemperioden.
Ved omregningen ses bort fra engangsindtægter og -udgifter.
Disse indtægter og udgifter tillægges og fradrages den omregnede indkomst. Herved fremkommer den skattepligtige indkomst for mellemperioden.

Løn, arbejdsmarkedsbidrag mv.
Da det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag i mellemperioden er
endeligt ifølge § 13 i lov om arbejdsmarkedsfonde, er det dette beløb, der fratrækkes i lønnen mv. ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.
Det bemærkes, at den særlige pensionsopsparing som er indeholdt af løn, honorar mv. udbetales efter anmodning fra boet
af den kommunale skatteforvaltning. Det fratrækkes derfor
ikke i lønnen. Der skal således kun fratrækkes indeholdt
arbejdsmarkedsbidrag.
Jubilæumsgratiale mv.
Hvis der er jubilæumsgratiale mv. over bundfradrag på
8.000 kr. (2000), skal det skrives i rubrikken.
Hvis der er jubilæumsgratiale under bundfradrag, skal indeholdt arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. af jubilæumsgratialet ikke
medregnes i rubrikken indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn
mv. Ellers bliver indkomstopgørelsen ikke korrekt.

Det er boet selv, der skal selvangive den omregnede indkomst.
Der henvises til Ligningsvejledningen B.B.2.3.1.4.

For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt
før 1. januar 2000, er bundfradraget 11.200 kr. i år 2000.

Restskat/overskydende skat

Punkt 2

Hvis den afsluttende skatteansættelse viser, at den afdøde har
betalt 18.400 kr. eller mere for lidt i skat, skal boet indbetale
hele det manglende skattebeløb til skattemyndighederne. Hvis
restskatten derimod er under 18.400 kr., skal der ikke indbetales noget skattebeløb.
Hvis den afsluttende skatteansættelse viser, at afdøde har
betalt for meget i skat, bliver beløbet kun udbetalt, hvis det
overstiger 2.200 kr.

Overskud af virksomhed
Da de forfaldne arbejdsmarkedsbidrag anses for endelige for
det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, er det dette beløb,
der fragår i overskud af virksomhed ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.
Forfalden særlig pensionsopsparing af indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed fratrækkes ikke, da den udbetales af
den kommunale skatteforvaltning efter anmodning.

Der skal tages hensyn til en evt. indregnet restskat.
De kan få svar på spørgsmål om selvangivelsen hos skatteforvaltningen i den afdødes kommune.
Vejledning til de enkelte punkter på selvangivelsen

Hvis der er udenlandsk indkomst, skal der også indsendes
selvangivelse for udenlandsk indkomst eller selvangivelse for
udenlandsk erhvervsindkomst.
Hvis dødsboet alene eller sammen med afdødes nærtstående
kontrollerer et udenlandsk selskab, eller har et fast driftssted i
udlandet, skal en række summariske oplysninger om størrelsen af eventuel samhandel (i perioden) med pågældende selskab eller driftssted selvangives på blanket 05.021: “Kontrollerede transaktioner” i.h.t. skattekontrollovens § 3B.
En del af punkterne på selvangivelsen er ikke nævnt i det følgende. De fleste af disse punkter svarer til den almindelige

Efter dødsfaldet kan der ikke foretages indskud på etableringskonto med virkning for mellemperioden.
Virksomhedsordningen
Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, når den afdødes
indkomst for mellemperioden beregnes.
Under punktet skal derfor skrives det beløb, der er indestående på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for dødsfaldet med tillæg af den dertil svarende
virksomhedsskat fratrukket 117.300 kr. (2000).
Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret
før dødsåret anvendte virksomhedsordningen på en virksomhed,
som tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående på
konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud
for dødsåret – med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat – ved opgørelsen af det beløb, der anføres under punktet.
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Hvis virksomheden udloddes, kan den, der får den udloddet,
overtage indestående på konto for opsparet overskud ved
udløbet af indkomståret for dødsåret, jfr. § 39, stk. 2 i dødsboskatteloven. Det er dog en betingelse, at modtagereren selv
opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I (Virksomhedsordningen). I så fald skal der ikke skrives noget i punktet.
Der er også mulighed for en kombination af udlodning og
efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke
overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af
bundfradrag skrives under punktet.

Punkt 6

Selvangivelse for mellemperiode:
Overskud af ejendomme anføres her. Underskud anføres
under punkt 21.
(Lejeværdi af bolig i egen ejendom skal ikke længere medregnes til den skattepligtige indkomst, da den er erstattet af ejendomsværdiskat fra og med indkomstår 2000. Ejendomsværdiskatten skal ikke medregnes).
Punkt 7

Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastordningen kan ikke anvendes ved opgørelsen af
den afdødes indkomst for mellemperioden.

Udlodning fra investeringsforening
Udlodninger fra investeringsforeninger skal skrives her.

Under punktet skal derfor anføres indeståendet på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for
dødsåret med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat og med fradrag af et beløb på 117.300 kr. (2000).

Det gælder dog ikke hele udlodningen fra investeringsforeninger, hvor der indgår udlodninger, der er skattepligtige som
aktieindkomst. Den del, der er aktieindkomst, skal anføres
under opgørelse af aktieindkomsten. Se punkt 9.

Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret
før dødsåret anvendte kapitalafkastordningen på en virksomhed, der tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående
på konjunkturudligningskonto ved udgangen af indkomståret
før dødsåret - med tillæg af den dertil svarende konjunkturudligningsskat - ved opgørelsen af det beløb, der skal skrives
under punktet.

Den skattefri del skal anføres under forskudsskatter mv. til
sidst i selvangivelsen.

Hvis virksomheden udloddes kan den, der får den udloddet,
overtage indestående på konjunkturudligningskonto ved
udløbet af indkomståret før dødsåret, jfr. § 39, stk. 3 i dødsboskatteloven.
Der er dog en betingelse, at modtageren selv opfylder kravene
i kapitalafkastordning afsnit II.
Der er også mulighed for en kombination af udlodning og
efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke
overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af
bundfradrag skrives under punktet.
Punkt 4

Honorarer, underholdsbidrag mv.
Honorarer, der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af, skal
medregnes.
Der skal også medregnes honorarer, hvor arbejdsmarkedsbidrag skulle være opkrævet efterfølgende på grundlag af selvangivelsesoplysninger,og hvor betaling af arbejdsmarkedsbidrag er blevet eftergivet for afdøde.
Underholdsbidrag og gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse skal medregnes under punkt 4.
Punkt 5

Renteindtægter
Renter, der forfalder i mellemperioden, samt beregnede renter fra
sidste forfaldsdag til og med dødsdagen skrives her. Dette gælder
uanset, om forfaldsdagen ligger før mellemperiodens begyndelse.
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Punkt 8

Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed
Her skrives overskud af skibsvirksomhed og anden anpartsvirksomhed. Der henvises til Ligningsvejledningen E.F. 1.
I punkt 8 skal også anføres fortjeneste ved ophør af anpartsvirksomhed i de tilfælde, hvor indkomsten fra virksomheden
har været kapitalindkomst.
Indtægten opgøres uden procentnedslag efter afskrivningslovens bestemmelser, jfr. dødsboskattelovens § 9, stk. 1, nr. 5.
Punkt 9
Aktieindkomst
Aktieindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet, skal ikke
selvangives, hvis der er indeholdt udbytteskat af beløbet. Den
indeholdte skat på 25 pct. er endelig.
Overstiger aktieindkomsten grundbeløbet anføres 75 pct. af
beløbet, der overstiger 37.200 kr. (2000).
Under rubrikken “forskudsskatter” oplyses, hvad der er indeholdt af udbytteskat. Ved skatteberegningen sørger den kommunale skatteforvaltning for at modregne indeholdt udbytteskat af den del af aktieindkomsten, der overstiger grundbeløbet i mellemperiodeskatten.
Punkt 10

Anden indkomst
Har den afdøde i mellemperioden drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdødes efterlevende ægtefælle, kan den
efterlevende ægtefælle bestemme, at der skal selvangives et
beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft
for at udføre et arbejde af samme omfang og art.
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Det samme gælder, hvis den afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed,
der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af den efterlevende ægtefælle.
Dette beløb skrives under dette punkt.
Reservefondsudlodninger skal også anføres under punktet her.

Er der tale om tab ved ophør af visse skibsprojekter:
For at tabet kan fradrages, skal der enten være tale om skibsvirksomhed, som var bierhverv, og som var anskaffet før den
12. maj 1989, eller der skal have været tab ved ophør af et
skibsprojekt, hvor anparten var anskaffet efter den 11. maj
1989, og som var godkendt af erhvervsministeriet. Tab ved
ophør af anden anpartsvirksomhed end den nævnte kan ikke
trækkes fra. Opgørelsen sker uden reduktion efter afskrivningslovens § 9, stk. 4, jf. dødsboskattelovens § 9, stk. 1. nr. 5.

Punkt 13
Punkt 23

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension
De i mellemperioden forfaldne bidrag eller præmier til kapitalpension (2000 højst 35.200 kr.) kan fratrækkes. Beløbet må dog
højst udgøre den opgjorte personlige indkomst i mellemperioden.
Bidrag til pensionsordninger, som arbejdsgiveren har administreret, kan ikke fratrækkes.
Punkt 14

Renteudgifter
Her skrives renter, der forfalder i mellemperioden.
Desuden skrives beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og
med dødsdagen, uanset om forfaldsdagen ligger før mellemperiodens begyndelse.
Hvis afdøde var omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 5,
stk. 7, 1. pkt., og betalte de der nævnte renteudgifter mv. i
mellemperioden, kan udgiften fradrages i mellemperioden. Se
også dødsboskatteloven § 9, stk. 1, nr. 4. mv.
Punkt 16

Andre fradrag
Hvis den afdødes efterlevende ægtefælle i mellemperioden
har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdøde,
kan der anføres et beløb, der svarer til den betaling, som andre
skulle have haft for at udføre et arbejde af samme art og
omfang.
Det samme gælder, hvis den efterlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en
erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev
drevet af afdøde.
Det er en betingelse, at den efterlevende ægtefælle skriver et
tilsvarende beløb på sin selvangivelse.
Beløbsgrænser:
2000
2001
Dødsboers skattefrihed (§ 6):
Boets aktiver ved boafslutning... 2.000.000 kr. 2.069.600 kr.
Boets nettoformue ved
boafslutningen............................ 1.500.000 kr. 1.552.200 kr.

Her anføres også udgifter til bidrag til efterlønsordning.
Punkt 18

Underholdsbidrag mv.
Kun forfaldne ydelser og bidrag, der er betalt i mellemperioden, kan fratrækkes. Det er desuden en betingelse, at de betales efter bindende aftale mellem parterne.
Punkt 19

Negativ aktieindkomst
Er aktieindkomsten negativ, skrives 50 pct. af negativ aktieindkomst, som ikke overstiger beløbsgrænsen på 37.200 kr. (2000)
og 75 pct. af negativ aktieindkomst, der overstiger beløbsgrænsen på 37.200 kr., jf. dødsboskattelovens § 16, stk.4.
Punkt 22

Underskud ved visse skibsprojekter
Her skrives underskud ved visse skibsprojekter samt tab ved
ophør af visse skibsprojekter, der er omfattet af anpartsreglerne.
Underskud af skibsvirksomhed:
For at underskuddet kan fradrages, skal der enten være tale
om skibsvirksomhed, som var bierhverv, og som var anskaffet
før den 12. maj 1989, eller det skal være skibsprojekter anskaffet efter den 11. maj 1989, og godkendt af erhvervsministeriet.
Der henvises iøvrigt til Ligningsvejledningen E.F 1.1.1.

Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing
Grænse for opkrævning af
restskat.......................................
Grænse for udbetaling af
overskydende skat......................
Mellemperiodefradrag, fradrag i
skat pr. måned.............................
Progressionsgrænse for
aktieindkomst.............................
Bundfradrag vedr. gratialer mv.
(Ligningslovens § 7 U)...............
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
(Ligningslovens § 9)...................

117.300 kr.

121.400 kr.

18.400 kr.

19.000 kr.

2.200 kr.

2.200 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

37.200 kr.

38.500 kr.

8.000 kr.

8.000 kr.

4.300 kr.

4.400 kr.

Beregning af skatten
Af afdødes skattepligtige indkomst i mellemperioden betales
mellemperiodeskat med 50 pct.
I mellemperiodeskatten gives der for hver påbegyndt måned
fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned hvor dødsfaldet er sket et fradrag på 1.500 kr. (2000).
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Selvangivelse for bobeskatningsperioden
fra den
Boet efter ( navn og adresse )

til skæringsdagen den

Til brug for opgørelse af bobeskatningsindkomsten for boet efter
en afdød skattepligtig person.
Boet har pligt til at meddele de i blanketten udbedte oplysninger
og specifikationer samt angive indkomsten hvad enten denne er
positiv eller negativ
Dødsdato

Afdødes personnummer

Selvangivelsen indsendes til afdødes bopælskommune

Se vedlagte vejledning

Selvangivelsen omfatter både afdødes indkomst i mellemperioden og dødsboets indkomst i boperioden
Skattepligtig
indkomst

1. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil mv. før fradrag af
indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. ÷ bundfradrag før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
+

Kroner

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv.
÷
Lønindkomst mv. efter fradrag af indeholdt arbejds=
markedsbidrag
2. Overskud af selvstændig virksomhed før renter i perioden
fra udløbet af afdødes sidste indkomstår til og med skæringsdagen i boopgørelsen.
Evt. underskud før renter anføres under punkt 22
Indtægter fra ægtefællens erhvervsvirksomhed, jf.
+
dødsboskattelovens § 22, stk. 1 nr. 7
Indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet
af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig +
virksomhedsskat ÷ grundbeløb
Indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af
indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig
+
konjunkturudligningsskat ÷ grundbeløb
Forfaldne arbejdsmarkedsbidrag vedrørende overskud
÷
af virksomhed mv.
Overskud af virksomhed mv. efter fradrag af forfaldne
=
arbejdsmarkedsbidrag

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+

3. Pensioner, dagpenge mv., stipendier fra SUstyrelsen

+

4. Honorarer, underholdsbidrag mv.

+

5. Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter, obligationer og pantebreve mv. Specifikation vedlægges
Forfaldne renter
Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til skæringsdagen i boopgørelsen
Renteindtægter i alt

+

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

=

6. Overskud af ejendomme. Specifikation vedlægges
Evt. underskud anføres under punkt 23
7. Udlodning fra investeringsforening, der fra investeringsforeningen er
oplyst som kapitalindkomst
8. Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed.
Specifikation vedlægges

9. Positiv aktieindkomst over grundbeløbet. (Der medregnes 75pct.).

+
+
+
+
+

Specifikation vedlægges

10. Efterløn og lignende beløb, der er tilfaldet dødsboet

+

11. Fortjeneste ved udlodning, der skal beskattes i boet. Specifikation vedlægges
+
=

00.09

12. Anden indkomst ( angiv arten )
13. Indkomst i alt
04.036
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Kroner

Fradrag i
indkomst

14. Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetaling og ratepension.
Dokumentation vedlægges

15. Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension. Dokumentation vedlægges
16. Renteudgifter vedrørende gæld. Specifikation vedlægges
Forfaldne renter
Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til skæringsdagen
+
i boopgørelsen

+

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

=

Renteudgifter i alt

Opgørelse af
skattepligtig
indkomst

17. Befordring

+
+

18. Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent

+

19. Øvrige lønmodtagerudgifter ÷ bundfradrag

+

20. Underholdsbidrag, aftægtsforpligtelser, gaver til foreninger mv.

+

21. Negativ aktieindkomst, jf. dødsboskattelovens § 32 stk. 4. Specifikation vedlægges

+

22. Underskud af virksomhed før renter. Specifikation vedlægges

+

23. Underskud af ejendomme. Specifikation vedlægges

+

24. Underskud ved visse skibsprojekter. Specifikation vedlægges

+

25. Fradrag vedrørende arbejde som efterlevende ægtefælle, legatar eller arving har
udført for dødsboet, jf. dødsboskattelovens § 26 stk. 3. Specifikation vedlægges

+

26. Fradragsberettiget tab ved udlodning eller salg. Specifikation vedlægges

+

27. Andre fradrag ( angiv arten ). Specifikation vedlægges

+

28. Fradrag i alt

=

29. Indkomst i alt overført fra punkt 13
30. Fradrag i alt overført fra punkt 28

÷

31. Underskud fra tidligere år

÷

32. Skattepligtig indkomst
33. Aktieindkomst under grundbeløbet, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.
Specifikation vedlægges
Hvis der er udenlandsk indkomst indsendes også selvangivelse for udenlandsk
indkomst eller selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.
Disse selvangivelser kan fås ved henvendelse til skatteforvaltningen i kommunen

Forskudsskatter mv.
A-skat. Dokumentation vedlægges

Indregnet restskat

§ 55 udbetaling

Forfalden B-skat

Frivillig indbetaling

Indeholdt udbytteskat. Dokumentation vedlægges

Udenlandsk skat. Dokumentation vedlægges

Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt
udbytteskat. Dokumentation vedlægges

Administrationsgodtgørelse

Andre betalte skatter. Dokumentation vedlægges

Dato og underskrift ( boets repræsentant )

••• ••••••••••••••••••
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2000

Information

Selvangivelsen for bobeskatningsperioden
Selvangivelsen skal indsendes, hvis boets aktiver overstiger et
grundbeløb på 2.000.000 kr. (2000) eller nettoformuen (efter
handelsværdierne) overstiger et grundbeløb på 1.500.000 kr.
(2000) på skæringsdagen i boopgørelsen. Beløbsgrænserne
reguleres efter personskattelovens § 20.
Selvangivelsen skal dog altid indsendes, hvis skifteretten i et
bobestyrerbo har bestemt, at skæringsdagen i boopgørelsen
udskydes udover 2-årsdagen.
Har skifteretten tilladt, at boopgørelsen vedrørende afgrænsede dele af et privatskiftet bo eller bobestyrerbo kan foretages
efter boets afslutning, gælder beløbsgrænserne i det kalenderår, hvor skæringsdagen i boopgørelsen ligger, når det skal afgøres om aktiver og nettoformue overstiger beløbsgrænserne.
Almindelige bemærkninger

Dødsboets indkomst udgør indtægter og udgifter vedrørende
den formue, der tilhører boet, og som er omfattet af skiftet.
Afdødes og boets skattepligtige indkomst opgøres under ét for
perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for
dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen og eventuel tillægsopgørelse. Perioden fra udløbet af afdødes sidste
indkomstår til og med skæringsdagen i boopgørelsen, udlodningsdagen ved á contoudlodning eller skæringsdagen i en tillægsopgørelse hedder bobeskatningsperioden. Ved skifte af
uskiftet bo i efterlevende ægtefælles levende live og i genoptagelsesboer gælder andre regler.
Selvangivelse indsendes for hele bobeskatningsperioden under
ét uden opdeling i indkomstår, og en evt. afsluttende ansættelse af afdødes skat for mellemperioden ophæves.
Var afdøde gift ved dødsfaldet, lægges boopgørelsens oplysninger om ejerforholdene og den særlige opgørelse af den
efterlevendes ægtefælles bodel (i henhold til dødsboskiftelovens § 76) til grund ved afgørelsen af, hvem af ægtefællerne
et aktiv eller passiv tilhører, jf. dødsboskattelovens § 4, stk. 3.
Gevinst og tab ved udlodning af den efterlevende ægtefælles
formue (bodel, herunder skilsmissesæreje) til andre arvinger
eller legatarer er indkomst eller tab, som vedrører boet.

00.09

Hvis et dødsbo, der skiftes her i landet, har indtægter i udlandet, indgår disse i bobeskatningsindkomsten her, men der må
tages hensyn til eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst
med det pågældende udland.
Hvis dødsboet alene eller sammen med afdødes nærtstående
kontrollerer et udenlandsk selskab, eller har et fast driftssted i
udlandet, skal en række summariske oplysninger om størrelsen af eventuel samhandel (i perioden) med pågældende selskab eller driftssted selvangives på blanket 05.021: “Kontrollerede transaktioner” i.h.t. skattekontrollovens § 3B.

Forskudt indkomstår
Formålet er opgørelse af delårsindkomst og delårsskat. Havde
afdøde bagudforskudt indkomstår, opgøres indkomsten under
ét for bobeskatningsperioden, der løber fra udløbet af afdødes
sidste indkomstår forud for dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Der skal foretages en omregning af løbende indtægter og udgifter efter forholdet mellem perioden fra 1.
januar i dødsåret (kalenderåret) til skæringsdagen og bobeskatningsperioden. Engangsindtægter og -udgifter medregnes
fuldt ud til bobeskatningsindkomsten, medmindre der er tale
om aktieindkomst eller CFC-indkomst. Se evt. Ligningsvejledningen, LVB, afsnit B.B.3.4.1.4.
Udlodning
Ved udlodning menes alle afståelser fra et bo til afdødes efterlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer. Var afdøde gift ved
dødsfaldet, anses afståelser fra efterlevende ægtefælle til andre
arvinger eller legatarer i boperioden også som udlodning, i det
omfang disse aktiver stammer fra efterlevende ægtefælles
andel af (det hidtidige) fællesejet/skilsmissesærejet.
Áconto udlodning
Ved áconto udlodning ophører boets skattepligt vedrørende
det udloddede på udlodningsdagen, hvis boet senest 4 uger
efter udlodningsdagen giver en række oplysninger om udlodningen og betingelserne for denne til den kommunale skattemyndighed.
Frister
Selvangivelsen af bobeskatningsindkomsten skal indsendes
senest samtidig med, at boopgørelsen skal indsendes til den
kommunale skattemyndighed. Har skifteretten tilladt, at boopgørelsen af visse afgrænsede dele af boet kan foretages efter
boets afslutning, skal der indsendes selvangivelse herom
senest samtidig med indsendelsen af denne tillægsopgørelse.
Selvangivelsens enkelte punkter

Her er en kort vejledning i at udfylde de punkter på selvangivelsen, hvor der gælder særlige regler, fordi der er tale om et
dødsbo.
De andre punkter kan De læse om i Skatten 2000 (den store
vejledning til selvangivelsen), som fås på biblioteket, hos
kommunens skatteforvaltning eller på www.ToldSkat.dk.
Hvis der ikke er plads nok under et punkt på selvangivelsen,
kan De vedlægge et bilag, der henviser til det pågældende
punkt.
Det vil lette ligningsarbejdet betydeligt, hvis De allerede ved
indsendelsen af selvangivelsen medsender de bilag og specifikationer, som har ligget til grund for Deres udfyldelse af selvangivelsen, evt. blot i kopi.
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Hvis boet har udenlandsk indkomst, skal der også indsendes
selvangivelse for udenlandsk indkomst eller selvangivelse for
udenlandsk virksomhedsindkomst.
Til de enkelte punkter:

Hvis virksomheden udloddes, kan den, der får den udloddet,
overtage indestående på konto for opsparet overskud, jfr. § 39,
stk. 2 i dødsboskatteloven. Det er dog en betingelse, at modtagereren selv opfylder kravene i virksomhedsskattelovens
afsnit I (Virksomhedsordningen). I så fald skal der ikke skrives noget i punktet.

