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Afskaffelse af periodisk offentlig 
vurdering af alle ikke-ejerboligejen-
domme
Folketinget har den 23. februar 2021 
vedtaget lovforslag L 107 A, der markant 
ændrer den offentlige ejendomsvurde-
ring – og afledt deraf tillige principperne 
for værdiansættelse af fast ejendom ved 
generationsskifte.

Der vil således med virkning fra den  
1. januar 2021 ikke ske periodisk offentlig 
vurdering af ejendomme, der ikke er 
ejerboliger. Ud over landbrugs- og 

skovejendomme, der allerede blev 
undtaget fra periodisk vurdering ved 
indførelsen af den nye ejendomsvurde-
ringslov i 2017, afskaffes således nu også 
offentlig vurdering af alle erhvervsejen-
domme, boligudlejningsejendomme 
mv., der ikke har status som ejerboliger. 
I stedet er der indført nye regler om 
ansættelse af isolerede grundværdier 
baseret på et alternativanvendelsesprin-
cip, hvor grundværdien for ikke-ejerbo-
ligejendomme baseres på værdien ved 
alternativ anvendelse til ejerboligformål 
efter tekniske skaleringsregler. 

Som følge af lovændringen er de hidtil 
fremskrevne offentlige ejendomsvur-
deringer fra 2012 for disse ejendomme 
bortfaldet med virkning pr. 1. januar 
2021. Dette har selvsagt væsentlig 
betydning for værdiansættelsen ved 
generationsskifte.

Fra og med den 1. januar 2021 eksisterer  
der således ikke en offentlig ejendoms- 
vurdering for alle disse ejendomme. I 
stedet kan man anmode Skat om en ad  
hoc-vurdering i henhold til ejendoms- 
vurderingslovens § 11, og Skat skal så, 
mod et gebyr på 3.000 kr., levere en 
ejendomsvurdering for den pågæld- 
ende samlede ejendom. Ét gebyr pr. 
ejendom. Dette gælder, hvad enten 
ejendommen ejes personligt eller af et 
selskab, der påtænkes overdraget som 
led i et generationsskifte. 

Skats ad hoc-vurdering skal principielt 
svare til den vurdering, der ville være 
blevet genereret, hvis der havde været 
gennemført periodisk vurdering af den 
pågældende ejendom ved seneste 
vurderingstermin, der for erhvervs-
ejendomme mv. er den 1. januar i ulige 
år. Det er således lovens almindelige 
vurderingsnorm, der skal anvendes ved 
ad hoc-vurderingen: ”den forventelige 
kontantværdi i fri handel for en ejendom 
af den pågældende kategori under 
hensyn til alder, størrelse, beliggenhed 
og øvrige karakteristika”, jf. EVL § 15, 
baseret på ”prisforholdene pr. seneste 
[vurderingstermin for] ejendomme af 
den pågældende kategori”, jf. EVL § 11. 
En sådan ad hoc-vurdering vil så udgøre 
den offentlige ejendomsvurdering af 
den pågældende ejendom indtil næste 
vurderingstermin.

Imidlertid vil fraværet af faste vurde-
ringskriterier og valid dataopsamling  
givetvis medføre, at Skat ikke kan levere 
ad hoc-vurderinger i god kvalitet. De 
dataproblemer, der har ført til opgivelse 
af periodiske vurderinger, kan ikke undgå 
at slå igennem også på de kommende ad 
hoc-vurderinger. Og det problem vil  
blive forstærket af det forhold, at der 
efter afskaffelsen af de periodiske vurde- 
ringer slet ikke vil være et funktionsdyg- 
tigt system til dataopsamling. Det er  
meget vanskeligt at se, hvordan dette ad  
hoc-system skal kunne leve op til 
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rimelige krav om forudberegnelighed og 
retssikkerhed. Fraværet af faste vurde-
ringskriterier og valide data vil utvivlsomt 
føre til vilkårlighed. 

Den praktiske virkelighed er derudover, 
at Skat slet ikke er gearet til at levere 
ad hoc-vurderinger. Derfor skal man nu 
til, populært sagt, at bygge et fly, der 
allerede er i luften. 

En ad hoc-vurdering vil gælde som en 
offentlig ejendomsvurdering i relation 
til værdiansættelsescirkulærets +/- 15 
%-regel. Dette indebærer, at Skat som 
udgangspunkt skal anerkende en vær- 
diansættelse inden for +/- 15 % af ad 
hoc-vurderingen. Den gældende +/-  
15 %-praksis, jf. herom nedenfor, vil 
således fortsat have betydning også for 
erhvervsejendomme mv. Som bekendt 
er det politisk aftalt, at +/- 15 %-reglen 
skal ændres til en +/- 20 %-regel.

