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Spørgsmål 

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU (folketingsåret 2014-15, 1. 

samling) alm. del - spørgsmål 321. Ministeren bedes i sit svar samtidig oplyse provenuet 

(nominelt og 17-pl) i hvert af årene 2017-2025. 

 

Svar 

Efter gældende regler er satsen for boafgiften på 15 pct. Ved beregning af boafgiften 

gives et bundfradrag i afgiftsgrundlaget på 276.600 (2016). Såfremt en del af arven efter 

fradrag af boafgiften udloddes til ikke-nærtbeslægtede arvinger, skal disse modtagere beta-

le en tillægsafgift på 25 pct. af beløbet. Det skønnes, at provenuet fra boafgiften i 2017 

kommer til at udgøre ca. 4 mia. kr.  

 

En forhøjelse af boafgiften, så arvebeløb udover 750.000 kr. afgiftsbelægges med en eks-

tra afgiftssats på 15 pct., skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 1,75 mia. 

kr. i 2017, jf. tabel 1. Efter tilbageløb via moms og afgifter skønnes merprovenuet at udgø-

re ca. 1,3 mia. kr. Provenuvirkningen forventes at falde frem til 2020 i takt med udmønt-

ningen af FL-2016 aftalen om nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af 

erhvervsvirksomheder. 

 

Det bemærkes, at provenuskønnene er behæftet med nogen usikkerhed, da beregnings-

grundlaget bygger på et summarisk fremskrevet datamateriale fra 1994.  

 

Tabel 1. Provenuvirkning ved indførelse af ekstra afgiftstrin for boafgiften med en afgiftssats på 15 

pct. ud over et bundfradrag på 750.000 kr. 
 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mio kr. (årets niveau)          

Umiddelbart merpro-
venu 

  1.750    1.450    1.450   1.450   1.500   1.550   1.650   1.700   1.750  

Merprovenu efter 
tilbageløb 

  1.300    1.100    1.100   1.100   1.150   1.200   1.250   1.250   1.300  

Mio kr. (2017-niveau)          

Umiddelbart merpro-
venu 

  1.750    1.400    1.350   1.300   1.300   1.300   1.300   1.300   1.300  

Merprovenu efter 
tilbageløb 

  1.300    1.050    1.000      950      950      950      950      950      950  
 

 

 
 
Kilde: Egne beregninger 

 

Der er i provenuberegningerne forudsat, at tillægsafgiften fastholdes på 25 pct. Det for-

udsættes derudover, at der ikke foretages ændringer i gaveafgiften.  

 

Når afdøde har siddet i uskiftet bo, er der efter gældende regler to bundfradrag i afgifts-

grundlaget. Det forudsættes, at det dobbelte bundfradrag også gælder for det foreslåede 

ekstra afgiftstrin.  
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