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Kapitel 1

Indledning og historik

De gældende regler for såvel den skiftemæssige som den skattemæssige 
behandling af dødsboer findes i dødsboskifteloven (DSL) og dødsboskat-
teloven (DBSL), som begge blev gennemført i 1996. Begge love, navnlig 
DBSL, er blevet ændret siden gennemførelsen, men den grundlæggende 
systematik i lovene er dog uændret.

1. Dødsboskiftereglerne
Indtil gennemførelsen af DSL skete den skifteretlige behandling af døds-
boer på grundlag af den mere end 100 år gamle skiftelov.1

Reglerne i DSL blev gennemført med virkning for dødsboer efter per-
soner, der afgik ved døden den 1. januar 1997 eller senere, og for skifte af 
uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live, når anmodning 
om skifte blev indgivet til skifteretten den 1. januar 1997 eller senere.2

Gennemførelsen af DSL indebar en forenkling og en modernisering af 
reglerne om den skiftemæssige behandling af dødsboer.3

Efter DSL kan et dødsbo berigtiges på følgende fem måder:
• Boudlæg, hvorefter helt små boer kan sluttes uden skiftebehandling. 
• Ægtefælleudlæg, hvorefter mindre boer kan udlægges til den længstle-

vende ægtefælle.
• Uskiftet bo.
• Privat skifte, som kan ske som almindeligt privat skifte eller forenklet 

privat skifte.
• Bobestyrerskifte.

1. Lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og delingsformue mv. med 
senere ændringer.

2. Jf. DSL §§ 116, stk. 1, og 117.
3. For en generel gennemgang af skiftereformen henvises bl.a. til Grønborg: Kompen-

dium om skiftereformen, 15. udg., og Taksøe-Jensen: Beskatning ved død, s. 10 ff., 
samt Pagh og Werlauff i Advokaten 1996, s. 73 ff., og Godsk Petersen i RR 1997, nr. 
1, s. 51 ff.
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2. Dødsboskattereglerne
2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk
Den skattemæssige behandling af dødsboer, afdøde, en længstlevende 
ægtefælle og arvingerne skete indtil gennemførelsen af DBSL på grundlag 
af reglerne i KSL,4 som i store træk havde været uændrede fra indførelsen 
af kildeskatten med KSL’s ikrafttræden den 1. januar 1970. Der var dog 
tillige gradvist blevet gennemført yderligere regler for den skattemæssige 
behandling ved dødsfald en lang række andre steder i skattelovgivnin-
gen.5

Hovedprincipperne for den skattemæssige behandling efter KSL’s reg-
ler var følgende:

2.1.1. Skiftede boer
For boer, som blev undergivet et skifte, skulle der foretages en opdeling af 
indkomsten for henholdsvis mellemperioden, dvs. fra dødsårets begyn-
delse og frem til dødsdagen, og boperioden, dvs. fra dødsdagen og frem 
til boets slutning.

Der blev kun gennemført beskatning af indkomsten i mellemperio-
den, hvis dette blev begæret af boet eller skattemyndighederne. En even-
tuel beskatning for mellemperiodeindkomsten skete efter de almindelige 
personbeskatningsregler. På grund af progressionen i beskatningen skul-
le der derfor ved skatteberegningen ske omregning til helårsindkomst.

Indkomsten i boperioden blev som udgangspunkt opgjort efter skat-
telovgivningens almindelige regler. Skatten af denne indkomst blev be-
regnet som en ren proportionalskat på 50 %.

For privat skiftede boer kunne boperioden højst strække sig over 15 
måneder. Var et privat skifte ikke afsluttet inden for denne frist, overgik 
skattepligten fra dette tidspunkt fra boet til arvingerne. For offentligt 
skiftede boer, herunder eksekutorboer, var der i princippet ingen be-
grænsning for boperiodens længde.