Ligeledes vil en ad hoc-vurdering skulle 
lægges til grund som en offentlig ejen-
domsvurdering i relation til værdiansæt-
telsen af unoterede aktier/anparter efter 
TSS-cirkulære 2000-9 inden for den 
praksis, der gælder på dette område. Se 
herom Generationsskifte-Omstrukture-
ring (2019) s. 242 ff.

Der er ikke pligt til at anvende en ind-
hentet ad hoc-vurdering ved genera-
tionsskifte, men foreligger en sådan 
vurdering, påhviler det borgeren at 
godtgøre, at vurderingen er væsentligt 
misvisende. Der består mulighed for at 
påklage en § 11-vurdering. Imidlertid kan 
man så kun få vurderingen tilsidesat, 
hvis man kan godtgøre, at vurderingen 
er mere end 20 % misvisende i forhold 
til handelsværdien af ”ejendomme af 
den pågældende kategori”. Denne 
bevisbyrde vil i de fleste tilfælde være 
umulig at løfte. 

Hvis der ikke foreligger en ad hoc-vur-
dering, har Skat efter almindelig forvalt-
ningsret adgang til at udøve et skøn, 
som så lægges til grund, medmindre 
borgeren kan godtgøre, fx ved mægler-
vurdering, at dette skøn er udøvet på  
et urigtigt grundlag eller er åbenbart  
urimeligt. I et sådant scenarie gælder 
+/- 15 %-praksis ikke. Der ses imidlertid 
ikke at være noget til hinder for, at der 
anmodes om en § 11-vurdering som led i 
Skats prøvelse af et gennemført genera-
tionsskifte. 

Som tidligere omtalt har Bech-Bruun 
fulgt tæt med i arbejdet. Dette har 
bidraget til, at det politisk er aftalt, at der 
nedsættes en arbejdsgruppe, som skal 
undersøge muligheden for genindførel-
se af ejendomsvurderinger for erhvervs-
ejendomme. Det sidste kapitel er derfor 
endnu ikke skrevet. 

Værdiansættelse af fast ejendom  
efter +/- 15 %-praksis
Den videre proces for Skatteministeriets 
udkast til ændring af værdiansættelses- 
cirkulærets regler om fast ejendom og 
Skats udkast til styresignal om +/- 15 %- 
reglen er fortsat uafklaret og usikker. 
Det forhold, at arbejdet med L 107 A nu 
er afsluttet, jf. ovenfor, kan dog føre til, 
at der nu vil være politisk båndbredde 
til at prioritere at få skabt afklaring på 
området.

Som omtalt i Gen-Om 1-2021 har Skat 
i det aktuelle vakuum forberedt en 
række ”egnede” sager til afgørelse i 
Skatterådet med henblik på at skabe et 
formelt grundlag for en strammere linje 
i den fremtidige praksis. Disse sager blev 
forelagt Skatterådet på mødet den 19. 
januar 2021. Skatterådet afviste imidler-
tid at behandle sagerne. Dette skyldtes 
formentlig, at Skatterådet vurderede, at 
man ikke havde formel kompetence til 
at ”overrule” Landsskatterettens faste 
praksis, jf. senest Gen-Om 11-2020. 

Det er således indtil videre fortsat 
Landsskatterettens praksis, der udtryk-
ker administrativ praksis, selv om Skat 
administrerer som om, at retsgrundlag 
og praksis allerede er ændret med de 
udsendte høringsudkast til styresignal 
og nyt værdiansættelsescirkulære. 

Styresignalet om optionsbeskatning 
af A/B-modeller træder nu i kraft  
– og hvad så?
Skats styresignal om optionsbeskatning 
af A/B-modeller træder nu i kraft med 
virkning for overdragelser fra og med 
den 28. februar 2021, jf. SKM 2020.348 
omtalt i Gen-Om 9-2020. 

Essensen af styresignalet er, at der ved 
den skattemæssige værdiansættelse af 
B-kapitalen i en A/B-model skal tages 
hensyn til en optionsværdi, der antages 
at knytte sig til B-kapitalen, fordi A- 
kapitalens forlods udbytteret normalt vil 
bære den væsentligste tabsrisiko, og da 
den normalt værdisvage B-kapital derfor 

har en asymmetrisk gevinstmulighed i 
forhold til dens tabsrisiko. Styresignalet 
antager, at der eksisterer en options-
værdi, uanset om A-kapitalens forlods 
udbytteret indekseres med markeds-
mæssig indekseringsrente. 

