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MIN FREMTID:

Eller hvad ?
Jeg kan blive skilt og skal dele fællesboet

Ægtepagt, bl.a. om private pensioner

Jeg kan miste fornuften….

Fuldmagter til ægtefællen

Helt teoretisk kan jeg dø

Testamente eller ej ?

Jeg kan også bare give det hele væk 

Gaver & familiehandler

Et lykkeligt og varigt ægteskab

Et godt helbred, både fysisk og psykisk 

Et evigt liv



Jeg kan blive skilt og skal dele boet 

Hus

Bil

Bankbøger

Indbo

Værdipapirer

= (næsten) ALT

Formueordning med fælleseje (fra 2018 delingsformue)



Eksempel på deling af fællesboet

Hustruens bodel udgøres af:
Et sommerhus – værdi 1.350.000

En bil 55.000

Indbo 25.000

Realkreditlån                  - 328.000

Kassekredit - 102.000

Bodel i alt 1.000.000

(50% til manden)

Mandens bodel udgøres af:
En villa - værdi 2.790.000

Værdipapirer 460.000

En bil 120.000

Indbo 45.000

Realkreditlån - 1.360.000

Kassekredit - 55.000

Bodel i alt 2.000.000

(50% til hustru)

Hver ægtefælle udtager således 1.500.000.

Der er gennemført en ligedeling.
Har derimod én eller begge ægtefæller en negativ bodel, 

deles den ikke.   



Mandens

særeje

Hustruens

særeje

Formueordning med særeje



NB!
Private pensioner er særeje

En ægtepagt kan gøre dem til fælleseje

------------

www.mittestamente.dk/aegtepagt/bestilling.html

eller

www.minadvokat.dk/min-aegtepagt/

http://www.mittestamente.dk/aegtepagt/bestilling.html


Jeg kan miste min fornuft

Pårørendefuldmagter :

- Fuldmagt om fast ejendom

- Fuldmagt om økonomiske forhold 

- Fuldmagt om personlige forhold 

www.aeldresagen.dk:

– Viden og rådgivning– Hjælp og støtte-

fuldmagter og værgemål

Alternativt: Fremtidsfuldmagt, der er 

betinget af diagnosticeret demens

www.tinglysning.dk

http://www.aeldresagen.dk/


Jeg kan dø……

▪ Fordelingen ifølge arveloven:

Arvelovens regler:

▪ Barnløse ægtepar: længstlevende

▪ Ægtepar med børn: længstlevende 1/2 og 

børnene 1/2 (lige fordeling)

▪ Enlige uden børn: forældrene arver

▪ Enlige med børn: børnene arver

▪ Papirløse: ingen arveret for samlevende!!

Hvem arver, når der ikke er testamente?



Slægtens arveret

Arvelader
dør

Første 

arve

klasse

Børn

Børnebørn

o.s.v.

Far

Søskende

Nevøer og

niecer

Søskendes

børnebørn

o.s.v.

Anden arveklasse

Mor

Søskende

Nevøer og

niecer

Søskendes

børnebørn

o.s.v.

Farfar   Farmor

Farbror

Faster

Farbror

Faster

Morfar   Mormor

Morbror

Moster

Morbror

Moster

Tredje arveklasse



▪ Dødsattest – registreres digitalt af læge eller 

sygehus

▪ Anmodning om begravelse/ligbrænding –

nærmeste pårørende med hjælp fra bedemand

▪ Sognepræst/kirkekontor - folkeregister

▪ Særlige forhold

- hæftelse for begravelse mv.

- fælleskonti

- ønsker bisættelse, mindesamvær mv. 

Min Sidste Vilje (evt. www.livogdoed.dk)

Hvem ordner hvad ved dødsfald?



Bobehandling uden skifte/deling

▪ Uskiftet bo (780/230.000 kr.)

overvej konkret om bedste løsning

proklama 

særbørns tilladelse, omfang

nyt ægteskab, skifte skal ske

rådighedsmisbrug

lottomillioner/arv (3 mdr.!)