Et dødsbo kunne være fritaget for beskatning af indkomsten i bope-
rioden, hvis værdien af boets aktiver og nettoformue ved dødsfaldet ikke 
oversteg årligt regulerede beløbsgrænser. Til brug bl.a. herfor skulle boet 

4. Først og fremmest §§ 13-20 E og §§ 28-33 B.
5. For en beskrivelse af de hidtidige regler kan bl.a. henvises til Vedel: Dødsbobeskat-

ningen, 5. udg., samt til Walbom og Engholm Jacobsen: Dødsboskifte – Skifteret 
Skatteret, 2. udg., s. 205 ff. og til Andersen: Skifteret Dødsboer, s. 303 ff. For en be-
skrivelse af de før den 1. januar 1970 gældende regler henvises til Vedel: Dødsbobe-
skatningen, 5. udg.
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indgive en opgørelse af boets aktiver og passiver pr. dødsdagen, den så-
kaldte § 14-opgørelse.

Skattefriheden bortfaldt dog, hvis nettoværdien af boets formue ved 
boets afslutning oversteg en anden årligt reguleret beløbsgrænse, hvis bo-
behandlingen ikke blev afsluttet inden for 15 måneder efter dødsfaldet, 
eller hvis der i mellemperiodeindkomsten blev foretaget af- og nedskriv-
ninger med større satser end de, som var anvendt af afdøde i det seneste 
år forud for dødsåret.

Den længstlevende ægtefælle, arvinger og legatarer kunne som ud-
gangspunkt vælge at succedere i afdødes og boets skattemæssige stilling 
for de modtagne aktiver og passiver. I det omfang aktiver og passiver ikke 
blev udlagt med succession, skulle en skattemæssig gevinst, som kunne 
konstateres ved udlægget, medregnes i boets indkomst i boperioden.

2.1.2. Uskiftet bo mv.
Boer, der blev udleveret til den længstlevende ægtefælle til hensidden i 
uskiftet bo eller som ægtefælleudlæg, blev ikke anset som selvstændige 
skattesubjekter. Beskatningen skete i stedet hos den længstlevende ægte-
fælle med virkning fra dødsdagen.

Der skulle desuden foretages en opgørelse af afdødes indkomst for 
mellemperioden, dvs. fra dødsårets begyndelse og frem til dødsdagen. 
Skatten af mellemperioden blev beregnet efter de almindelige regler for 
beskatning af personer. På grund af progressionen skulle der ved skatte-
beregningen ske omregning af mellemperiodens indkomst til helårsind-
komst. Skatten af mellemperiodeindkomsten blev opkrævet hos den 
længstlevende ægtefælle.

Den længstlevende ægtefælle succederede altid i afdødes skattemæs-
sige stilling vedrørende de overtagne aktiver og passiver.

2.1.3. Begravelsesudlæg
Boer, der afsluttedes med udlæg for begravelsesomkostningerne, blev 
ikke beskattet.

2.1.4. Insolvente boer
Insolvente boer, som blev skiftet som konkursboer efter KKL’s regler, var 
undergivet de samme beskatningsregler som solvente boer. 

Skattekrav, som opstod under bobehandlingen, havde som udgangs-
punkt fortrinsstilling som massekrav.
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2.2. Gennemførelsen af DBSL
Da den skattemæssige behandling ved dødsfald er afhængig af den skifte-
mæssige behandling af boet, nødvendiggjorde gennemførelsen af skifte-
reformen en revision af dødsboskattereglerne, hvor alle regler om den 
skattemæssige behandling ved dødsfald som udgangspunkt blev samlet i 
én lov.

DBSL’s regler trådte i kraft med virkning for dødsboer efter personer, 
der afgik ved døden den 1. januar 1997 eller senere, og ved skifte af uskif-
tet bo i den længstlevende ægtefælles levende live, når anmodning om 
skifte blev indgivet til skifteretten den 1. januar 1997 eller senere.6

2.3. DBSL’s grundprincipper
Der er i det følgende foretaget en kortfattet gennemgang af de nye reglers 
grundprincipper, herunder af de ændringer, som er gennemført i forhold 
til de tidligere gældende regler. For en udførlig gennemgang af de nye 
regler henvises til de efterfølgende kapitler 2-17.

Valget af skifteform efter DSL er afgørende for den skattemæssige be-
handling efter DBSL. Systematikken i DBSL følger dog ikke fuldt ud den 
opdeling på de forskellige berigtigelsesformer, som følger af DSL.