Som uddybet i Gen-Om 7-2019 og 
9-2020 hviler styresignalet på et tvivl-
somt hjemmelsgrundlag og rummer 
både fejlantagelser og -slutninger, men 
selv om det vil blive udfordret både i 
kraft af allerede verserende klagesager 
og tillige ved kommende prøvesager, 
og herigennem måske ophævet eller 
ændret, indebærer styresignalet en ny 
praksis, som det indtil videre er nød- 
vendigt at indrette sig efter ved den 
praktiske forberedelse og den juridiske 
gennemførelse af A/B-modeller ved 
generationsskifte.

Det praktiske problem med styresignal-
et er, at det ikke indeholder konkrete 
anvisninger til den skattemæssige vær-
diansættelse. Styresignalet påbyder  
blot, at B-kapitalen skal tilskrives en  
optionsværdi ved anvendelse af ”klas- 
sisk optionsteori”, der anvendes til vær-
diansættelse af tegningsretter mv.  
De ”klassiske” modeller omfatter Black- 
Scholes-modellen og Binomial-model- 
len samt Ligningsrådets formel i TfS 
1995.197 og TfS 1995.242. 

Det er således disse klassiske options-
modeller, der skal ”konverteres” til en 
A/B-kontekst. Det ligger efter options-
praksis fast, at Black-Scholes-modellen  
og Binomial-modellen alene kan anven-
des på børsnoterede værdipapirer, da 
modellerne forudsætter data for børs- 
volatilitet. Disse modeller kan derfor 
ifølge optionspraksis ikke anvendes på 
unoterede aktier. I stedet har Lignings-
rådet for unoterede aktier fastsat en vej- 
ledende beregningsformel, hvor op- 
tionsværdien beregnes ud fra aktuel 
markedsværdi, den aftalte exercisekurs, 
løbetiden og den alternative lånerente. 

I mangel af mere præcise anvisninger 
må principperne fra optionspraksis 
overføres til den nye A/B-praksis, så 
Black-Scholes/Binomial anvendes, hvor 
der er valide data for volatilitet, mens 
Ligningsrådets formel må anvendes på 
unoterede aktier, hvor volatilitetsdata 
ikke er tilgængelige. Som følge af for-
holdenes forskellighed er det imidlertid 
ikke muligt at overføre Ligningsrådets 
formel for optioner 1:1 til A/B-modeller. 
Der skal gøres forskellige antagelser 
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og valg, og indtil der foreligger en fast 
praksisdannelse, vil disse antagelser 
og valg selvsagt være forbundet med 
usikkerheder. Et styresignal har normalt 
til formål at skabe afklaring og praktisk 
vejledning. Det foreliggende styresignal 
svigter dette formål.

Indtil der er sket fast praksisdannelse, 
må man i det praktiske arbejde med 
A/B-modeller respektere styresignalets 
abstrakte tanke om indregning af en 
optionsværdi, men man må selv tilføre 
rådgivning og fylde rammen ud med et 
juridisk bæredygtigt og økonomisk kor-
rekt rationale, så der ikke gennemføres 
generationsskifte på grundlag af fiktive 
værdier. 

Bech-Bruun har i den forbindelse udvik-
let et bud på en optionsformel, som viser, 
at det i mange tilfælde fortsat vil være 
attraktivt at anvende en A/B-model ved 
generationsskifte. Derfor er A/B-model- 
ler fortsat på paletten blandt de forskel-
lige generationsskifteværktøjer. Formlen 
skal givetvis tilpasses i takt med den 
fremtidige praksisdannelse, og det kan 
kloge reguleringsmekanismer og skatte-
forbehold tage højde for.

Overtagelse af opsparet overskud  
i virksomhedsordningen
Lovforslag L 133 om stramning af regler-
ne for overtagelse af opsparet overskud 
i virksomhedsordningen verserer fortsat, 
jf. Gen-Om 12.2020. Der er ikke fastsat 
en konkret tidsplan.

Afgørelser

Gaveafgift • nedsat afgift • land-
brugsejendom • udlejet stuehus • 
ikke aktiv virksomhed 
SKM 2021.88 LSR: A overdrog den 30. 
juni 2018 sin landbrugsejendom til sin 
datter B som gave. Ejendommen var vur-
deret som landbrugsejendom og havde 
siden 2007 indgået i A’s landbrugsvirk-
somhed. 

