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Få gode råd til at klare stress
ALT FOR Travlt:
Stress er blevet et
folkesundhedsproblem, men det
er muligt at tøjle
sin indre travlhed.
Stresscoach Louise
Rønde giver gode
råd her i avisen.
Af Palle Høj
- Stress rammer ikke kun
naboen. Stress er blevet et
folkesundhedsproblem, som
rammer flere og flere i takt
med, at vi øger forventningerne til os selv og hinanden.
Sådan lyder det fra stresscoach Louise Rønde, der i
dag debutterer som fast skribent her i avisen. Det overordnede emne er naturligt
nok stress, som hun vil skri-

ve om i flere forklædninger i
løbet af 2014.
- Stress føles ofte som et
personligt nederlag, men
stress er ikke et udtryk for
svaghed. Faktisk er det ofte
pligtopfyldende
personer
med stort engagement og
empati, som bukker under
for stress, siger Louise Rønde.
Selv har hun netop åbnet
stressklinik i et behandlerfællesskab i centrum af
Hillerød med fast åbningstid hver fredag. Her tager
hun mod klienter, der enten
ønsker at forebygge stress,
eller som skal i egentlig behandling for stress.
- Vi kan alle komme i en
presset situation i løbet af
vores liv, hvor vi bliver mere
sårbare overfor omgivelsernes påvirkninger og krav,
siger Louise Rønde.
Foruden at drive sin nystartede klinik underviser
Louise Rønde i privatøkonomi og markedskommu-

Louise Rønde har netop åbnet
sin egen stressklinik i Hillerød.
Foto: Lars Skov

nikation på Handelsskolen
København Nord i Hillerød,
hvor hun også er mentor og
hjælper elever til at få det
optimale ud af deres skolegang.
Louise Rønde er oprindeligt uddannet markedsøkonom og har en HD i organisation og ledelse med
speciale i Human Ressource
(HR). Sin HD har hun taget
sideløbende med en 10 år
lang karriere i IT-branchen,
inden hun skiftede til undervisning og byggede videre
på sine HR-erfaringer ved

at blive certificeret coach fra
Manning Inspire samt certificeret stresscoach hos Bjarne Toftegård. Hun har i godt
et år arbejdet som coach fra
sit hjem i Gilleleje, hvor hun
bor med sin mand og to små
drenge.
Louise Røndes indlæg i
avisen bliver månedlige her
på siden, og derimellem kan
man sagtens selv arbejde
med sin egen stresstærskel:
- Alle kan fokusere på de
ting i hverdagen, som gør
dem glade. Det kan være at
dyrke motion, lege, høre musik eller noget helt fjerde.
Det er med til at forebygge
stress, at man foretager sig
ting, man godt kan lide og
blive glad af, og det skal man
huske at give plads til, så tilværelsen ikke bare bliver en
lang række af pligter, siger
Louise Rønde.
Man kan læse mere om
stresscoachen på www.louiseronde.com

Gamle dødsboer kan
nu få skat tilbage
Af advokat Finn Machenhauer, MachenhauerNielsen
Advokater
10 år før han dør, køber en
mand aktier for - lad os sige
100.000 kr. Det er i et solidt,
dansk firma i en stabil branche - medicin, måske? Da
han dør, er aktieposten noget mere værd. Lad os sige,
der er steget med 150.000 kr.
Det er dødsboets fortjeneste
på aktieposten, og den skal
boet betale skat af.
Men kun hvis det samlede
bo er på 2,642 mio. kr. eller
mere. Er den samlede værdi
i boet 2,6 mio. kr., koster det
ingen skat. Er værdien 2,642
mio. kr., koster det skat af
alle 150.000 kr.

Dobbelt bundgrænse
Det samme gælder andre
investeringsobjekter - ejendomme f.eks., som den afdøde ikke har boet i. Det, som
de nu er mere værd, end de
den gang blev købt for, betragtes som dødsboets avance, og det koster skat, hvis
boet er mere værd end 2,642
mio. kr.
Men det er 2,642 mio. kr.
pr. person. Er det boet efter
et ægtepar, kan man gange
beløbet med to, og så bliver
den samlede grænse 5,284
mio. kr. Det kan man, hvis
en enke har siddet i uskiftet bo, og hun dør. Det er to
sammenlagte dødsboer, og
de skal ikke betale skat på

avancer, hvis formuen er
under 5,284 mio. kr.