Efter DBSL opdeles boerne skattemæssigt i følgende 3 hovedkatego-
rier, nemlig:
• Boer, hvor den længstlevende ægtefælle,7 og ikke boet, er skattesub-

jekt.
• Boer, der beskattes som selvstændige skattesubjekter. 
• Boer, der ikke beskattes.

2.3.1. Den længstlevende ægtefælle er skattesubjekt
Dette omfatter boer, der udleveres til ægtefællen til hensidden i uskiftet 
bo eller som ægtefælleudlæg.

Beskatningen sker desuden med den længstlevende ægtefælle som 
skattesubjekt, hvis boet udleveres til forenklet privat skifte for ægtefællen, 
eller – som udgangspunkt – hvis ægtefællen i øvrigt er eneste legale ar-
ving i boet.

Endelig omfatter kategorien i et vist omfang uskiftede boer, som skif-
tes i den længstlevende ægtefælles levende live, hvor beskatningen sker 
dels hos den længstlevende ægtefælle, dels hos boet.

6. Jf. DBSL § 97.
7. DBSLs regler for den længstlevende ægtefælle gælder i alle tilfælde tilsvarende for 

den længstlevende partner i et registreret partnerskab.
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Beskatningen af boets indkomst hos den længstlevende ægtefælle sker 
efter personbeskatningsreglerne.

Skatten af afdødes indkomst for mellemperioden, dvs. fra dødsårets 
begyndelse og til og med dødsdagen, beregnes efter personbeskatnings-
reglerne. På grund af progressionen i beskatningen skal der derfor ske 
omregning til helårsindkomst ved skatteberegningen. Skatten af indkom-
sten i mellemperioden opkræves hos den længstlevende ægtefælle.

Den længstlevende ægtefælle succederer i afdødes skattemæssige stil-
ling med hensyn til de modtagne aktiver og passiver.

2.3.2. Boer, der er selvstændige skattesubjekter
Dette omfatter alle ikke skattefritagne boer, som undergives et skifte (pri-
vat eller ved bobestyrer), bortset fra de tilfælde, hvor den længstlevende 
ægtefælle er eneste legale arving. 

Kategorien omfatter desuden udenlandske boer, som alene er omfat-
tet af begrænset dansk skattepligt. 

Endelig omfatter kategorien i et vist omfang uskiftede boer, som skif-
tes i den længstlevende ægtefælles levende live, hvor beskatningen sker 
dels hos boet, dels hos den længstlevende ægtefælle.

Boet beskattes med 50 % af bobeskatningsindkomsten, som omfatter 
både boets indkomst i boperioden og afdødes indkomst i mellemperio-
den. Da skatten af mellemperiodeindkomsten er en ren proportionalskat 
skal der – i modsætning til de tilfælde, hvor den længstlevende ægtefælle 
er skattesubjekt8 – ikke ske omregning til helårsindkomst ved skattebe-
regningen. I boskatten foretages et månedligt bofradrag for perioden fra 
måneden efter dødsfaldet og et månedligt mellemperiodefradrag for pe-
rioden fra dødsårets begyndelse og til og med den måned, hvori dødsfal-
det er sket.

Udlodning med succession til andre arvinger end den længstlevende 
ægtefælle er løbende blevet indskrænket, og kan nu kun ske for enkelte 
aktivtyper.

2.3.3. Boer, der ikke beskattes
Dette omfatter boer, der ganske vist er selvstændige skattesubjekter, men 
som fritages for beskatning, hvis aktivmassen og nettoformuen ved boets 
slutning ikke overstiger fastsatte grundbeløb.

For de skattefritagne boer sker der kun afsluttende ansættelse af afdø-
des indkomst i mellemperioden, hvis dette begæres af boet eller af skat-

8. Se afsnit 2.4.1 ovenfor.
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temyndighederne. Dette sker i praksis ikke i ret mange tilfælde. Skatten af 
mellemperiodeindkomsten beregnes i så fald med 50 % på samme måde 
som bobeskatningsindkomsten i skattepligtige boer. Der skal således ikke 
ske omregning til helårsindkomst. I mellemperiodeskatten foretages det 
samme månedlige mellemperiodefradrag, som foretages i boskatten for 
skattepligtige boer.

Boer, der ikke beskattes, omfatter desuden boer, som sluttes med 
boudlæg. 