Punkt 1

Løn, arbejdsmarkedsbidrag mv.
Da det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag anses for endeligt
ifølge § 13 i lov om arbejdsmarkedsfonde, er det dette beløb,
der fratrækkes i lønnen mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Det bemærkes, at den særlige pensionsopsparing som er indeholdt af løn, honorar mv. udbetales af den kommunale skatteforvaltning efter anmodning fra boet. Det fratrækkes derfor
ikke i lønnen. Der skal således kun fratrækkes indeholdt
arbejdsmarkedsbidrag.
Jubilæumsgratiale mv.
Hvis der er jubilæumsgratiale mv. over grundbeløbet på
8.000 kr. (2000), skal det skrives i rubrikken.
Hvis der er jubilæumsgratiale under grundbeløbet, skal indeholdt arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. af jubilæumsgratialet ikke
medregnes i indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv. Ellers
bliver indkomstopgørelsen ikke korrekt.
For godtgørelse ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt
før 1. januar 2000, er bundfradraget 11.200 kr. i år 2000.
Punkt 2

Overskud af virksomhed
Da de forfaldne arbejdsmarkedsbidrag anses for endelige for
det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, er det dette beløb,
der fragår i overskud af virksomhed ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.
Forfalden særlig pensionsopsparing af indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed fratrækkes ikke, da den udbetales af
den kommunale skatteforvaltning efter anmodning.
Der kan ikke foretages indskud på etableringskonto efter
dødsfaldet.
Virksomhedsordningen
Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, når den afdødes
indkomst for bobeskatningsperioden beregnes.
Her skal derfor skrives det beløb, der er indestående på konto
for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for
dødsfaldet – med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat fratrukket 117.300 kr. (2000).
Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret
før dødsåret anvendte virksomhedsordningen på en virksomhed, som tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående
på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret
forud for dødsåret med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat ved opgørelsen af det beløb, der anføres under punktet.
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Der er også mulighed for en kombination af udlodning og
efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke
overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af
bundfradrag skrives under punktet.
Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastordningen kan ikke anvendes ved opgørelsen af
den afdødes indkomst for bobeskatningsperioden.
Her skal derfor anføres indeståendet på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med
tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat og med
fradrag af et beløb på 117.300 kr. (2000).
Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret
før dødsåret anvendte kapitalafkastordningen på en virksomhed, der tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående
på konjunkturudligningskonto ved udgangen af indkomståret
før dødsåret – med tillæg af den dertil svarende konjunkturudligningsskat – ved opgørelsen af det beløb, der skal skrives
under punktet.
I de tilfælde, hvor afdøde eller den efterlevende ved udgangen
af indkomståret anvendte kapitalafkastordningen, kan den,
som virksomheden udloddes til, overtage indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af indkomståret før dødsåret.
Overtagelsen forudsætter, at modtageren selv opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit II.
Der er også mulighed for en kombination af udlodning og
efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke
overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af
bundfradrag skrives under punktet.
Boets indtræden i afdødes eller den efterlevendes ægtefælles skattemæssige stilling - skattemæssige afskrivninger mv.
Boet overtager den afdødes skattemæssige stilling med hensyn til aktiver og passiver, der tilhørte den afdøde, og som er
omfattet af skiftet. Når bobeskatningsindkomsten beregnes,
anses boets aktiver og passiver for erhvervet af boet på de
tidspunkter, til de beløb og under de omstændigheder, hvorved
de i sin tid er erhvervet af den afdøde.
Udloddes aktiver, der tilhører den efterlevende ægtefælle,
anses gevinst og tab som boets indkomst, og boet får samme
stilling som den efterlevende ægtefælle.
Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver, der henregnes til dødsboet på
skæringsdagen i boopgørelsen, i det omfang aktiverne udloddes med succesion.
På áconto udlagte afskrivningsberettigede aktiver, hvor
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udlægsmodtageren succederer, kan boet ikke foretage skattemæssige afskrivninger.
Der kan foretages afskrivninger på afskrivningsberettigede
bygninger og installationer, der tilhører dødsboet på skæringsdagen, hvis udlodning uden succesion ikke medfører beskatning af genvundne afskrivninger.
Hvis bobeskatningsperioden er kortere end et år, opgøres skattemæssige afskrivninger som helårlige afskrivninger, der
omregnes forholdsmæssige.
Hvis bobeskatningsperioden er længere end et år, opgøres
andre afskrivninger end de i afskrivningslovens kapitel 2
nævnte som helårlige afskrivninger, der omregnes i forhold til
den del af bobeskatningsperioden, hvor den afdøde eller boet
har ejet aktivet. Der kan dog altid foretages skattemæssige
afskrivninger svarende til et helt års afskrivninger.
Nedskrivninger på husdyr omfattet af husdyrsbesætningsloven
kan foretages en gang ved udgangen af bobeskatningsperioden uanset bobeskatningsperiodens længde.
Punkt 4

Honorarer, underholdsbidrag mv.
Honorarer, der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af, skal
medregnes her.
Der skal også medregnes honorarer, hvor arbejdsmarkedsbidrag skulle være opkrævet efterfølgende på grundlag af selvangivelsesoplysninger, og hvor betaling af arbejdsmarkedsbidrag er blevet eftergivet for afdøde.
Underholdsbidrag og gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse skal medregnes under punkt 4.
Punkt 5

Renteindtægter
Renteindtægter regnes med i indkomsten, hvis de forfalder i
bobeskatningsperioden. Herudover medregnes beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Det gælder, selv om forfaldsdagen ligger før mellemperiodens begyndelse.
Renter, som en efterlevende ægtefælle, arving eller legatar har
betalt til et dødsbo som følge af ácontoudlodning, er ikke skattepligtige, jfr. dødsboskattelovens § 26, stk. 1.
Punkt 6

Selvangivelsen for bobeskatningsperioden
Overskud af ejendomme anføres her. Underskud anføres
under punkt 23.
(Lejeværdi af bolig i egen ejendom skal ikke længere medregnes til den skattepligtige indkomst, da den er erstattet af ejendomsværdiskat fra og med indkomstår 2000. Ejendomsværdiskatten skal ikke medregnes).

Punkt 7

Udlodning fra investeringsforening
Udlodninger fra investeringsforeninger skrives her.
Det gælder dog ikke hele udlodningen fra investeringsforeninger, hvor der indgår udlodninger, der er skattepligtige som
aktieindkomst. Den del, der er aktieindkomst, skal kun anføres
under opgørelse af aktieindkomsten. Se punkt 9.
Den skattefri del skal anføres under forskudsskatter mv. til
sidst i skemaet.
Punkt 8

Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed
Her skrives overskud af visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed. Se Ligningsvejledningen E.F. 1.
I punkt 8 skal der også anføres fortjeneste ved ophør af anpartsvirksomhed, når indkomsten fra virksomheden er kapitalindkomst. Der gives ikke procentnedslag efter afskrivningslovens bestemmelser, jfr. dødsboskattelovens § 22, stk. 1, nr. 5.
Punkt 9

Aktieindkomst
Aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb 37.200 kr.
(2000), skal ikke selvangives, hvis der er indeholdt udbytteskat. Hvis der ikke er det, skal beløbet anføres under punkt 33.
Overstiger bobeskatningsperiodens aktieindkomst grundbeløbet, indgår aktieindkomsten i bobeskatningsindkomsten med
75 pct. af det overskydende beløb.
Under rubrikken “forskudsskatter” oplyses, hvad der er indeholdt af udbytteskat. Ved skatteberegningen sørger den kommunale skatteforvaltning for at modregne indeholdt udbytteskat af den del af aktieindkomsten, der overstiger grundbeløbet i skatten af bobeskatningsindkomsten.
Punkt 10

Efterløn (efter tjenestemænd mv.) og lignende beløb, der tilfalder dødsboet
Tjenestemandsloven og en række tjenestemandsvedtægter har
regler om, at en efterlevende ægtefælle eller mindreårige børn
ved tjenestemandens død har ret til efterløn på f.eks. 3 måneders løn uden om boet. Kun hvis tjenestemanden ikke har
efterlevende ægtefælle eller mindreårige børn, indgår efterlønnen i boet og skal selvangives under punktet.
Efterløn i henhold til private ansættelseskontrakter behandles
på samme måde.
Punkt 11

Fortjeneste ved udlodning, der beskattes i boet
Boet kan kræve, at fortjenesten på visse skattemæssige aktiver, der udlægges, skal beskattes hos boet. I så fald stilles
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boet, som om aktivet var afhændet til tredjemand til udlægsværdien.
Fortjeneste på visse aktiver skal medregnes ved opgørelsen af
bobeskatningsindkomsten og beskattes altid hos boet.
Tab ved udlodning behandles skattemæssigt som tab konstateret ved dødsboets salg.
Der er nogle begrænsninger med hensyn til at udlodde visse
aktiver med succession, se nærmere herom Ligningsvejledningen, afsnit B.B.3.4.6.2.
Der kan ikke succederes i tab.
Gevinst ved udlodning med succession medregnes ikke i bobeskatningsindkomsten.

lod, arvelod eller legat, kan ikke fradrages i bobeskatningsind
komsten, og beløbene skal ikke medregnes til modtagerens
skattepligtige indkomst.
Punkt 18

Her anføres også udgifter til bidrag til efterlønsordning.
Punkt 21

Negativ aktieindkomst
Er aktieindkomsten negativ, gives der et fradrag, der udgør
50 pct. af negativ aktieindkomst, der ikke overstiger beløbsgrænsen på 37.200 kr. (2000) og 75 pct. af negativ aktieindkomst, der overstiger beløbsgrænsen på 37.200 kr. (2000).
Punkt 22

Ved áconto udlodning ophører boets indkomstskattepligt vedr.
det udloddede på udlodningsdagen, hvis boet senest 4 uger fra
udlodningsdagen til den kommunale skattemyndighed oplyser
1) udlodningsdagen 2) hvad ácontoudlodningen omfatter 3)
hvem der har modtaget ácontoudlodningen og 4) værdien af
det udloddede på udlodningsdagen.

Underskud af virksomhed før renter
Her skrives eventuelt underskud af selvstændig virksomhed,
som afdøde (og efter dødsfaldet dødsboet) har drevet i bobeskatningsperioden.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 410 af 27. maj 1999.

Opgørelsen sker som udgangspunkt efter samme regler som
for personer. Der gælder dog en række særregler for indkomstopgørelsen i bobeskatningsperioden.