Penge tilbage
Det er nyt. Hidtil har Skat
betragtet det hele som et
samlet bo. Derfor var det
kun en grænse, og det var
2,642 mio. kr. Var værdien af
boet højere, skulle der betales skat af fortjeneste på investeringsgoder.
Men det er forkert, har en
serie afgørelser nu bestemt.
Det betyder, at en række
dødsboer har betalt skat af
avancer på værdipapirer og
andre investeringer, selv
om de ikke skulle. Og de, der
har gjort det siden 2009, kan
kræve pengene tilbage. Det
kræver, at skifteretten går
med til at genåbne boet, og
det har man nu seks måneder til at søge om.
Det gælder de dødsboer,
der er afsluttet. Men der er

jo også de fremtidige dødsbo - de nulevendes formuer.
Hvad kan man gøre med
dem, så arvingerne ikke
kommer til at betale mere i
skat og afgift, end de behøver?
Den enkleste metode er
at reducere formuen ved at
give væk af den, mens man
endnu er i live. Det har den
yderligere fordel, at man
også får tak. Hver forælder kan hvert år give hvert
barn, barnebarn o.s.v. 59.800
kr. uden, at modtagerne skal
betale gaveafgift. Desuden
kan de forære hvert svigerbarn 20.900 kr.
Der findes flere og mere
sofistikerede metoder, men
dem vil det føre for vidt at gå
i detaljer med her. Dem bør
man heller ikke selv gå og
bikse med, men få en advokat til at ordne.

Spørg Ret § Rimeligt
Ret § Rimeligt skrives i samarbejde med MachenhauerNielsen
Advokater. Den skrives med udgangspunkt i spørgsmål fra læserne, sager fra advokaternes praksis og aktuelle juridiske forhold.
Har du spørgsmål til advokaterne eller
emner, du kunne tænke dig at få belyst,
kan du skrive til dem på mail-adressen
mail@machenhauernielsen.dk.

Finn Machenhauer

En række dødsboer har
betalt skat af avancer
på værdipapirer og
andre investeringer,
selv om de ikke skulle.
Og de, der har gjort det
siden 2009, kan kræve
pengene tilbage.
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Nye domme kan give
arvinger 600.000 kr. tilbage
Af advokat Finn
Machenhauer, MachenhauerNielsen Advokater

Et søskendepar regner med
at få omkring 600.000 kr.
tilbage fra Skat. Det beløb
havde Skat krævet fra boet
efter deres far, der døde for
halvandet års tid siden. Men
det var forkert, viser en serie afgørelser, der er faldet
her i vinter. Nu er vi gået i
gang med at kræve pengene
tilbage.
Beløbet var skat af fortjenesten af en aktiepost, der
lå i dødsboet. Det var aktier,
som faderen havde købt for
mange år siden for 400.000
kr. Nu var de blevet 1,8 mio.
kr. værd. Det gav en fortjeneste til boet på 1,4 mio. kr.
Værdien af aktieposten
lagt sammen med værdien

af faderens hus og hvad der
eller var i boet gav en samlet
værdi på 3,3 mio. kr. Og så
var fortjenesten på aktierne skattepligtig, sagde Skat.
Det bliver den, når boet med
de nugældende takster overstiger 2,642 mio. kr. Det kostede boet 600.000 kr. i skat
af fortjenesten på de 1,4 mio.
kr.

Uskiftet bo
Men boet rummede ikke alene faderens efterladte værdier. Der var også værdier
efter moderen. Hun var død
nogle år forinden, og faderen sad i uskiftet bo.
Det var altså et bo efter to
personer. Så skulle man jo
tro, at man også kunne gange grænsen for skattepligt
på de 2,642 mio. kr. med to
og få en grænse på 5,284 mio.
kr. for hele boet. Så ville fortjenesten på aktierne ikke

være skattepligtig, for så
meget var det samlede bo
ikke værd.
Men sådan regnede Skat
ikke. Den betragtede hele
boet som et med den bundgrænse, der gælder for et bo,
altså 2,642 mio. kr. Og så var
fortjenesten skattepligtig.

Skat må regne om
Men sådan skal Skat regne,
siger en serie af afgørelser
nu. Et uskiftet bo efter et
ægtepar skal sammenlagt
være større end 5,284 mio.
kr., før der skal betales skat
af fortjenesten på værdipapirer og andre investeringsgoder i boet.
Derfor er jeg nu gået til
skifteretten og har bedt om
at få genåbnet boet efter søskendeparrets afdøde far, så
vi kan forlange den fejlagtigt opkrævede skat tilbage
til boets arvinger.