Endelig omfatter kategorien insolvente boer.
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Kapitel 2

Anmeldelse af dødsfaldet og  
boets behandlingsmåde

1. Anmeldelse af dødsfaldet
Når en person afgår ved døden i Danmark, skal dødsfaldet anmeldes til 
folkekirkens ministerialbøger på det sted, hvor afdøde havde sin bopæl.1 
Hvis afdøde ikke havde bopæl i Danmark, anmeldes dødsfaldet til begra-
velsesmyndigheden på afdødes opholdssted ved dødsfaldet. Begravelses-
myndigheden2 eller anden myndighed, som får meddelelse om et døds-
fald, anmelder efter DSL § 4 dødsfaldet til skifteretten i den retskreds, 
hvor afdøde havde hjemting.

Skifteretten underretter herefter Skattestyrelsen. Skifteretten har en 
tilsvarende underretningspligt ved henvisningsskifter efter DSL § 2, stk. 
2.

1.1. Dødstidspunktet
Underretningen skal, ud over oplysning om afdødes navn, adresse og 
CPR-nummer, også indeholde en angivelse af dødstidspunktet. 

Fastlæggelsen af det præcise dødstidspunkt kan have skatte- og af-
giftsmæssig betydning, herunder for fastsættelsen af tidspunktet for skat-
tepligtens overgang fra afdøde til dødsboet, og i relation til ikrafttrædel-
sen af ny skatte- og afgiftslovgivning.3

I langt de fleste tilfælde vil der i praksis ikke være tvivl om det præcise 
dødstidspunkt. Hvis der under skiftet opstår tvist om dødstidspunktet, 
eksempelvis hvis afdøde er fundet død nogen tid efter dødsfaldet, og det 
præcise dødstidspunkt derfor ikke kan fastslås, træffer skifteretten afgø-

1. Jf. § 1 i lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald. I Sønderjylland sker anmeldelse 
dog til de borgerlige personregistre. Pligten til at anmelde dødsfaldet påhviler afdø-
des nærmeste pårørende, i praksis foretages anmeldelsen dog normalt af bedeman-
den.

2. Normalt sognepræsten, jf. § 6 i lov om begravelse og ligbrænding.
3. Jf. eksempelvis ØLD i UfR 1921.357.
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relse om dødstidspunktet med almindelig kæreadgang. Skifteretten vil i 
sådanne tilfælde kunne afstå fra at fastlægge et endeligt dødstidspunkt og 
i stedet blot tage stilling til, om dødsfaldet i en bestemt relation må anses 
for at være sket før eller efter en given dato.4

Skattestyrelsen skal lægge den af skifteretten fastsatte dødsdag til 
grund.5

En person havde været efterlyst i ca. 6 uger og blev fundet død den 19. januar 
1971. Skifteretten anså findedatoen som dødsdagen. Ligningsdirektoratet udtalte, 
at den af skifteretten registrerede dødsdag måtte anses for bindende for skatte-
myndighederne.6

Hvis en person er forsvundet, og det må antages, at han er død, kan æg-
tefællen, arvinger eller andre med retlig interesse heri, når der er gået 5 år, 
siden den pågældende sidst er set i live, rejse sag ved domstolene for at 
opnå dødsformodningsdom efter reglerne i borteblevneloven. Dommens 
retsvirkninger indtræder ved udløb af fristen for anke. Dommen fastsæt-
ter en dato, fra hvilken dødsformodningen skal regnes, og det er denne 
dato, som i relation til beskatningen af afdøde og boet regnes som døds-
dagen.7

Hvis den pågældende vides at have været i livsfare, eller hvis der af 
andre grunde er en til vished grænsende sandsynlighed for, at den borte-
blevne er død, eksempelvis fordi det skib eller fly, den pågældende var 
ombord i, er forsvundet, kan anmodning om dødsformodningsdom ind-
gives, allerede 6 måneder efter at den borteblevne sidst er set i live. Hvis 
det i disse tilfælde kan sandsynliggøres, at den borteblevne er død en be-
stemt dag, eksempelvis dagen for et skibs forlis eller et flystyrt, kan retten 
henføre dødsfaldet til denne dag, som i så fald må anses som dødsdagen.

