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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1362 af 4/3 2019 
 

Arveafkald og køb af ejendom 
 
 
Et blankt arveafkald og et køb af en fast ejendom til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 % for at 

spare 480.000 kr. i boafgift var en dårlig forretning. Slutresultatet blev en skattepligtig personlig indkomst på 1,6 

mio. kr. 

 
 
 

Dødsbo – arveafkald (SKM2019.95.ØLR) 

I et dødsbo med to arvinger (brødre) var det væsentligste aktiv en fast ejendom. 
 

Brødrene udarbejdede en skriftlig aftale om, at de ved opgørelsen af boet skulle stilles lige under 

hensyntagen til, at boets faste ejendom have en værdi på 6,0 mio. kr. Samme dag solgte boet den faste 

ejendom til den ene af brødrene. Salgsprisen udgjorde den offentlige ejendomsvurdering 3,3 mio. kr. 

med fradrag af 15 %, hvilket vil sige en salgspris på godt 2,8 mio. kr. Den købende bror underskrev 

samtidig en erklæring om, at han uden vederlag gav afkald på al arv i boet for sig og sine arvinger.  

Desuden blev der udarbejdet et gældsbrev på godt 800.000 kr. mellem de to brødre, hvor den købende 

broder var skyldner. 

 

Denne fremgangsmåde betød, at de to brødre var blevet ligestillet med hensyn til arv efter faderen. Da 

ejendommen var solgt til 3,2 mio. kr. under den aftalte handelsværdi, var der dermed et tilsvarende 

mindre beløb, der skulle betales boafgift af. Umiddelbart en afgiftsbesparelse på 480.000 kr. 

 

Det afgivne arveafkald betød, at denne bror ikke var arving i boet. 

 

Skattestyrelsen var af den opfattelse, at den ikke arveberettigede bror havde købt ejendommen for billigt 

af boet. Handelsværdien udgjorde 6,0 mio. kr., nemlig den værdi brødrene havde aftalt. Da ejendommen 

var købt for godt 2,8 mio. kr., havde han umiddelbart fået en gave på 3,2 mio. kr. Skattestyrelsen ansatte 

dog kun gaven til 1,6 mio. kr., idet de 3,2 mio. kr. blev nedsat med det til broderen udstedte gældsbrev 
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og tillige værdien af arveafkaldet, hvilket blev opgjort til 800.000 kr. (50 % af arvebeholdningen). Gaven 

på 1,6 mio. kr. beskattede Skattestyrelsen som personlig indkomst.  

 

Landsskatteretten, byretten og nu endelig Østre Landsret stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse. 

 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