▪ Ægtefælleudlæg
proklama

pensionsordninger

samlet formue max. 780.000 kr. (2019)

▪ Bo-udlæg – social pårørende

aktiver max. 45.000 kr. efter udgifter til begravelse,

bobehandling og gæld sikret ved pant (2019)



Tvangsarv - friarv

▪ Livsarvinger (børn, børnebørn mv.) og 
ægtefælle får 25% af arven som tvangsarv

▪ Resterende del af arven – 75 % - kaldes 
friarv, fordi arvelader frit kan disponere 
over beløbet

▪ Hvis man hverken har ægtefælle eller børn, 
er det hele friarv, så man kan testamentere 
over 100 % 



Arv
til 
børn

Arv til 

ægtefælle

længstlevendes

boslod

ægtefæller

Arven
ved fælleseje



Mands formue 500.000 kr. 

Hustrus formue 700.000 kr.

Manden har 2 særbørn

Manden afgår ved døden

Hvorledes fordeles arven?

Eksempel 1 – arv ved fælleseje:

Hustrus boslod er halvdelen 600.000 kr.

Hustru arver 1/2 af resten 300.000 kr.

I alt til hustru 900.000 kr.

Mandens to særbørn arver hver 150.000 kr.

Formue i alt 1,2 mio. kr. 



Eksempel 2 –

arv ved fælleseje og testamente til fordel for hustru:

Hustrus boslod 600.000 kr.

Testamentsarv til hustru, 3/4 af arv  450.000 kr.

Hustrus legale arv, 1/2 af resten 75.000 kr.

I alt til hustru 1.125.000 kr.

Mandens to særbørn arver hver 37.500 kr.

Mands formue 500.000 kr. 

Hustrus formue 700.000 kr.

Manden har 2 særbørn

Manden afgår ved døden

Hvorledes fordeles arven?



Eksempel 3 – arv ved kombinationssæreje og 

testamente til fordel for hustru:

Hustrus særeje 700.000 kr.

Hustrus boslod i fælleseje (500.000 kr.) 250.000 kr.

Hustrus testamentsarv,3/4 af 250.000 kr.  187.500 kr.

Hustrus legale arv, ½ af 62.500 kr. 31.250kr.

I alt til hustru 1.168.750kr.

Mandens to særbørn arver hver 15.625 kr.



Testamenter
Myndig og ved sin fornufts fulde brug, og for at:

▪ Sikre papirløs samlever

▪ Ændre fordelingen efter arveloven 

▪ Sikre arven ved båndlæggelse eller særeje

▪ Støtte bestemte formål eller personer/institutioner 

▪ Søge at hindre uenighed mellem arvinger

▪ Ændre eller tilbagekalde tidligere testamente



Testamentstyper
Skriftligt og vedkendt eller underskrevet af testator:

Vidnetestamente

– Navn, stilling og bopæl

– Tid og sted for underskrift

– Om testator var ved sin fulde fornuft

– Vidnernes underskrift

NB! ulemper/usikkerheder

Notartestamente

– Større sikkerhed

– Men ikke alternativ til advokatbistand

www.aeldresagen.dk værktøjer-opret testamente-mit testamente

http://www.aeldresagen.dk/


Udvidet samlever-testamente

• Oprettes som almindeligt testamente (fra 2008)

• Samleveren kan arve ”som ægtefælle” (bo-afgift)

• Kan arve 7/8 af boet (3/4 + ”tvangsarv”)

• Foretage ”ægtefælleudlæg”

Hindringer:

• Ikke muligt ved uskiftet bo for en af parterne



Plejetestamente (ikke bindende for kommunen)

Boligindretning
Vaner i hverdagen
Madønsker / allergier
Aktiviteter
Livsværdier

Ingen formkrav eller formular

Livs- eller Behandlingstestamente
(bindende for sundhedspersonale)

Fravalg af livsforlængende behandling

Vedrører ikke organdonation

Registreres i Behandlingstestamenteregistret

Formular på www.sundhed.dk



Boafgift og tillægsafgift

▪ Bundfradrag (2019)             295.300 kr

herefter beregnes:

▪ A-klasse, boafgift 15 %

▪ B-klasse, tillægsafgift +25 %

beregnet af boets beholdning

fratrukket nævnte boafgift

Bemærk at ægtefæller – men ikke samlevende 

- er fritaget for boafgift



A-klasse arvinger

▪ Børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, 

stedbørnebørn m.v. 