Overstiger en borteblevens formue ikke 2.000 kr., kan den tages under 
skiftebehandling, når der er gået 1 år, siden den borteblevne sidst er set i 
live. Dette kan ske, uden at der afsiges dødsformodningsdom. Skifteretten 
fastsætter i så fald dødsdagen til det tidspunkt, hvor den pågældende må 
anses for bortebleven.

4. Jf. Walbom og Engholm Jacobsen: Dødsboskifte – Skifteret Skatteret, 2. udg., s. 5.
5. Se i øvrigt Jacob Graff Nielsen i SO 2005, s. 77, hvori han kommenterer de særlige 

problemstillinger, der opstod i relation til personer, som forsvandt ved flodbølgeka-
tastrofen i Sydøstasien 26. december 2004, og Skatteministeriets håndtering heraf.

6. Ikke offentliggjort LD DB 70, jf. Vedel: Dødsbobeskatningen, 5. udg., s. 6. Se des-
uden Ole Bjørn i RR 1984, s. 433 f.

7. Jf. SKDM 1982.93.
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Har en person været bortebleven i 20 år, uden at nogen har begæret 
dødsformodningsdom, kan skifteretten foretage et skifte af den borte-
blevnes formue. Den borteblevne anses i så fald for at være afgået ved 
døden ved udløbet af 20-årsfristen.

Kan det anses for sikkert, at en forsvundet person er død, kan reglerne 
i borteblevneloven ikke anvendes. I disse tilfælde indgives begæring om 
skiftebehandling til skifteretten, der – hvis der er ført tilstrækkeligt bevis 
for, at den pågældende er død, eksempelvis gennem vidneforklaringer, 
sagkyndige erklæringer eller lignende – afsiger kendelse om, at den på-
gældende skal anses for død, efter reglerne i DSL § 5, stk. 1. Skifteretten 
skal efter DSL § 5, stk. 2, ved denne kendelse angive det sandsynlige døds-
tidspunkt, eller – hvis dette ikke er muligt – det tidligste tidspunkt, hvor 
den pågældende efter det oplyste var død. Det er dette tidspunkt, som i 
relation til beskatningen af afdøde og boet regnes som dødsdagen.

2. Boets behandlingsmåde
2.1. Boudlæg uden skiftebehandling (DSL kapitel 12)8

Hvis værdien af et dødsbos aktiver ikke overstiger 25.000 kr.9 efter fradrag 
af rimelige udgifter til begravelse, udgifter til bobehandling samt gæld, 
der er sikret ved pant eller på anden måde, udlægges boet som boudlæg 
uden skiftebehandling, jf. DSL § 18.

Hvis afdøde var gift, og der var formuefællesskab eller skilsmisse-
særeje, kan boudlæg kun finde sted, hvis summen af afdødes delingsfor-
mue og halvdelen af den længstlevende ægtefælles positive nettobodel 
ikke overstiger den ovenfor anførte beløbsgrænse.10

Boudlægget sker efter DSL § 19 til den eller de personer, som efter 
skifterettens skøn er afdødes nærmeste efterladte, eventuelt til den person 
eller institution, der afholder udgiften til begravelse.

Den summariske behandling af boer, som er helt uden midler, som 
skifteretterne har afsluttet uden skifte med påtegningen “intet efterladt” 
til skifteprotokollen, kan fortsat anvendes.11

 8. Se i øvrigt kapitel 5.
 9. Beløbsgrænsen reguleres årligt pr. 1. januar efter reglerne i DSL § 21. Den regulerede 

beløbsgrænse bekendtgøres årligt af Justitsministeriet og er for 2019 45.000 kr., jf. 
bkg. nr. 1477 af 7.december 2018.

10. Jf. bemærkningerne til forslaget til DSL L 120 (folketingsåret 1995/96), s. 65.
11. Jf. bemærkningerne til forslaget til DSL L 120 (folketingsåret 1995/96), s. 66. Kjær-

gaard Møller m.fl.: Dødsboskifteloven med kommentarer, anfører på s. 134 f., at 
afslutning med påtegningen “intet efterladt” hidtil oftest har været anvendt ved boer 
efter ganske små børn.
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Skifteretten giver Skattestyrelsen underretning, når et bo afsluttes 
med boudlæg uden skiftebehandling eller med påtegningen “intet efter-
ladt”.