Ejendommens stuehus, der i henhold til 
seneste ejendomsvurdering udgjorde  
ca. 24 % af værdien af landbrugsejen-
dommen, havde siden den 1. april 2009 
været udlejet i henhold til landbrugslo-
vens regler. Lejeindtægterne fra stue- 
huset var i alle årene indgået i virksom-
hedens regnskaber på lige fod med 
virksomhedens andre indtægter. 

Ejendommen blev overdraget til en 
værdi på 3.570.000 kr., svarende til den 
offentlige ejendomsværdi minus 15 %,  
og efter fradrag af passivpost blev gave-
afgiften beregnet med på 7 % i henhold 
til dagældende BGL § 23 a om nedsat 
afgift på familieejede virksomheder.

Skat traf afgørelse om, at gaveafgiften 
af stuehusværdien ikke kunne beregnes 
i henhold til BGL § 23 a, men skulle be-
regnes med den almindelige afgift på  
15 %. Afgørelsen blev begrundet med, 
at et stuehus ikke kan overdrages med 
skattemæssig succession efter KSL § 33 
C og derfor heller ikke omfattes af BGL 
§ 23 a om nedsat gaveafgift. Efter B’s 
påklage til Landsskatteretten ændrede  
Skat sin begrundelse og anførte nu i  
stedet, at der ikke er sammenfald mel- 
lem aktiver, der kan overdrages med 
succession efter KSL § 33 C, og aktiver 
omfattet af BGL § 23 a, og at et stuehus, 
der udlejes til beboelse, må anses som 
et ikke-erhvervsmæssigt aktiv, der 
ikke omfattes af BGL § 23 a om nedsat 
gaveafgift. 

Landsskatterettens flertal (2-1) tilsluttede 
sig Skats ændrede begrundelse og fandt, 
at udlejning af et stuehus, der er vurderet 
særskilt, ikke kan anses for at være en del 
af landbrugsvirksomhed, når stuehuset 
er udlejet til beboelse til tredjemand. 
Mindretallet fandt, at et stuehus må an-
ses som en integreret del af landbruget, 
og at udlejning af stuehuset til beboelse 
derfor også må anses for at være en del 
af landbrugsvirksomheden. 

Kommentar
Afgørelsen er forkert – og er derfor 
indbragt for domstolene. 

Det fremgår direkte af ordlyden af BGL 
§ 23 a, stk. 1, 1. pkt., at den dagældende 
adgang til nedsat afgift omfattede alle 
virksomheder, der opfyldte betingelser-
ne for at kunne overdrages med succes- 
sion i henhold til KSL § 33 C, stk. 1: 
”Gaveafgiften betales med den i stk. 4 
anførte sats af værdien af aktier og virk-
somheder, der opfylder betingelserne 
for at kunne overdrages med successi-
on, jf. aktieavancebeskatningsloven § 
34, stk. 1, 5 og 6, eller kildeskattelovens § 
33 C, stk. 1.” 

Samtidig ligger det efter KSL § 33 C fast, 
at en landbrugsejendom definitorisk 
anses en virksomhed, der kan overdrag- 
es med skattemæssig succession. Dette  
gælder også udlejede landbrugsejen-
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domme, jf. § 33 C, stk. 1, 6. pkt. modsæt- 
ningsvis: ”Udlejning af anden fast ejen- 
dom end fast ejendom, som efter ejen- 
domsvurderingsloven anses for land-
brugs- eller skovejendom, anses i denne 
forbindelse ikke for erhvervsvirksom-
hed.”.

Det følger således udtrykkeligt af KSL 
§ 33 C, stk. 1, at ejendomme, der efter 
ejendomsvurderingsloven er vurderet 
som landbrugsejendomme, per defi-
nition anses som erhvervsvirksomhed, 
der kan overdrages med skattemæssig 
succession. Dette gælder den fulde 
landbrugsejendom, både stuehus, drifts-
bygninger og jord, uanset anvendelsen 
og uanset eventuel hel eller delvis ud- 
lejning. 

Et stuehus er en integreret del af en 
landbrugsejendom, og der er efter KSL  
§ 33 C ikke hjemmel til at undtage 
stuehuse fra adgangen til skattemæssig 
succession. Det ligger således også efter 
successionspraksis fast, at udlejede 
stuehuse omfattes af adgangen til 
skattemæssig succession på linje med 
udlejede driftsbygninger. 