Punkt 12

Anden indkomst
Under punktet medtages fortjeneste ved salg, der skal beskattes i boet.
Hvis den afdøde i mellemperioden drev en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdødes efterlevendes ægtefælle, kan den
efterlevende ægtefælle bestemme, at der skal selvangives et
beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft
for at udføre et arbejde af samme omfang og art.
Det samme gælder, hvis den afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der
tilhørte og overvejende blev drevet af den efterlevende ægtefælle.
Punkt 16
Renteudgifter
Her skrives renter, der forfalder i bobeskatningsperioden, dvs.
fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet
til og med skæringsdagen i boopgørelsen.
Desuden skrives beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og
med skæringsdagen i boopgørelsen.
Renteudgifter, der på grund af afdødes forhold var omfattet af
ligningslovens § 5, stk. 7, 1. pkt., kan dog alene fradrages, i
det omfang de er betalt af afdøde i dødsåret eller af boet.
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Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke
anvendes. Der kan heller ikke foretages indskud på etableringskonto efter dødsfaldet. Derimod tillægges indskud foretaget af afdøde virkning.
Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på afskrivningsberettigede bygninger og installationer, der tilhører boet
på skæringsdagen, hvis udlodning uden succession ikke medfører beskatning af genvundne afskrivninger.
Er bobeskatningsperioden kortere end et år, opgøres skattemæssige afskrivninger som helårlige afskrivninger, der
omregnes forholdsmæssigt.
Er bobeskatningsperioden længere end et år, opgøres andre
afskrivninger end de i afskrivningslovens kapitel 2 nævnte
som helårlige afskrivninger, der omregnes i forhold til den del
af bobeskatningsperioden, hvor den afdøde eller boet har ejet
aktivet. Der kan dog altid foretages skattemæssige afskrivninger svarende til et helt års afskrivninger.
Straksfradrag efter afskrivningslovens § 18, stk. 2 - 4 kan
foretages, hvis de almindelige regler herfor er opfyldt. Straksfradraget skal ikke omregnes i forhold til bobeskatningsperiodens længde.
Nedskrivninger på husdyr omfattet af husdyrbesætningsloven
kan foretages én gang ved udgangen af bobeskatningsperioden uanset dennes længde.

Renter af gæld til afdødes eller dennes ægtefælles børn, børnebørn mv. eller til deres ægtefælle kan ikke fradrages, hvis
gælden er påtaget ved gave. Derimod kan renteudgifter i et
egentligt gældsforhold også til disse personer fradrages.

Fradrag for arbejdsvederlag til efterlevende ægtefælle, arving
eller legatar for arbejde udført for boet anføres til fradrag i
punkt 25.

Beløb, som boet har udbetalt som renter eller udbytte af bos-

Specifikation vedlægges i form af virksomhedsregnskab(er).
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Punkt 23

Underskud af ejendomme
Viser boets ejendomsregnskab i bobeskatningsperioden underskud, skrives beløbet her. Specifikation skal vedlægges og skal
bl.a. indeholde oplysning om, hvilken ejendom der er tale om.
Punkt 24

Underskud ved visse skibsprojekter
Her skrives underskud ved visse skibsprojekter samt tab ved
ophør af visse skibsprojekter.
Er der tale om underskud af skibsvirksomhed
For at underskuddet kan fradrages, skal der enten være tale
om skibsvirksomhed som bierhverv, og som var anskaffet før
den 12. maj 1989, eller det skal være skibsvirksomhed, hvor
anparten er anskaffet efter den 11. maj 1989, og som er godkendt af Erhvervsministeriet.
Der henvises til Ligningsvejledningen E.F 1.1.1.
Er der tale om tab på visse skibsprojekter
For at tabet kan fradrages, skal der enten være tale om skibsvirksomhed, som var bierhverv, og som var anskaffet før den
12. maj 1989, eller der skal have været tab ved ophør af et skibsprojekt, hvor anparten var anskaffet efter den 11. maj 1989, og
som var godkendt af Erhvervsministeriet. Tab ved ophør af
anden anpartsvirksomhed end den nævnte kan ikke trækkes
fra. Opgørelsen sker uden reduktion efter afskrivningslovens §
9, stk. 4, jfr. dødsboskattelovens § 22, stk. nr. 5.

Det er en betingelse, at den efterlevende ægtefælle skriver et
tilsvarende beløb på sin selvangivelse.
Punkt 31

Underskud
Underskud, som afdøde kunne have fremført til fradrag i sin
skattepligtige indkomst i dødsåret, kan fradrages i bobeskatningsindkomsten.
Beregning af skatten (herunder beløbsfradrag)
Af bobeskatningsindkomsten betales boskat med 50 pct. I
dødsboets beregnede skat gives et bofradrag på 4.000 kr.
(2000) pr. påbegyndt måned fra og med måneden efter den
måned, hvor dødsfaldet er sket, og til og med den måned, hvor
skæringsdagen i boopgørelsen ligger (dog ikke en tillægsopgørelse). Der gives højst et bofradrag på 12 måneder.
I dødsboskatten gives desuden et fradrag på 1.500 kr. (2000)
for hver påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og
med den måned, hvor dødsfaldet er sket.
Beløbsgrænser:
Ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten skal der anvendes de satser, der gælder for dødsåret.
2000
2001
Dødsboers skattefrihed (§ 6):
Boets aktiver ved boafslutning... 2.000.000 kr. 2.069.600 kr.
Boets nettoformue ved
boafslutningen............................ 1.500.000 kr. 1.552.200 kr.

Punkt 25

Fradrag vedrørende arbejde som efterlevende ægtefælle,
legatar eller arving har udført for dødsboet
Har den efterlevende ægtefælle, en arving eller legatar udført
arbejdsopgaver for boet, kan det arbejdsvederlag fratrækkes,
som boet har betalt til den pågældende. Specifikationen skal
bl.a. angive, hvilke arbejde, der er tale om og cpr. nummer på
beløbsmodtageren.
Punkt 26

Fradragsberettiget tab ved udlodning eller salg
Har boet haft fradragsberettiget tab ved udlodning eller salg i
bobeskatningsperioden, skrives beløbet her. Specifikation,
som bl.a. oplyser om anskaffelsessum, -tidspunkt og omstændigheder i øvrigt samt opgørelsen af tabet, vedlægges.

Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing
Bofradrag, fradrag i skat
pr. måned....................................
Mellemperiodefradrag, fradrag
i skat pr. måned..........................
Progressionsgrænse for
aktieindkomst.............................
Bundfradrag vedr. gratialer mv.
(Ligningslovens § 7 O)...............
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
(Ligningslovens § 9)...................

117.300 kr.

121.400 kr

4.000 kr.

4.100 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

37.200 kr.

38.500 kr.

8.000 kr.

8.000 kr.

4.300 kr.

4.400 kr.

Punkt 27

Andre fradrag
Hvis den afdødes efterlevende ægtefælle i mellemperioden
har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdøde, kan
der anføres et beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft for at udføre et arbejde af samme art og omfang.
Det samme gælder, hvis den efterlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en
erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev
drevet af afdøde.
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Navn og adresse

2000

Specifikation af Deres og Deres afdøde
ægtefælles indkomster og fradrag mv.

Deres personnummer

Afdødes personnummer

Vejledning
Hvis Deres ægtefælle er afgået ved døden i indkomståret
2000, skal De i visse tilfælde medtage både Deres egne og
Deres afdøde ægtefælles indtægter og fradrag på selvangivelsen.

5. Hvis De som eneste arving efter Deres ægtefælle har fået
udleveret boet til forenklet skifte efter skiftelovens § 34.
6. Hvis De i øvrigt er eneste legale arving efter Deres ægtefælle (jf. dødsboskattelovens § 58, stk. 1, pkt. 4).

Det drejer sig om disse situationer:
1. Hvis De i umiddelbar forbindelse med Deres ægtefælles
død har overtaget fællesboet til hensidden i uskiftet bo.
2. Hvis De uden skiftebehandling af boet efter Deres ægtefælle har fået dette udlagt efter skiftelovens § 22, stk. 1.
3. Hvis der i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet foretages et skifte af Deres ægtefælles særeje, og De sidder i
uskiftet bo med fællesejet.

Der laves dog to skatteberegninger, hvorfor De på hjælpeskemaet skal oplyse, hvordan den samlede indkomst fra
den udvidede selvangivelse fordeler sig mellem Deres ægtefælles indkomst indtil dødsfaldet og Deres egen indkomst i
hele 2000. Skemaet skal indsendes sammen med den udvidede selvangivelse.

2001.01 ( gl.nr. S 472)

4. Hvis fællesboet efter Dem og Deres ægtefælle har været
taget under skiftebehandling i umiddelbar forbindelse
med dødsfaldet, men senere i sin helhed udleveres Dem
til hensidden i uskiftet bo.

De vil senere modtage én årsopgørelse, hvor De får godskrevet de samlede foreløbige indkomstskatter, som De og
Deres ægtefælle har betalt i indkomståret 2000. Der gælder
dog særlige regler, hvis Deres afdøde ægtefælle også havde
særeje.

04.018
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Rubrik
Personlig indkomst, hvoraf
der skal betales
AM-bidrag og
særlig pensionsopsparing

Personlig indkomst, hvoraf
der ikke skal
betales AMbidrag og særlig

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil og telefon mv. før fradrag af
AM-bidrag og særlig pensionsopsparing (oplysningssedlens pkt. 13)

2000

11

I rubrik 11 indgår afdødes feriepenge for 1999 og 1998 med kr.

Fradrag i
personlig
indkomst

Kapitalindkomst

Fradrag i
kapitalindkomst

Lignings-

12

Fratrædelsesgodtgørelse aftalt før 1. januar 2000 før fradrag af AM-bidrag og
særlig pensionsopsparing (oplysningssedlens pkt. 69)

13

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AMbidrag og særlig pensionsopsparing (oplysningssedlens pkt. 69)

14

Indkomst ved privat dagpleje og hushjælp mv. før fradrag af AM-bidrag og særlig
pensionsopsparing

15

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen (oplysningssedlens
pkt. 14)

16

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse
Visse personalegoder (oplysningssedlens pkt. 38, 50, 51, 52 og 53)

17

Hædersgaver (oplysningssedlens pkt. 39)

18

Underholdsbidrag

19

Anden personlig indkomst

20

Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger
og ratepension

21

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 35.200 kr.)

22

Tilbagebetalt kontanthjælp

23

Øvrige fradrag i den personlige indkomst

29

Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter, obligationer og pantebreve
i depot mv.

31

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger

33

Udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat

34

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus)
Overskud ved anden anpartsvirksomhed

35

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus)
Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

36

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og
værelses-udlejning. Gælder kun, hvis De selv ejer boligen

37

Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot

38

Anden kapitalindkomst. Underskud angives med minus

39

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

41

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber samt kontokortordninger. Renteudgifter af pantebreve i depot

42

Renteudgifter af statslån/studielån fra SUstyrelsen og statsgaranterede studielån
i et pengeinstitut

43

Renteudgifter af anden gæld, herunder renteudgifter af pantebreve, der ikke er i
depot

44

Befordring

51

Arbejdsløshedsforsikring, fagligt kontingent og bidrag til efterlønsordning

52

mæssige
fradrag

Øvrige lønmodtagerudgifter kr.
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÷ 4.300 kr.

Felt nr.

202

.......
.......