2.2. Ægtefælleudlæg12

Efter DSL § 22, stk. 1, kan skifteretten efter anmodning udlægge et døds-
bo til den længstlevende ægtefælle, hvis der efter de særlige regler om 
ægtefællens ret til forlods udtagelse af aktiver af boet intet bliver til de 
øvrige arvinger, og ægtefællen påtager sig ansvaret for afdødes gæld.

Disse særlige regler er AL § 11, stk. 1 (forlods udtagelsesret af gen-
stande til ægtefællens personlige eller børnenes brug), AL § 11, stk. 2 (for-
lods udtagelsesret af boer af ringe værdi og af værdier for indtil 600.000 
kr.,13 heri medregnet værdien af pensioner og forsikringer, som tilfalder 
den længstlevende ægtefælle ved dødsfaldet) samt vederlagskrav i de-
lingsformue og særeje efter reglerne i ÆFL.

Skifteretten giver Skattestyrelsen meddelelse, når et bo afsluttes med 
udlæg til en længstlevende ægtefælle efter DSL kapitel 13.

2.3. Uskiftet bo (DSL kapitel 14 og AL kapitel 3)14

Er boet udleveret til den længstlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet 
bo, skal skifteretten give Skattestyrelsen meddelelse herom med angivelse 
af den længstlevende ægtefælles navn, adresse og CPR-nummer.

2.4. Privat skifte (DSL kapitel 15)
Er boet udleveret til privat skifte, herunder til forenklet privat skifte efter 
DSL §§ 33-35, giver skifteretten Skattestyrelsen meddelelse om, hvem der 
efter skifteretsattesten har rådighed over boet. Skattestyrelsen får desuden 
meddelelse om navn og adresse på den person, som efter DSL § 25, stk. 6, 
og BAL § 11, stk. 2, på boets vegne kan modtage meddelelser om afdødes 
og boets skattemæssige og boafgiftsmæssige forhold.

2.5. Bobestyrerskifte (DSL kapitel 16)
Behandling ved bobestyrer skal efter DSL § 36 finde sted:
• hvis en arving anmoder om det 
• hvis boet er insolvent 

12. Se i øvrigt kapitel 4, afsnit 1.2.
13. Beløbsgrænsen reguleres årligt pr. 1. januar efter reglerne i AL § 97 og er for 2019 

780.000 kr., jf. bkg. nr. 1478 af 7. december 2018.
14. Se i øvrigt kapitel 4, afsnit 1.1.

Dødsbo beskatning.indd   40 03/06/2019   10.30



2. Boets behandlingsmåde

41

• hvis alle arvinger enten repræsenteres ved værge eller skifteværge eller 
er konkurs eller insolvente 

• hvis afdøde har bestemt det i sit testamente 
• hvis der ikke er nogen arvinger eller der er usikkerhed om, hvem der 

er arvinger, eller 
• hvis der ikke inden for rimelig tid er truffet beslutning om anden be-

handlingsmåde. 

Hvis et bo undergives skifte ved bobestyrer, får Skattestyrelsen medde-
lelse om, hvem der er udpeget som bobestyrer.

2.6. Skifte af uskiftet bo i længstlevendes levende live (DSL kapitel 18) 
og genoptagelse af skifte (DSL § 103)

Skifteretten skal underrette Skattestyrelsen ved imødekommelse af begæ-
ring om skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live15 eller ved 
genoptagelse af et tidligere afsluttet skifte.16

15. Se kapitel 15.
16. Se kapitel 16.
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Kapitel 3

Indkomståret forud for dødsåret

1. Indgivelse af selvangivelse
Hvis afdøde ikke selv har indgivet selvangivelse for indkomståret forud 
for dødsåret, skal den som udgangspunkt indgives efter de almindelige 
regler i SKL. 