Da BGL § 23 a som nævnt fuldt og helt  
”adopterer” den afgrænsning af succes-
sionsaktiver, der følger af KSL § 33 C, er 
der ikke hjemmel til at undtage udlejede 
stuehuse fra adgangen til nedsat gave- 
afgift. Når et aktiv er kvalificeret som 
successionsberettiget ifølge KSL § 33 
C, indgår det automatisk i beregnings-
grundlaget for nedsat afgift ifølge BGL 
§ 23 a. 

Det er derfor i strid med lovgrundlaget, 
når Landsskatterettens flertal i sine 
præmisser lægger vægt på, at stuehuset 
er udlejet til beboelse. Et stuehus er, 
som det anføres af Landsskatterettens 
mindretal, en integreret del af en land-
brugsejendom, og når den fulde land-
brugsejendom omfattes af adgangen til 
skattemæssig succession efter KSL § 33 
C, omfattes den fulde landbrugsejen-
dom også af adgangen til nedsat afgift 
uanset anvendelsen, herunder eventuel 
udlejning. 

Afgørelsen er derfor forkert – og som 
nævnt indbragt for domstolene.

Omgørelse • tilbagekaldelse af til- 
bagekaldt arveafkald • privatretlig 
disposition • ikke skatteundgåelse
LSR 02.11.2020 (utrykt): A meddelte i 
1998 fuldstændigt arveafkald efter sin 
ægtefælle B til fordel for sin datter C. 
Baggrunden for arveafkaldet var, at A  
på daværende tidspunkt var insolvent 
med en betydelig gæld, mens B var 
formuende. B døde den 2. oktober 2014. 
Som følge af A’s arveafkald blev der gen-
nemført privat skifte med C som eneste 
arving. A fik udenom boet udbetalt B’s 
livsforsikring og ATP-indestående, og 
han brugte disse beløb til at opnå akkor-
dering af sin gæld og var herefter gæld-
fri. Som følge heraf ønskede C i 2016,  
at A kunne tilbagekalde sit arvekald 
delvist, så arven efter B kunne fordeles 
med 40 % til A og 60 % til C. 

Skifteretten fandt, at tilbagekaldelsen 
kunne lægges til grund for skiftet, og 
parternes advokat indleverede på dette 
grundlag boopgørelse med erklæring fra 
A om tilbagekaldelse af 1998-afkaldet 
og erklæring fra C om accept af denne 
tilbagekaldelse, så A kunne modtage arv 
i det ønskede omfang, og der alene blev 
beregnet boafgift af arven til C.

Skat gjorde indsigelse imod boopgørel-
sen og hævdede, at der skulle beregnes 
fuld boafgift, fordi arven var tilfaldet C. 
Skifteretten traf afgørelse til fordel for A 
og C, og Skat indbragte denne afgørelse 
for landsretten, der fandt, at situationen 
måtte anses som et arvekald fra C til 
fordel for A, og da dette ikke ifølge BGL 
§ 5, stk. 2, kunne ske med afgiftsmæssig 
virkning, måtte C anses som enearving, 
så der skulle beregnes boafgift af den 
samlede bobeholdning. I forlængelse af 
landsrettens afgørelse fandt Skat, at det 
faktiske udlæg af arv til A skulle anses 
som en gave fra C til A, og der blev truf-
fet afgørelse om beregning af gaveafgift 
af en gave på 5.526.736,29 kr.

A og C ansøgte herefter Skat om tillad- 
else til skatteretlig omgørelse af tilbage-
kaldelsen af A’s arveafkald, jf. SFL § 29, 
så A kunne fralægge sig den modtagne 
arv, og C kunne blive anset som ene-

modtager af den fulde arv, og grund-
laget for gavebeskatning af A dermed 
ville bortfalde. Skat afslog tilladelse til 
skatteretlig omgørelse med henvisning 
til, at omgørelse af tilbagekaldelsen af 
arveafkaldet var et skifteretligt anliggen-
de, som landsretten allerede havde taget 
stilling til. 