Honorarer mv. før fradrag af AM-bidrag og særlig pensionsopsparing
(oplysningssedlens pkt. 36)

pensionsopsparing

Afdødes indDeres ind- I alt-overføres
komst indtil komst i hele
til selvangidødsfaldet indkomståret
velsen

53

Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere
Fradrag vedr. DIS-indkomst (begrænset fart)

54

Gaver til foreninger mv. (højst 5.000 kr.)
Løbende ydelser (aftægtsforpligtelser mv.)

55

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag

56

Indskud på etableringskonto og fradrag efter etableringskontoloven

57

210

.......
260

.......
243

.......
207
204

.......
229

.......
256

.......
212

.......
250
416

.......
433

.......
477

.......
425
233

.......
249

.......
247

.......
217

.......
254

.......
218

.......
239

.......
214
483

.......
481

.......
489

.......
485
417

.......
439

.......
449

.......
419

.......
412

.......
411

.......
472
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Rubrik
Aktieindkomst

Virksomhedsbeløb

Dansk aktieindkomst, hvor der er indeholdt 25 % udbytteskat. Angives med det fulde
beløb før indeholdelse af udbytteskat

61

Dansk aktieindkomst, hvor der ikke er indeholdt 25 % udbytteskat. Negativt
beløb angives med minus

62

2000

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag og særlig pensionsopsparing og før renter

111

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for
opsparet overskud

112

Fradrag for medarbejdende ægtefælle

113

Renteindtægter i virksomhed

114

Afdødes indDeres ind- I alt-overføres
komst indtil komst i hele
til selvangidødsfaldet indkomståret
velsen

Felt nr.

501

.......
502
221

.......
435

.......
473

.......
237

.......

Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt udbytteskat

115

Anden kapitalindkomst i virksomhed

116

Renteudgifter i virksomhed

117

Kontingent vedrørende virksomhed

118

438

131

224

Øvrige virksom-

Godtgørelse vedr. administration (skal også lægges til virksomhedens
hedsoplysninger resultat, rubrik 111/112)

246

.......
213

.......
488

.......

Bemærkning til de enkelte rubrikker
Rubrik 31/39 Kapitalindkomst
I afdødes indkomst indtil dødsfaldet kan De
medregne enten Deres afdøde ægtefælles forfaldne og beregnede renteindtægter frem til
dødsdagen eller den forholdsmæssige del af
årets renteindtægter af afdødes bankbøger, obligationer, pantebreve m.v. Resten af årets renteindtægter og Deres egne renteindtægter anføres
under Deres egen indkomst.
Rubrik 41/44 Fradrag i kapitalindkomst
Renteudgifter fordeles på samme måde som
anført under rubrik 31/39 vedrørende renteindtægter. Hvis der i afdødes indkomst er medtaget
beregnede renter frem til dødsdagen af dennes
bankbøger m.v., skal også afdødes renteudgifler
fratrækkes i afdødes indkomst med såvel de forfaldne som de beregnede renter til og med dødsdagen.

Rubrik 111/112 Overskud/underskud af virksomhed
Hvis den selvstændige virksomhed i overvejende
grad har været drevet af Deres ægtefælle før
dodsfaldet, fordeles virksomhedens årsresultat
inklusiv eventuelle af- og nedskrivninger forholdsmæssigt på tiden før og efter dødsfaldet.
Den del, der vedrører tiden før dødsfaldet,
anføres under afdødes indkomst og resten under
Deres egen indkomst.
Hvis virksomheden har været drevet af Dem
under ægteskabet, anføres hele årsresultatet
under Deres egen indkomst.
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VII. Eksempel på et
bobehandlingsprogram
(EDB-Gruppen A/S)

Bilag 38
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J.nr. 213978 KP/lp

%RRSJ¡UHOVH

I dødsboet efter
Petra Matilde Jensen
Bakkelyvej 48
9999 Midtby
Cpr.nr.: 121212-1212
Død den: 23. august 2000
Sks.nr.: A999-2000
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Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

$UYHIRUKROG
JWHVNDEHOLJVWDWXVRJVO JWVNDEVIRUKROG

$UYLQJHU
1DYQ
Gigtforeningen
Kræftens Bekæmpelse

$GUHVVH
Amagertorv 11, 1160 København K
Strandboulevarden 49, 2100 København Ø

7HVWDPHQWH

EDB Gruppen Systems A/S

$UYHDINDOG

348

Boopgørelse - Arveforhold side 1

$QGHO
1/2
1/2

Bilag 38

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

%RHWVEHKDQGOLQJ
%RHWVXGOHYHULQJ
Boet er ved skifteretsattest af 06.11.00 udleveret som Bobestyrer bo.

3URNODPD
Proklama har været indrykket i Statstidende den 17. november 2000.
Proklamafristen udløb den 12. januar 2001, uden at andre end nedennævnte arvinger og kreditorer
har meldt sig.

cEQLQJVVWDWXV
Åbningsstatus er indsendt den 14. november 2000.
Åbningsstatus er godkendt den 16. november 2000.

6ROYHQV

6NDWWHIRUKROG

)RUVLNULQJ

EDB Gruppen Systems A/S

%RHWVDIVOXWQLQJ

Boopgørelse - Boets behandling side 1
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Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

cEQLQJVVWDWXV
Opgørelse over aktiver og passiver på dødsdagen vedrørende boet efter:
Petra Matilde Jensen
Bakkelyvej 48
9999 Midtby
Død den: 23.08.00

Boets kontaktperson:

Opgørelsen vedrører:

Udfyldes af skifteretten:
Opgørelsen er modtaget den:
Opgørelsen er sendt til skattevæsnet i
den:

kommune

Boets behandling:
Afdødes fællesbo/bo skiftes privat
Afdødes særbo skiftes privat
Arvingerne anmoder om forenklet privat skifte
Efterlevende ægtefælle anmoder om at overtage boet efter skiftelovens §22
Skifte af uskiftet bo
Skifte af uskiftet bo i efterlevende ægtefælles levende live
Fællesboet er overtaget til hensidden i uskiftet bo
Boet behandles ved bobestyrer som solvent bo

EDB Gruppen Systems A/S

Boet behandles ved bobestyrer som insolvent bo

-1-
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Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

$NWLYHUpr. dødsdagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EDB Gruppen Systems A/S

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

362

Kontant beløb
Tilgodehavende løn/feriepenge
Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Værdi af fast ejendom (helårshus, sommerhus, grund) som ikke indgår i erhvervsvirksomhed
Værdi af bil
Værdi af campingvogn/lystbåd
Værdi af kolonihave
Værdi af indbo, smykker, samlinger
Boligindskud
Tilbagebetaling ved ophør af løbende aftale/forpligtelse (f.eks. DR, forsikringer, avis, vægtafgift)
Ophavsrettigheder
Overskydende skat, hvis meddelelse om beløbet er givet før dødsfaldet
Begravelseshjælp
Bankkonti
Præmieobligationer
Aktier, andelsbeviser
Obligationer, pantebreve
Anparter
Investeringsbeviser
Forretning/virksomhed incl. fast ejendom
Landbrugsejendom
Forsikringspolicer, kapitalpensions- og indekskontrakter, der indgår i boet
Andre aktiver (f.eks. udestående fordringer)
$NWLYHULDOW

-2-

0,00
0,00
0,00
565.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.135,50
0,00
0,00
357.226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,90


Bilag 39

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

3DVVLYHUpr. dødsdagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Husleje, vand
El, gas
Telefon
Ejendomsskatter
Restskat fra tidligere år, hvis meddelelse om beløbet er givet før dødsfaldet
Kontogæld
Gæld på købekontrakter
Udgifter til begravelsen/bedemand
Udgifter til sammenkomst efter begravelsen
Vedligeholdelse/køb af gravsted
Retsafgift
Rydning af bolig
Istandsættelse af lejlighed
Udgifter til boets behandling
Gæld til pengeinstitut
Gæld med pant i fast ejendom
Gæld med pant i løsøre (f.eks. bil)
Passiver vedr. anparter
Gæld sikret på anden måde (f.eks. ved tilbageholdsret)
Anden gæld
3DVVLYHULDOW

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.215,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
32.476,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.476,80


6WDWXV

EDB Gruppen Systems A/S

$NWLYHU±3DVVLYHU
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Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

Afdøde har LNNH, arvingerne bekendt, givet eller modtaget afgiftspligtige gaver eller arveforskud.

Denne åbningsstatus/boopgørelse består af i alt 2 sider.
Samtlige oplysninger afgives under strafansvar i henhold til boafgiftslovens §41, stk. 1, nr. 1.

Sted, dato

EDB Gruppen Systems A/S

Underskrift fra samtlige arvinger, den efterlevende ægtefælle, bobestyrer

364
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Bilag 40

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

5HJQVNDE
$NWLYHU
9 UGLDIIDVWHMHQGRP
Matr.nr. 4 p Midtby, Bakkelyvej 48, 9999
Midtby
Mæglersalær
½ registreringsafgift
Salær for handlens berigtigelse incl. moms
Refusionssaldo
Matr.nr. 4 p Midtby, Bakkelyvej 48, 9999
Midtby i alt
Værdi af fast ejendom i alt

EDB Gruppen Systems A/S

%DQNNRQWL
Grundkonto Unibank 1234-567-890
Renter
Grundkonto Unibank 1234-567-890 i alt
Indskudskonto Unibank 7654-321-809 pr.
23.8.2000 (RB 7)
Renter
Indskudskonto Unibank 7654-321-809 pr.
23.8.2000 (RB 7) i alt
Aftaleindskud Unibank 4321-765-098 pr.
23.8.2000 (RB 8)
Renter
Aftaleindskud Unibank 4321-765-098 pr.
23.8.2000 (RB 8) i alt
Bokonto A/S Midtbank 9807-564-123
Renter 29.12.2000
vedhængende renter pr. 10.4.2001
Bokonto A/S Midtbank 9807-564-123 i alt
Bankkonti i alt

565.000,00
-42.176,75
-2.450,00
-5.625,00
707,97
515.456,22
515.456,22

12.803,71
18,72
12.822,43
44.541,63
5.189,03
49.730,66
302.790,16
3.501,11
306.291,27
0,00
2.070,53
9.366,19
11.436,72
380.281,08

2EOLJDWLRQHUSDQWHEUHYH

Boopgørelse - Regnskab side 1
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Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

6,0 Unikredit Ann. 1993/16 (RB 9)
kurtage
Renter 1.10
Renter 14.11.2000
Udlodning
6,0 Unikredit Ann. 1993/16 (RB 9) i alt
Kreditforeningen Danmark (RB 9)
Renter og kurtage
Udtrukket
Kreditforeningen Danmark (RB 9) i alt
Uni-Invest DanBonds
Kurtage
Uni-Invest DanBonds i alt
Nordic Baltic Holding
Kurtage
Nordic Baltic Holding i alt
Obligationer, pantebreve i alt

148.010,00
-222,02
2.445,00
1.165,33
2.000,00
153.398,31
5.225,00
-113,75
1.000,00
6.111,25
156.975,60
-300,00
156.675,60
47.015,40
-352,62
46.662,78
362.847,94

$QGUHDNWLYHU
Refusion fra TeleDanmark (RB 1)
Andre aktiver i alt

123,90
123,90

$NWLYHULDOW



3DVVLYHU
8GJLIWHUWLOEHJUDYHOVHQEHGHPDQG
Midtby Begravelsesforretning
modregnet begravelseshjælp
Midtby Begravelsesforretning i alt
Udgifter til begravelsen/bedemand i alt