1.1. Boudlæg
1.1.1. Afdøde var enlig
Hvis afdøde var enlig, dvs. ugift, separeret1 eller efterlader sig en ægte-
fælle, som ikke var samlevende2 med afdøde ved udløbet af det seneste 
indkomstår forud for dødsfaldet eller ved dødsfaldet, og boet er udlagt 
som boudlæg uden skiftebehandling efter DSL kapitel 12, skal der efter 
DBSL § 77 ikke foretages nogen skatteansættelse for året forud for døds-
året. Der stilles derfor ikke krav om indgivelse af en eventuelt manglende 
selvangivelse for dette indkomstår. 

En eventuel restskat for året forud for dødsfaldet og tidligere ind-
komstår opkræves ikke, uanset om den er forfalden til betaling på døds-
dagen eller ej.3

En eventuel overskydende skat for året forud for dødsfaldet, som ikke 
er forfalden til udbetaling på dødsdagen,4 udbetales ikke, heller ikke til 
den person, der har fået boet udlagt. Overskydende skat, som var forfal-
den til udbetaling på dødsdagen, udbetales derimod til skifteretten og 
indgår i boudlægget.

Er der forud for dødsfaldet foretaget en skatteansættelse for året forud 
for dødsåret på grundlag af en selvangivelse, som afdøde selv har indgivet 
inden dødsfaldet, ophæves en sådan ansættelse ikke. I disse tilfælde gæl-

1. Jf. ÆL kapitel 4.
2. Se kapitel 5, afsnit 2.
3. Tilsvarende anses den foreløbige ejendomsværdiskat, som er indbetalt for året forud 

for dødsåret for endelig, jf. EVSL § 15, stk. 2, 2. pkt.
4. Overskydende skat anses i denne forbindelse altid for forfalden senest den 1. okto-

ber i dødsåret, jf. KSL § 62, stk. 3.
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der dog også, at en eventuel restskat, som afdøde ikke havde betalt inden 
dødsfaldet, ikke bliver opkrævet, mens overskydende skat, der var forfal-
den til udbetaling på dødsdagen, udbetales til skifteretten.

1.1.2. Afdøde var ikke enlig
Hvis afdøde ikke var enlig, dvs. gift, ikke separeret og samlevende med 
ægtefællen ved udgangen af det seneste indkomstår forud for dødsfaldet, 
skal der efter DBSL § 78, stk. 1, foretages en skatteansættelse for året for-
ud for dødsåret, selv om boet er udlagt som boudlæg efter DSL kapitel 
12.5 Det er uden betydning, om boudlægget er sket til den længstlevende 
ægtefælle eller til andre.

Har afdøde ikke selv indsendt nogen selvangivelse for dette år, skal 
Skattestyrelsen meddele den længstlevende ægtefælle, at selvangivelse 
kan indsendes, men at ægtefællen ikke har pligt hertil, og at ægtefællen 
efter DBSL § 78, stk. 1, 3. pkt., i øvrigt ikke hæfter for skattekrav mod af-
døde, hvilket omfatter såvel afdødes eventuelle restskat for indkomståret 
forud for dødsfaldet som skattekrav vedrørende tidligere indkomstår.

Hvis afdøde ikke selv har indgivet selvangivelse, og selvangivelse heller 
ikke indgives af den længstlevende ægtefælle, foretager Skattestyrelsen 
skatteansættelsen skønsmæssigt.

Uanset om der er indgivet selvangivelse eller ej, udbetales en eventuel 
overskydende skat, som ikke var forfalden til udbetaling på dødsdagen,6 
til den længstlevende ægtefælle uden om boet efter DBSL § 78, stk. 1, 4. 
pkt., uanset hvem boet er udlagt til. Overskydende skat, som var forfalden 
til udbetaling på dødsdagen, udbetales derimod til skifteretten og indgår 
i boudlægget. 

Den længstlevende ægtefælle bør således normalt kun indgive selvan-
givelse for afdøde, hvis dette må antages at medføre udbetaling af over-
skydende skat efter DBSL § 78, stk. 1, 4. pkt.

En eventuel restskat for året forud for dødsfaldet og tidligere ind-
komstår opkræves ikke, uanset om den er forfalden til betaling på døds-
dagen eller ej. 

1.2. Uskiftet bo mv.
Hvis boet er udleveret til den længstlevende ægtefælle til hensidden i 
uskiftet bo, skal den længstlevende ægtefælle indlevere selvangivelse for 

5. Den foreløbige ejendomsværdiskat, som er indbetalt for året forud for dødsåret, 
anses dog for endelig, jf. EVSL § 15, stk. 2, 2. pkt.

