
Dato 24. marts 2022 

Side 1 af 2 

 

  

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28  

1402 København K  

Att.: Niklas Jakob Skovgaard Larsen 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til: Lovgivningogoekonomi@skm.dk og njl@skm.dk 

Høring over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og 

dødsboskatteloven (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.), j. nr. 2021 - 8695 

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget lovforslag om ændring af 

ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven (Justeringer af 

tilbagebetalingsordningen m.v.) i høring.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at der med lovforslaget er fundet en god balance mellem at sikre, at 

arvingerne efter afdøde modtager kompensation efter ejendomsvurderingslovens § 74-76, uden at 

udbetalingerne administrativt bliver en stor belastning. Især findes det hensigtsmæssigt at sætte et 

mindste beløb på 1.500 kr. således at der ikke laves unødig sagsbehandling for beløb, som er så 

små, at det ikke giver mening at sætte en genoptagelse af boet i værk.  

 

Landbrug & Fødevarer finder tillige, at det er hensigtsmæssigt at undtage beløbet fra retsafgift, 

boafgift og skattepligt, således at boet igen kan afsluttes af skifteretten ved at denne meddeler 

skattemyndighederne, hvem beløbet kan udbetales til. Landbrug & Fødevarer skal dog opfordre til, 

at der indsættes en klar regel i dødsboskifteloven om, at boet afsluttes uden indsendelse af 

boopgørelse, hvor boet er genoptaget for at udbetale kompensation efter 

ejendomsvurderingslovens §§ 74-76.  

 

Herudover har vi følgende bemærkninger til lovforslagets enkelt bestemmelser: 

 

§ 1, nr. 1, ingen udbetaling til juridiske personer, som ikke længere eksisterer 

Hvor ejendommen ejes / har været ejet af flere (fysiske) personer fremgår det af bemærkningerne, 

at de er omfattet af tilbagebetalingsordningen. Er det korrekt forstået, at dette ikke gælder for det 

tilfælde, at ejendommen har været ejet af et interessentskab, P/S, K/S hvor dette er opløst forud for 

kravet på kompensationsbeløb er etableret?  

 

§ 1, nr. 2 om udbetaling til afsluttede dødsboer 

Forslaget angiver at udbetaling kan ske til afsluttede dødsboer. I 2020 blev ca. 48 pct. af 

dødsboerne sluttet ved skifte (bobestyrerboer, forenklet privat skifte og privat skifte). Derudover 

blev 23 pct. af boerne udleveret til uskiftet bo. Resten er primært boudlæg (27 pct.) og et 

begrænset antal ægtefælleudlæg (1 pct.). Lovforslaget omtaler få steder udbetaling til boer, som er 

skiftet privat eller ved bobestyrer, mens der ingen bemærkninger er vedrørende de øvrige 

behandlingsmåder. 

 

Kan Skatteministeriet bekræfte, at såfremt et dødsbo er udlevet til længstlevende til uskiftet bo, vil 

længstlevende være indtrådt i afdødes ret til at modtage kompensationsbeløb efter 

ejendomsvurderingslovens § 74, stk. 2., og således vil modtage kompensation direkte alene med 
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den begrænsning, der følger af det indsatte grænsebeløb på 200 kr. i ejendomsvurderingslovens § 

75, stk. 1.? 

 

Er boet afsluttet som boudlæg efter dødsboskiftelovens § 18, foregår der ingen egentlig 

bobehandling. Boet udleves uden gældsansvar til nærmeste pårørende, som påtager sig at afholde 

omkostningerne ved begravelsen. Med nærværende høringsforslag er det uklart, hvorvidt 

kompensationsbeløb i disse tilfælde bliver udbetalt til den, som har fået boet udleveret som 

boudlæg, som arving efter afdøde efter den ordning, som er skitseret i forslaget. Landbrug & 

Fødevarer vil gerne appellere til, at dette er tilfældet, og at det det samtidig fremgår mere klart af 

bemærkningerne.   

 

Boudlæg efter dødsboskiftelovens § 18 kan også ske til ægtefællen. For ægtefæller gælder 

derudover, at boet efter dødsboskiftelovens § 22 kan udleveres som ægtefælleudlæg med 

gældsansvar, hvor der intet er at udlodde til andre. Vil kompensationsbeløb ved ægtefælleudlæg 

blive udbetalt til længstlevende ægtefælle som arving efter afdøde efter den ordning som er 

skitseret i forslaget? Landbrug & Fødevarer vil gerne appellere til, at dette er tilfældet, og at det det 

samtidig fremgår mere klart af bemærkningerne.   

 

Både ved boudlæg og ægtefælleudlæg gælder, at boet skal være under et vist grænsebeløb. Skulle 

boet med udbetalingen af kompensationsbeløbet komme over grænserne, bør det sikres, at dette 

sker uden at skifteretterne skal træffe bestemmelse om genoptagelse under ny behandlingsmåde. 

Navnlig hvor boet er udleveret til en længstlevende ægtefælle, bør udbetaling kunne ske uden om 

boet. Der kan i den forbindelse henvises til, at længstlevende ægtefælle, hvor der er tale om 

boudlæg modtager overskydende skat uden om boet efter dødsboskattelovens § 78, stk. 1, samt at 

ægtefælleudlæg skattemæssigt behandles som uskiftet bo, jf. dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 

2. 

 

Ønskes ovenstående uddybet, er I velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jane Karlskov Bille 

Chefkonsulent 

 

Skat 

 

M +45 2323 2145 

E jkb@lf.dk 