11.215,00
-1.050,00
10.165,00
10.165,00

5HWVDIJLIW
9.000,00
EDB Gruppen Systems A/S

Retsafgift i alt
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Boopgørelse - Regnskab side 2

Bilag 40

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

8GJLIWHUWLOERHWVEHKDQGOLQJ
Kautionsforsikring (RB 2)
Proklama
Salær for boets behandling
Moms heraf
Salær for boets behandling i alt
Udgifter til boets behandling i alt

2.245,00
231,25
30.000,00
7.500,00
37.500,00
39.976,25

$QGHQJ OG
Midtby Apotek )RB 3)
Ejendomsskat (RB 4)
2. rate (RB 12)
Ejendomsskat (RB 4) i alt
Midtby Tekniske Værker (RB 5)
Mellemregning med Midtby Kommune (RB
10)
(RB 15)
Mellemregning med Midtby Kommune (RB
10) i alt
Depotgebyrer
Midtby
Anden gæld i alt

215,25
1.380,38
1.146,00
2.526,38
2.677,61
85,66
200,86

3DVVLYHULDOW

286,52
117,90
20.000,00
25.823,66


%REHKROGQLQJ

EDB Gruppen Systems A/S

Aktiver i alt
Passiver i alt
%REHKROGQLQJ

1.258.709,14
84.964,91


Boopgørelse - Regnskab side 3
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Bilag 41

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

%RDIJLIW
%HUHJQLQJ
Bobeholdning
Ikke afgiftspligtig bobeholdning
Afgiftspligtig bobeholdning
Bundfradrag
Afgiftspligtig bobeholdning med fradrag af bundfradrag

1.173.744,23
1.173.744,24
-0,01
203.500,00

EDB Gruppen Systems A/S

Der er ingen boafgiftpligtig bobeholdning
Ingen tillægsboafgift pga. bagatelgrænsen
6DPOHWERDIJLIW
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0,00
0,00
0,00


Bilag 41

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

8GORGQLQJ
*LJWIRUHQLQJHQ
Rest kontant arv
I alt

586.872,12
586.872,12

.U IWHQV%HN PSHOVH
Rest kontant arv
I alt

586.872,12
586.872,12

EDB Gruppen Systems A/S

,DOWXGORGGHW



Boopgørelse - Udlodning side 1
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Bilag 42

Petra Matilde Jensen
Sagsnr.: 213978

Cpr.nr.: 121212-1212

Sks.nr.: A999-2000

Jur./Sekr.: KP/lp

.RQWDQWDIVWHPQLQJ
.RQWDQWIRUHILQGHV
Indestående på
Vedhængende renter
Salær incl. moms
Retsafgift
Midtby
,DOW

1.230.878,04
9.366,19
-37.500,00
-9.000,00
-20.000,00


)RUGHOLQJDINRQWDQWHU

EDB Gruppen Systems A/S

Gigtforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Kontant arv i alt
Boafgift og tillægsboafgift
,DOW
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586.872,12
586.872,12
1.173.744,24
0,00


Boopgørelse - Kontant afstemning side 1
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adoptivbarn 3, 4, 86
adoptivbørn 3
adoptivbørns arveret 3
adoptivbørns boafgift 86
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andelsbevis 42
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andelslegatarer 168
anfordringsgæld 91, 206
anmeldelse af krav 162, 261
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ansvarsforsikring 60, 228
ansvarsfraskrivelsesklausul 218, 219
antikviteter 190, 191
arbejdende arving 231
arbejdsgiverbetalt ulykkesforsikring 95
arbejdsmarkedsbidrag 124
arbejdsskadeforsikring 95, 216
arbejdsskadeforsikringsloven 199
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47, 51, 69, 70, 74, 87, 89, 104, 105, 112,
146, 167, 244, 263, 264

381

Stikordsregister
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105
arveforskud 30, 34-37, 47, 104, 174, 244,
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arveklasser 1-3
arvelovsreformer 37
arveudlægsomkostninger 237
arveudlægsskøde 217, 224, 248
arvingernes hæftelse for boafgiften 84
arvingers insolvens 44
arvingsbegrebet 168
arvingsgæld 205, 206
ATP 95, 178, 181, 183
ATP-samleverpension 183
auktionsholder 58
autorisation af bobestyrere 59, 246
b
bagudforskudt indkomstår 120, 122
bankboks 159, 189, 192
bankgaranti for boafgiften 103
bankkonti 58, 61, 191, 193, 194, 248
bankoplysninger 29
beboelseslejlighed 185
bedsteforældre 2, 36, 88, 91, 104, 105
bedsteforældrene 2
begravelseshjælp 42, 189, 190, 237
begravelseskasse 190
begravelsesudgifter 63, 90, 189, 198,
237-239
begravelsesudlæg 22, 24, 151
begunstigede i lisforsikringer 175
begunstigelsesbestemmelser 175, 183,
196
beslutningskompetencen i boet 63
betalingskort 194
betinget fordring 46
betroede midler 61
biblioteksafgift 236, 237
biler 228, 248
bindingsregler 172
blanketter til bobehandling 267
blankt arveafkald 34
boadministrative afgørelser 63
boafgift 10, 12, 19, 32-34, 36, 37, 41, 48,
72, 80, 84-91, 94-97, 103, 104, 108,
109, 111, 139, 146, 175, 180, 181, 184,
190, 192, 200, 206, 211, 212, 238, 242,
243, 245, 247, 258, 264
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boafgift af forsikringer 48, 87
boafgiftens betaling 102
boafgiftsberegning 98, 102, 107
boafgiftsopkrævning 102
bobehandlingsprogram 158, 243, 251, 341
bobeskatningsindkomst 113
bobeskatningsperiode 113
bobestyrerens bogholderi 61
bobestyrerens erstatningspligt 56
bobestyrerens insolvens 62
bobestyrerens opgaver 57
bobestyrerens regnskab og bogføring 61
bobestyrerens tegningsret 58
bobestyrerindsættelse 51, 52
bobestyrerskifte 40, 46, 50, 52, 98, 160,
190
bodelingsaftale 161
boets administration 63
boets afslutning 12, 68, 70, 77, 112, 159,
192, 193, 239, 243, 244, 264, 265
boets behandlingsmåde 50, 74, 115, 161,
231, 235
boets dokumenter 19, 20, 44, 63, 74
boets krav mod andre 79
boets modkrav 78
boets solvens 44, 161, 194, 200, 239
boets værdipapirer 62
bofradrag 81, 123, 139, 152
bogføringsloven 61
bogføringspligt 229
bokonti 62
bokontoen 189, 192-194, 235
bolig 15, 24, 29, 43, 130, 131, 186, 211,
218, 247, 254
bomøde 55, 56, 64-66, 71, 79, 191, 203,
221, 244, 257, 258, 265
boomkostninger 68, 101, 155, 245
boopgørelse 13, 35, 41, 46-49, 61, 63, 65,
68-72, 74, 76, 77, 79-81, 84, 89, 90,
98-100, 111, 112, 120, 121, 123, 125,
138, 139, 144, 146, 148, 152, 158, 159,
166, 167, 190, 192, 194, 204, 205, 213,
221-223, 226, 238, 242-245, 251, 252,
258, 260, 263, 265, 266
boopgørelsens retskraft 79
bopælsret 27, 28, 88, 94, 99, 108
borteblevneloven 156
boselvangivelse 152, 153
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boslodskrav 69, 70, 161, 168, 181, 207,
208
boslodsudveksling 144, 180, 207
boudlæg 20, 40-44, 81, 84, 110, 148,
150-152, 239, 254, 255
boudlæg uden skiftebehandling 41, 84,
150
brandforsikring 216
brugsret 11, 28, 94, 99
brugsret til fast ejendom 94
brugs- eller indtægtsnydelse 19, 88, 94,
108, 109, 180
brugtvognskatalog 228
bundfradrag 30, 33, 34, 37, 85-87, 94, 96,
105, 109, 118, 145, 147, 151
bundfradrag for boafgift 109
bundfradrag for forsikringsydelser 96
byggeaktier 126
børn født uden for ægteskab 5
børnebørn 1, 10, 29, 101, 104, 125, 241
børneopsparingskonti 196
børns arveret 1
børsnoterede aktier 127, 128, 135-137,
200
børsnoterede investeringsforeningscertifikater 136
båndlagt friarv 18
båndlagt tvangsarv 18
båndlæggelse 17, 18, 229
båndlæggelsesbestemmelser 17
c
carryback 123, 136, 150
Centralregisteret for Testamenter 8
checkblanketter 194
checkkonti 194
copialia 248, 249
d
dagbøder 153
Dankort 194
delperioden 120
depotoversigt 200
dispositive arvepagter 34
dobbelt bundfradrag 30, 33, 145
dokumentkopier 74
driftsinventar 133
driftsmateriel 133
driftsmidler 98, 107, 133, 134, 203, 232