6. Overskydende skat anses i denne forbindelse altid for forfalden senest den 1. okto-
ber i dødsåret, jf. KSL § 62, stk. 3.
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afdøde for året forud for dødsåret, hvis denne ikke allerede er indgivet af 
afdøde.

Tilsvarende gælder, hvor den længstlevende ægtefælle har fået udleve-
ret boet som ægtefælleudlæg efter DSL § 22.7 Efter DBSL § 64, stk. 4, til-
falder en eventuel overskydende skat den længstlevende ægtefælle uden 
om boet, hvis den længstlevende ægtefælle har fået boet udlagt efter DSL 
§ 22.8

Det er den almindelige selvangivelsesfrist i SKL, som gælder for selv-
angivelsen for året forud for dødsåret.

1.3. Skifte
Hvis boet skiftes i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, og boet skiftes 
privat, påhviler det arvingerne at indgive den manglende selvangivelse 
for afdøde for indkomståret forud for dødsåret. I bobestyrerboer påhviler 
pligten bobestyreren.

Det er den almindelige selvangivelsesfrist i SKL, som gælder for selv-
angivelsen for året forud for dødsåret.

2. Indkomst og skat
2.1. Indkomstopgørelsen
Selvangivelsen af afdødes indkomst for indkomståret forud for dødsfal-
det udarbejdes efter samme regler, som afdøde selv skulle have lagt til 
grund.

2.2. Skat
Beregningen af skatten for indkomståret forud for dødsfaldet påvirkes 
ikke af dødsfaldet, hvilket indebærer, at de normale regler om under-
skudsfremførsel og overførsel af underskud, personfradrag og bundfra-
drag mellem sambeskattede ægtefæller finder anvendelse.

Afdødes restskat forfalder efter DBSL § 89, stk. 1, til betaling efter de 
regler, som gælder for personskatter.9 Det indebærer, at restskatten for 
indkomståret forud for dødsåret forfalder til betaling i 3 lige store rater 
den 1. september, den 1. oktober og den 1. november i dødsåret. De al-

7. Reglerne om ægtefælleudlæg er beskrevet i kapitel 4, afsnit 1.2.
8. Det indebærer, at en udbetaling af overskydende skat ikke skal medregnes ved opgø-

relsen af, om der kan ske ægtefælleudlæg efter DSL § 22, jf. Kjærgaard Møller m.fl.: 
Dødsboskifteloven med kommentarer, s. 153.

9. Dvs. KSL §§ 61-63.
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mindelige regler om opkrævning og inddrivelse af personskatter10 finder 
efter DBSL § 89, stk. 1, tilsvarende anvendelse for afdødes restskat.

Hvis afdødes bo er overtaget af en længstlevende ægtefælle efter DBSL 
§ 58, dvs. til hensidden i uskiftet bo mv.,11 sker opkrævningen af afdødes 
restskat for år forud for dødsåret dog direkte hos den længstlevende æg-
tefælle.12

Afdødes overskydende skat for indkomståret forud for dødsåret udbe-
tales efter DBSL § 89, stk. 1, efter de samme regler, som gælder for person-
skatter.13 Det indebærer, at den overskydende skat bliver udbetalt til boet 
i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen for dette år.

3. Klageadgang
Indkomstansættelsen og skatteberegningen for indkomståret forud for 
dødsåret kan påklages efter de almindelige regler i SFL.

Hvis boet skiftes, tilkommer klageadgangen umiddelbart boet. Ægte-
fællen eller arvingerne er dog også klageberettigede, hvis boet eller andre 
arvinger ikke har modgående interesser.14

10. Dvs. KSL afsnit VII.
11. Se kapitel 4, afsnit 1.
12. Jf. KSL § 61, stk. 7, 2. pkt.
13. Dvs. KSL §§ 61-63.
14. Jf. ØLD af 13. december 1983. Dommen er gengivet i HD af 27. marts 1987, refereret 

i TfS 1987.202, UfR 1987.351. Spørgsmålet om arvingens klageadgang var ikke an-
ket til Højesteret.
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