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Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om 

bemærkninger.  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) bemærker, at det på grund af den korte 

høringsfrist er sandsynligt, at der efterfølgende vil blive fundet forhold, som burde være 

kommenteret, men for nærværende har FSR alene følgende bemærkninger:   

§ 3 

I relation til den eksisterende dødsboskattelov fremgår konsekvensændringerne i § 3 i 

lovudkastet.   

Konsekvensændringerne skal ses i sammenhæng med, at skattesatsen for dødsboer i 

forbindelse med lovforslaget er uændret 50%. Med reformen vil laveste marginalskat inkl. 

beskæftigelsesfradrag og AM-bidrag for arbejdsindkomst udgøre 40,9%. For skattepligtige på 

overførselsindkomster mv. vil laveste marginalskat ekskl. AM-bidrag udgøre 37,3%. Endelig 

vil laveste marginalskat for positiv nettoindkomst udgøre 37,3%. Skattepligtige boer efter 

personer med ovenstående marginalskatter, vil således blive beskattet markant højere end 

afdøde, idet marginalskatten

 

vil stige til 50%.   

Skattepligtige dødsboer mv. vil således nærme sig det nye skatteloft på 51,5%.   

Da skatteloftet reduceres med 7,5%-point fra 59% til 51,5% ligesom øvrige marginalskatter 

reduceres, vil det efter FSR´s opfattelse være naturligt, at dødsboskattesatsen tillige sænkes. 

Der vil således være eksempler på, at den omstændighed, at en person afgår ved døden, vil 
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udløse en markant større restskat (skattestigning). Specielt i de tilfælde, hvor 

personen dør sidst på året, da hele mellemperioden i disse tilfælde bliver beskattet med 50%.   

Eksempel 

En pensionist dør i december måned. Pensionistens aktiver består af et parcelhus, som er 

vurderet til 3 mio.kr. Gælden er betalt. Herudover er der et kontantindestående på 1 mio.kr., 

der forrentes med 4%.   

Dødsboet vil i dette tilfælde være skattepligtig, da nettoformuen overstiger beløbsgrænsen for 

skattefrihed.   

De skattepligtige indtægter i boet vil omfatte folkepensionen samt et renteafkast.   

På grund af dødsfaldet vil indkomsten i mellemperioden blive udsat for en stigning i 

marginalskatten fra 37,3% til 50% eller i alt 12,7%, af hele pensionen og af hele 

renteafkastet i dødsåret.    

Redaktionelle bemærkninger 

Side 17: Der henvises til afsnit 3.3.3. Henvisningen bør rettelig være til 3.4.   

Side 18: Der henvises til afsnit 3.3.3 . Henvisningen bør rettelig være til 3.4.   

Side 27: Oversigtsskema 

 

Bundgrænse for omlægning af negativ kapitalindkomst kr. 50.000 

skal placeres fra og med 2012 og resten af perioden til og med 2019.   

---oo0oo---  

Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med ovenstående, står foreningen naturligvis gerne til 

rådighed med en uddybning heraf.   

Med venlig hilsen   

John Bygholm    Mette Bøgh Larsen  
formand for skatteudvalget   skattekonsulent  