driftstabsforsikring 216
dødsattest 97, 156, 157, 159
dødsboskattesystemet 110
dødsfaldskendelse 155-157
dødsfaldssæreje 25
dødsformodningsdom 155-157
dødsformodningssag 156
dødsgaver 10, 11, 31, 91, 206
dødslejegaver 10, 31
e
editionspligt 75
efteranmeldte krav 163
efterarvinger 18
efterbeskatning 114, 117, 122, 144-146
efterlevende ægtefælles skattemæssige stilling 110, 121, 144
efterlevendes udtagelsesret 73
efterprovision 235
ejendomsforbehold 60, 164, 191, 228,
254, 261
ejendomsforsikring 216
ejendomsmægler 44, 49, 58, 73, 99, 100,
213, 214, 219, 222, 239
ejendomsret 164, 191, 193, 200, 225
ejerlejligheder 130, 133, 215
ejerrettigheder 18, 164, 261
ejerskifteforsikring 218, 219
ejertidsnedslag 131, 132
eksekutorindsættelse 51, 52
endelig anmeldelse 162, 163, 261
enerettigheder 235, 236
erhvervsansvarsforsikring 216
erstatning for begravelsesudgifter 198
erstatning for forsørgertab 199
erstatning for helbredelsesudgifter 198
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 198
erstatning for tabt erhvervsevne 199
erstatning, der tilkom afdøde 198
erstatningspligt 46, 55, 56, 75, 76, 98, 221
etableringskonto 117, 122, 146, 151, 196
etableringsvederlag til værgen 172
e-mail 164, 166
f
fagforening 199
fakultativt proklama 161
familiegældsbreve 93
familieselskab 18, 202
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familiesuccession 107, 108
fartøjsfortegnelsen 224, 225
fast driftssted 106
fast ejendom 13, 15, 17, 19, 21, 24, 35,
42-45, 47, 49, 57, 58, 64, 69, 72-74, 77,
80, 89, 94, 98, 99, 101, 106-108, 111,
112, 127, 130, 132, 139, 142, 159, 164,
167, 169, 172, 181, 185, 188, 200, 202,
205, 210, 211, 215, 217-219, 221, 224,
226, 228, 229, 231, 239, 242, 251, 262,
264
fejl og mangler ved en boopgørelse 71,
245
feriegodtgørelse 116, 235
fideikommisser 18
finansielle selskaber 128
flodbølgen i Sydøstasien 156
fly 156, 224, 225, 229
flystyrt 9
folkeregister 160
fond 8, 12, 13, 19, 53, 88, 103, 125, 128,
168, 169
forarving 18
forbedring af fast ejendom 101
forbehold om værdiansættelsen 80
fordeling af boafgiften 101
fordring 46, 59, 67, 205, 261
fordring mod boet 59
fordringsliste 67, 165, 166
fordringsprøvelse 63, 66, 166
foreløbig anmeldelse 162, 163, 261
foreløbig boopgørelse 47, 205
forenklet privat skifte 40, 48, 49, 84, 87,
145, 146, 161, 253, 260
forfaldsprincip 116
forfatterret 99
forfatterrettigheder 235
forkert arvefordeling 82
forkøbsret 11, 138, 226
formkrav til testamenter 6, 13
formløs testamentarisk disposition 8, 188
formløst testamente 13, 15, 55
formuefællesskab 15, 18, 25, 111, 147,
160, 161, 186, 197, 207-209
formueskattekurs 201
fornufts fulde brug 7
forrentning 11, 61, 62, 65, 68-70, 93, 241
forrentning af boets midler 61, 62
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forretningskyndig medhjælp 58, 228, 257,
259
forsikringer 48, 87, 88, 95-97, 167, 178,
216, 228, 251
forsikringer til afdødes ægtefælle 88
forsikringsbegunstigelse 175
forsikringspolice 17, 216
forsikringsydelser 79, 88, 89, 94, 96, 97,
175, 183, 195, 199
forsknings- eller udviklingsarbejde 122
forskud på forventet arv 30, 36, 104
forskudt indkomstår 113, 115, 119, 123
fortolkning af testamenter 19
fortrydelsesret for ejendomskøberen 219
forudbetalte skatter 124
forudbetalte skatter for mellemperioden
124
forvaltningsafdeling 17, 76, 172
forældelse 76, 77, 163, 165
forældres arveret 2
fradrag ved boafgiftsberegningen 11, 90
fraflytningskrav 164
frasepareret ægtefælle 86, 176
fraskilt ægtefælle 86, 89, 96, 178, 179,
184, 236
fraværende arvinger 58, 168
Frelsens Hærs eftersøgningskontor 160
fremadforskudt indkomstår 120, 124
fremmødepligt 75
friarv 14, 15, 17, 18, 167, 172
fribolig 14
frigørelsestiden 165
fuldstændigt arveafkald 34, 146
fuldstændigt særeje 18, 25, 88, 147, 148,
160, 180, 207, 209, 210, 256
fælles bankkonto 191, 193, 194
fælles bopæl 85, 97, 179, 183-185, 188
fætre og kusiner 2
førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder
133
g
gave 10-12, 27-29, 31, 36, 37, 42, 85,
90-94, 99, 104-109, 172, 188, 206, 238,
256, 371
gaveafgift 30, 36, 47, 48, 90, 94, 100,
101, 104-108, 243, 244, 263, 372
gaveafgiftskredsen 36, 90, 104, 241
gaveanmeldelse 106, 244, 263
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gavebrev 17, 209
gavegældsbrev 90
gaveløfter 10
gavens ugyldighed 11
gaver 10, 11, 27, 29-31, 47, 85, 91, 93,
101, 104, 105, 107, 109, 117, 172, 205,
241, 244, 256, 263, 371
gaver af afdødes aktiver 93
gaveydelser 11, 92
genanskaffelsesregel 132
generalfuldmagt 35, 94, 109, 173, 174,
207
generationsskifte 5, 19, 29, 37, 38, 99,
373
gennemsnitsmetoden 135-137
genoptagelse 4, 33, 43, 76, 79-83, 100,
122, 124, 139, 140, 152, 174, 205, 212,
213, 242, 254
genoptagelsesbo 139, 151
genoptagelsesboer 110
genoptagelsesomkostninger 83
gensidigt testamente 16, 21, 53
genstandsarvinger 168
gentagne boudlæg 42
godkendt forvaltningsafdeling 17, 76
godtgørelse for svie og smerte 198
godtgørelse for tort 198
godtgørelse for varigt mén 198
goodwill 99-101, 107, 202, 203, 226,
232-234
grandækning 237
gratialer 117
gravstedskonto 90, 237, 238
gravstedspyntning 237
gravstedsret 77, 90, 237
gravstedsvedligeholdelse 90, 237, 238,
254
gruppelivsforsikring 175, 199
gældbog 165, 167, 251, 257, 259
gældsansvaret 41, 44
gældsbreve 11, 91-93, 204, 205
gældsbreve på anfordringsvilkår 91, 92
h
handelsagenter 235
handicapbiler 229
handleevne 170, 171
helbredelsesudgifter 198
henstand 24, 48, 72, 103, 153, 244, 263

henstand med arv 24
henstand med boafgift 72, 103
henvisningsskifte i Danmark 155, 156
hjemting 106, 155, 160
holografisk nødtestamente 9
honorar 46, 68, 71, 98, 169, 231, 233,
245-250, 260
huskaskoforsikring 216
hæftelse for boafgiften 84, 102
håndværkeraktier 126
i
ikke-autoriseret bobestyrer 60
ikke-rettidigt anmeldte krav 26
immaterielle rettigheder 99
imødekommelsesdagen 140-142, 149
indberetning af bobestyreren 56
indberetninger 65, 142
indbo 6, 15, 24, 42, 44, 45, 63, 98, 138,
167, 186, 189-191, 237, 248, 251253
indboforsikring 191
indbofortegnelse 15
indbolegater 15
indbolisten 190
indbovurdering 190
indekskontrakter 32, 178, 194, 197
indestående i et andet bo 204
indhentelse af tilbud 217, 219, 220, 236
indsendelse af boopgørelse 98, 265
indsigelse mod testamentet 8
indsigt i testamentet 19, 20, 30
indsigt i åbningsstatus 165, 166
Indskydergarantifonden 62
indstilling om anmeldte krav 66
indtægtsnydelse 19, 88, 94, 99, 108, 109,
180
inhabilitet 6, 53, 54, 58, 172, 249
insolvens 44, 50, 62
insolvensbehandling 40, 72, 116, 140,
142, 144, 162, 261
insolvente boer 66, 72, 110, 140, 166, 226
interessekonflikt 172, 173, 231
interessentskab 40, 99, 107, 226, 234
invalidebiler 229
investeringsfond 117, 196
investeringsforeningscertifikater 136
istandsættelse af lejlighed 163
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j
Justitsministeriet 18, 37, 56, 59, 155, 171,
219
Justitsministeriets arvelovsudvalg 37, 185
k
kapitalafkastordningen 115, 117-119,
124, 129
kapitalforsikring 96, 180, 184, 196, 197,
199
kapitalpension 2, 96, 97, 178, 180, 182,
184, 195, 197, 235
kapitalpensionskonto 115
kartotek over adoptionsbevillinger 160
kassebilag 61, 63, 74
kaution 90, 167, 240, 241, 252
kautionsforpligtelser 91, 239
kautionsforsikring 60, 103, 256, 258
kautionsforsikring for bobestyreren 60
kildeartsbegrænsning 136
kirkegårdskontoret 238
kirkekontorer 160
klage over afgiftsberegningen 72, 245
klage over bobestyreren 13, 55, 57, 64,
67, 77
klage over boopgørelse 244
klage over en bobestyrers afgørelse 55
klientkonto 61, 189, 191
KODA 236
kombiforsikringsprodukter 95
kombinationssæreje 25, 147, 209
kombinerede forsikringsprodukter 95
kompensationskrav 46, 181, 186-188
konjunkturudligningskonto 115, 119, 129,
130, 144
konjunkturudligningsskat 115, 119, 124,
130, 148
konkurs 26, 45, 62, 75, 191, 255
konkursindkomsten 140-142
kontantafstemning 82, 264
kontanter 14, 62, 205, 248
konto for opsparet overskud 115,
117-119, 129, 144, 145
kontooversigt 159
kopi af selvangivelser 30
kopi af testamentet 8, 75
krav på skatter og afgifter 164
kreditkort 194, 199
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krydsende livsforsikringer 95, 96, 181,
182
krydslivsforsikring 95, 96, 181
kumulation 78
kunstgenstande 190, 191
køberet 138
kørselsudgifter 90
l
landbrugsejendom 28, 51, 53, 218, 230
landbrugsejendomme 15, 127, 223
Landsarkivet 160, 192
latent skattebyrde 107, 128, 204, 226
lavværgemål 170
legatarbegrebet 167, 168
legatarer 15, 41, 47-49, 51, 58, 72, 103,
121, 146, 149, 150, 167, 243-245, 252,
257, 258, 263
legitimationsoverførsel 44
lejekontrakt 221
lejet erhvervsejendom 231
lejeværdi 142, 221, 222
lejeværdi af fast ejendom 142
lejlighed 43, 56, 58, 85, 90, 163, 168, 181,
185
livrente 27, 108
livrente på længst liv 108
livsarvinger 1, 2, 4, 16, 19, 22-24, 33-37,
74, 104, 138, 148-150, 178, 217, 232,
236, 237, 255, 256
livsforsikring 2, 16, 17, 23, 68, 95, 176,
177, 181, 182, 195, 199
livstestamente 22
lodtrækning 73, 190, 191
lystfartøjer 225
løbende indberetninger 65
lønindeholdelse hos arvinger 48, 103
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 195, 235
m
malerier 190
medarbejdende ægtefælle 117
mellemperiodefradrag 120, 123
mellemperiodeindkomsten 113, 117-121
mellemperioden 112-124, 145, 146, 148,
151, 152, 165, 192
mellemrente 68-70, 264
midlertidig bobestyrer 59, 230
mindreårige 39, 170
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ministerialbogsførere 160
misbrug af uskiftet bo 27, 29, 32, 43, 66,
67
modkrav 79, 206
modregning i bankkonti 194
moms 54, 133, 141, 172, 215, 246-250
momsreguleringsforpligtelser 141
morarente 69, 70, 168
motorkøretøjer 228, 229
mælkekvote 132
mælkekvoter 127, 132
mønsterrettigheder 236
n
negativ afskrivningssaldo 134
nettoboet 41, 42, 91, 222
nettoformue 28, 44, 149, 150, 209
notarialkontorets arkiv 8
notartestamente 5, 8, 19, 20
nyt ægteskab 22, 23, 31, 32, 37, 256
næringsaktier 126
næringsejendomme 127
næringsstatus 126
nærmeste sociale pårørende 43
nødtestamente 9
o
obligationer 12, 115, 200
obligationsrenter 115
obligatorisk proklama 152, 161
omgørelse 66, 79, 83, 107, 124
omkostninger ved genoptagelse 83
omstødelsessag 29, 81
omstødelsessag om gave 29
omtvistet fordring 46
omvurdering 73, 74, 125, 126, 210, 214,
215
opfyldelse af legater 168
opgivelse af en bopælsret 94, 108
ophavsret 99, 235, 236
oplysning om boets behandlingsmåde 74
oplysningspligt 75, 218
opsættende virkning 55
ordener 237
ordenskapitlet 237
OTC-formidlere 202
overslag vedrørende honorar 68, 245