Landsskatteretten fastslog, at der uaf-
hængigt af den skifteretlige behandling 
kunne bevilges skatteretlig omgørelse, 
og at betingelserne herfor i SFL § 29 var  
opfyldt. A’s tilbagekaldelse af sit tidlig- 
ere arveafkald måtte anses som en 
”privatretlig disposition” i § 29’s forstand. 
Tilbagekaldelsen var begrundet i et øn-
ske om, at A efter gældsordningen med 
sine kreditorer skulle modtage en del af 
arven efter B, og var derfor ikke båret af 
hensyn til skatteundgåelse. Tilbagekald- 
elsen havde haft væsentlige utilsigtede 
skattemæssige virkninger i form af en 
betydelig gaveafgift, og forholdet var af 
parternes advokat lagt åbent frem for 
skifteretten. Landsskatteretten gav der-
for tilladelse til skatteretlig omgørelse. 

Kommentar
Afgørelsen er rigtig og både principiel og 
praktisk betydningsfuld.

Først og fremmest illustrerer afgørelsen, 
at instituttet skatteretlig omgørelse kan  
anvendes også i dødsboskifte. Selv om 
SFL § 29 sprogligt begrænser omgør- 
elsesadgangen til ansættelsen af 
”indkomst- eller ejendomsværdiskat”, 
ligger det fast, at anvendelsesområdet 
omfatter både indkomstskat, ejendoms-
værdiskat samt bo- og gaveafgift. Derfor 
finder SFL § 29 anvendelse også på 
dødsboskat og -afgift, selv om der gæl-
der særlige skifteretlige regler for døds-
boer. Dette er fx også forudsat i utrykt 
afgørelse omtalt i Gen-Om 7-2014.

Det grundlæggende for omgørelses-
adgangen er således, om den ønskede 
skatteretlige omgørelse angår en ”pri-
vatretlig disposition”. Er dette tilfældet, 
og er de øvrige omgørelsesbetingelser 
opfyldt, jf. nedenfor, skal Skat tillade,  
at ”en efterfølgende ændring af disposi-

Det grundlæggende for omgørelses-
adgangen er således, om den ønskede 

skatteretlige omgørelse angår  
en ”privatretlig disposition”. 
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tionen tillægges virkning” for skattean-
sættelsen mv.

Der er efterhånden en betydelig praksis, 
der afgrænser begreb en ”privatretlig 
disposition”, jf. Generationsskifte-Om-
strukturering (2019) s. 119 ff. Der er ingen 
tvivl om, at en tilbagekaldelse af et løfte 
mv. udgør en privatretlig disposition. I 
den aktuelle sag satte Landsskatteretten 
således heller ikke spørgsmålstegn ved 
dette forhold.

De øvrige betingelser i SFL § 29 er, (i)  
at dispositionen ikke i overvejende grad 
må have været båret af hensyn til at 
spare eller udskyde skatter, (ii) at dispo-
sitionen utvivlsomt har haft væsentlige 
utilsigtede skattemæssige virkninger, 
(iii) at dispositionen skal have været lagt 
klart frem for myndighederne, (iv) at de 
privatretlige virkninger af den ændring 
af dispositionen, der ønskes tillagt skat-
temæssig virkning, skal være enkle og 
overskuelige, og (v) at alle, der skatte-
retligt vil blive berørt af en tilladelse til 
omgørelse, skal tiltræde omgørelsesan-
modningen.

I den aktuelle sag var der ikke tvivl om, at 
disse yderligere betingelser var opfyldt. 
Derfor skulle A tillades ret til at omgøre 
sin tilbagekaldelse, så C skulle anses at 
have modtaget den fulde arv som ene-
arving, og så A ved tilbageførsel af sin 
arvelod til C kunne ophæve den udløste 
gaveafgift.

Afgørelsen giver grund til yderligere  
at pege på, at også SFL § 28 om skatte- 
forbehold finder anvendelse ved døds-
boskifte. Ligesom § 29 om skatteretlig 
omgørelse gælder også § 29 om skatte-
forbehold i relation til både indkomst-
skat, ejendomsværdiskat samt bo- og 
gaveafgift, forudsat at skatteforbeholdet 
angår en ”privatretlig disposition”. Der 
består derfor i dødsboer samme adgang 
til at udforme skatteforbehold i forbind- 
else med salg og arveudlæg mv., som 
gælder ved almindelige overdragelser 
mv. 

Den omstændighed, at udnyttelsen 
af skatteforbehold i dødsboer skal ske 
inden for særlige skifteretlige regler, 
herunder eventuelt ved genoptagelse 
af bobehandling, ændrer ikke på, at der 
skatte- og afgiftsretligt består retskrav 
på, at skatteforbehold skal tillægges 
virkning, hvis betingelserne i SFL § 28 er 
opfyldt.