p
pantsat livsforsikring 68, 95, 177
pantsætning af arvekrav 35
parcelhusreglen 130, 131, 211
passive investeringer 107, 125
passivpost 107, 126, 128-130, 135, 136,
196, 199
patent 99, 235, 236
pengelegatar 168
pengetanke 128, 129
pensioner 48, 95, 96, 179, 183, 184, 198
pensionskasse 178, 183, 198
pensionskonto 17
pensionsopsparing 32, 38, 178
personlige effekter 44, 45, 190, 252, 253
personlige rettigheder 31
plejebørn 85
plejehjem 35, 174
porto og copialia 248, 249
postspærring 166
pristalsregulerede grænser 109
privat skifte 14, 23, 39-41, 44-46, 48-52,
74, 84, 87, 98, 103, 145, 146, 152, 160,
161, 168, 181, 189, 190, 195, 203, 224,
225, 230, 243, 247, 252, 253, 260
produktansvarsforsikring 216
professionsansvar 56
proformaopgørelse 159, 191, 192, 194,
195
proklama 26, 44, 58, 73, 152, 161, 162,
164, 191, 193, 255, 256, 259-261, 264
proklamaannonce 161, 162, 252
præklusivt proklama 26
præmieobligationer 200
prøvelse af fordringer 66, 166
påbud til bobestyreren 56
r
ratepension 2, 178
reassumptionsbo 139, 151
reassumptionsboer 110
reel gældsforpligtelse 92
register over luftfartøjer 225
regnskabsbilag 61
regnskabsmateriale 163, 229
regreskrav 80, 91, 139, 177, 240-242
rejseforsikring 199
rente af arvelodder 69, 70
rente af boslodskrav 69, 70
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rente af legater 69, 70
rentenydelse 87, 88, 94, 99, 108
renter af bokontoen 194
restafskrivning 134
restskat 114, 115, 119, 145, 147, 150,
151, 165
retsafgift 26, 83, 84, 254, 255
retskraft 79
retsmøder i skifteretten 79
retssag mod boet 66-68
retssag mod et privat skiftet dødsbo 78
revision af boopgørelsen 71
revisorbistand til boet 59
Rigspolitiets eftersøgningstjeneste 160
ristorno 228
roll-over relief 132
ryddeliggørelse 90
rådighedsfratagelse 26, 29
s
sagkyndige vurderingsmænd 190, 232
sagsomkostninger 27, 56, 79
saldooplysning 159, 192, 195
saldoværdien 133, 134
sale-and-lease-back 222
salg af boets aktiver 58, 70
salgsopstilling 44, 49, 59, 73, 214, 250
salæroverslag 68, 245
salærtakster 246
samlever 16, 21, 36, 43, 89, 95-97,
175-179, 181-189, 191, 199, 223, 236
samleverpension 178, 181, 183, 185
samlivsgenoptagelse 23
samlivsophævelse 23, 185, 187
sammenfiltrede aktiver 186
samværgemål 170, 171
selskabers arveret 167
selvangivelser 30, 57, 159
selvejende institution 8, 12, 13, 19, 88,
94, 125, 128, 168, 169
selvkontraheringsforbud 58, 228, 231
selvmord 9, 175
selvmordsforsøg 156
selvpensioneringskonti 178, 196
separation 21, 23, 25, 29, 40, 86, 95, 176,
185, 186, 197, 208, 234
separatist 62, 164
sikkerhed for boafgiften 103
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sikkerhedsstillelse 48, 60, 81, 83, 103,
160, 252, 264
skadesløs udbetaling 68
skattefrie boer 110, 113, 114, 116, 121
skattekrav 79, 141, 164, 242, 262
skattekurs 101, 201
skattemæssig succession 49, 107, 113,
120, 125-127, 205
skattepligtige boer 110, 113, 120, 122,
139, 146, 152, 192
skattetillæg 153
skibe 134, 135, 224, 225, 229
skibsforlis 156
skibsregisteret 224, 225
skifteafgift 41, 83, 252, 253, 258, 260
skifteafkald 26, 32, 256
skiftefordele 14, 23, 32, 43, 73, 184, 185,
210
skiftefuldmagt 46, 50, 51, 103, 195
skifteprotokol 65
skifteretligt værneting 155
skifteretsattest 57, 58, 74, 83, 97, 186,
216, 217, 224, 225, 230, 256, 258
skifteretsfejl 76
skifterettens erstatningsansvar 76
skifterettens opgaver 74
skifterettens tilsyn 63
skifterettens vejledningspligt 75, 76
skifteværge 45, 48, 49, 168, 169, 191,
252, 255, 257
skifteværgens opgaver 169
skiftevæsenet som institution 39
skilsmisse 21, 23, 25, 31, 40, 86, 95, 185,
186, 197, 208, 234
skilsmissesæreje 18, 25, 88, 111, 147,
160, 167, 208, 209
skæringsdag 13, 35, 46, 47, 49, 63, 69-71,
76, 80, 81, 89, 98, 111-113, 116,
120-124, 138, 139, 144, 148-150, 152,
153, 166, 194, 195, 206, 213, 243, 244,
252, 264-266
skønsmæssig ansættelse af arvebeholdningen 48
slægtstilknytning til tingen 73
smøleri med bobehandlingen 54
små arvelodder 71, 244, 258
småaktiver 133, 134
småboer 41, 84, 243
staten som arving 3
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statskassen 71, 75, 244, 254
Statstidende 162, 258-261, 265
stedbørn 36, 85, 95, 104, 160, 178
stedforældre 36, 104, 105
stikprøvekontrol 71, 245
store boer 83, 84, 247
strafansvar 42, 72, 165
straffeattest 60
succession 18, 19, 49, 63, 107, 108, 113,
120, 124-129, 133, 135-137, 139, 145,
146, 149, 200, 204, 205, 212, 226, 371
successionsrækkefølge 18
successivt skifte 33, 86
sumarvinger 168
sumudbetaling 95
særeje 11, 15, 16, 18, 22-25, 27, 29, 31,
32, 57, 80, 88, 89, 118, 143, 147149, 160, 161, 167, 179-181, 186, 187,
193, 194, 207-210, 216, 255, 256
særejebestemmelser 18, 209, 210
særhæften 208
søskende 2, 9, 36, 42, 85, 88, 125, 238
søskendes arveret 2
t
tabt arbejdsfortjeneste 198
tabt erhvervsevne 199
tegningsret 58
testamentarisk bobestyrerindsættelse 51,
52
testamente 1-3, 5-10, 12-24, 30, 31, 36,
44, 46, 49, 50, 53, 55, 67, 77, 78, 86, 96,
101, 159, 167, 169, 172, 175, 176, 178,
179, 181-183, 185, 188, 209, 223, 236,
255, 264
testamentsformer 5
testamentsfortolkning 19, 57, 66
testationsforbehold 4, 5
testationshabilitet 7
testationskompetencen 14, 16, 53, 177,
182, 223
testationsregler for landejendomme 223
testators vilje 19
tidsbegrænset lejekontrakt 221
tilbagekaldelse af autorisation 60
tilbagekøbsværdi 199
tillægsboafgift 10, 19, 36, 37, 48, 72,
85-88, 90, 94, 95, 97, 105, 111, 177,
180, 184, 188, 192, 212, 245, 258, 264

tillægsboopgørelse 47, 68, 111, 112, 123,
139, 153, 205, 228, 240, 242, 264, 265
tillægsrepartition 242
tillægsskat 165
tilsidesættelse af en arvingsbeslutning 64
tilstandsrapport 73, 215, 218, 219
tilsyn med bobestyreren 63
tinglysning 57, 74, 164, 216, 217, 225,
229, 256, 258, 262
tinglysning af skifteretsattest 57, 74, 216
tinglysning om bobestyrerbehandling 57
tinglysningsafgift 57, 74, 216, 217
tjenestemandspension 198
transport i arvekrav 35
tredjemandspant 239-241
tredobbelt bundfradrag 33
tvangsarv 1, 2, 14, 16-18, 37, 38, 102,
177, 179, 182, 183
tvangsarveretten 1, 2, 37
tvangsarvinger 1, 2, 14, 176, 177, 182
tvangsauktion 157, 158, 204
tvist om anmeldte krav 166
tvist under bobehandling 84
tvister 40, 63, 77-79, 93
u
udbakningsmulighed 50, 140
udbakningsreglen 26, 27, 43, 50, 252, 253
udenlandsk bosiddende arving 103, 128,
160
udenlandsk bosiddende bobestyrer 54
udenlandske kreditorer 163, 256, 259, 262
udenlandske pensionsordninger 96
Udenrigsministeriet 160
udestående fordringer 70, 167, 229, 252,
256, 258
udlevering til privat skifte 44, 45, 51, 52,
161
udlodning i boet 72, 266
udlæg i bilbogsregistreret køretøj 164
udlæg i fast ejendom 164, 262
udlæg i løsøre 164, 262
udlæg til efterlevende ægtefælle 84
udlæg til hensidden i uskiftet bo 84
udlægssøgende kreditorer 44
udpantningsret 106
udskrift af boets dokumenter 19, 20, 44,
74
udskudt skat 126

389

Stikordsregister
udsættelsesperiode 157
udtagelsesret 24, 73
uenighed mellem arvingerne 52, 63
ufuldstændig boopgørelse 48
uigenkaldelig begunstigelse 176
uigenkaldelig skiftefuldmagt 103
uigenkaldeligt testamente 20, 21
ukendte arvinger 58
ulykkesforsikring 95, 199
umiddelbar fogedforretning 79
umyndig arving 34, 76
umyndiggørelse 26, 170
underskud i bobeskatningsperioden 123
underslæb 103
universalarving 36, 51, 104, 169
unoterede aktier 99-101, 122, 127, 128,
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urimeligt forbrug 27
urneanbringelse 77, 237
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værdiansættelse af gave 106, 107
værdiansættelse af passiver 99
værdiansættelsescirkulæret 98, 100, 106,
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værdifulde indboeffekter 190
værdipapirdepot 159
værdipapirer 24, 49, 62, 63, 98, 128, 129,
161, 164, 172, 192, 195, 200202, 204, 205, 235, 248, 249, 256
værge 41, 48, 49, 168-170, 172, 191, 243,
255
værgebeskikkelse 169, 171, 172
værgemål 22, 26, 169-174, 371
værgemålsforanstaltning 170
værgemålssurrogat 174
værgens beføjelser og pligter 171
værneting 79, 155

v
vanhjemmel 191
vederlagskrav 27, 67, 197, 198, 210
vedgåelse af gældsansvaret 44
vedhængende renter 116, 192
vejledende salærtakster 246
vejledningspligt 75, 76
vidnernes påtegning på testamentet 7
vidnetestamente 5-8, 37, 54
virksomhedsordningen 117, 119
virksomhedsoverdragelse 107
vurdering 12, 15, 25, 27, 28, 44, 49, 58,
59, 63, 73, 74, 91, 99, 100, 125, 126,
131, 132, 157, 161, 189, 190, 198, 202,
207, 210, 211, 213-215, 219, 224, 228,
231-233, 236, 239, 240
vurdering af fast ejendom 44, 228
vurdering af indboet 190
vurderingshonorar 190

y
yderligere aktiver 42, 79-81, 151, 166,
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ægtefællens arveret 1, 22
ægtefællens skiftefordele 14, 23, 43, 73,
185
ægtefællens udtagelsesret 24
ægtefællepension 88, 95
Ægtefællepensionsudvalget 38, 198
ægtefælles arbejdsredskaber 15, 24
ægtefælles erhvervsvirksomhed 15, 133
ægteskabserklæring 97
å
åbningsstatus 47, 49, 59, 76, 80, 100, 116,
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