▪ Plejebørn under visse betingelser

▪ Forældre

▪ Personer samboende min. 2 år (eller barn)

▪ Personer, der ville have været samboende i 

mere end 2 år, men den ene er flyttet til 

ældrebolig, plejehjem eller lignende

▪ Svigerbørn (+testamente)

▪ Frasep/-skilt ægtefælle (hvis testamente)



B-klasse arvinger

Alle, der ikke er i klasse A

Eksempelvis:

Bedsteforældre

Søskende og deres børn mv

Fætre og kusiner

Venner og andre ubeslægtede

Foreninger og fonde, der ikke har fået fritagelse 
for betaling af boafgift



Jeg kan give gaver

▪ Reel overdragelse af vederlagsfri formuefordel –
formuen skal ”krympe”

▪ Særejebestemmelser og båndlæggelse kan 
bestemmes i den forbindelse

Hvem betaler gaveafgift:

• børn, børnebørn mv., stedbørn og deres børn

• plejebørn under visse betingelser

• forældre, sted- og bedsteforældre

• svigerbørn (+ vielsesattest)

• samboende i min. 2 år (uanset barn!)

• samboende, der efter 2 år er blevet adskilt pga. 
institutionsanbringelse



Afgiftsfrie gavebeløb

Pr. 1. januar 2019 er de årlige afgiftsfrie 

gavebeløb hver forælder kan give hvert….

▪ Barn, barnebarn, osv.  65.700 kr.

▪ Svigerbarn ( med vielsesattest)            23.000 kr.

(Hvis svigerbarn efter afdødt barn 65.700 kr.)

▪ Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie 



Familiehandler

▪ muligt at overdrage uden gaveafgift til 85% af 

seneste offentlige ejendomsvurdering

▪ berigtigelse af købesum ved udstedelse af 

gældsbrev for (rentefrit) familielån

▪ spontane, (afgiftsfrie) gavebeløb til nedbringelse af 

skylden

▪ advokatbistand for sikring mod utilsigtede virkninger

▪ eventuel kapitalisering af (delvis) dispositionsret

▪ eventuel skat af salgssum



Familiehandler   
(skøde for begge forældre)

Ejendomsvurdering, sidst kendte 800.000 kr.

- 15% 120.000 kr.

Købesum (huset overdraget i 2011) 680.000 kr.

(afgiftsfrit beløb i 2011- 2013 kr. 58.700)

Gave til søn A i 2011 som udbetaling (2X58.700) 117.400 kr.

Gave til søn B i 2011 som udbetaling 117.400 kr.

Restkøbesum på gældsbrev 31. december 2011 385.200 kr.

Gave til søn A 1. januar 2012 117.400 kr.

Gave til søn B 1.januar 2012 117.400 kr.

Restgæld pr. 2/1 2012 150.400 kr.

Gave til søn A 1. januar 2013 75.200 kr.

Gave til søn B 1. januar 2013 75.200 kr.

Ny restgæld pr. 2/1 2013 0 kr.

DET ER NATURLIGVIS OGSÅ MULIGT FOR BØRN, 

AT SÆLGE TIL FORÆLDRENE PÅ LIGNENDE VILKÅR



Hvad er det nu vi skal huske???

Behov for ægtepagt om pensioner? 

Lave fuldmagter til ægtefællen?

Behov for testamente?

Passe rigtig godt på hinanden ☺

Bankkonto i hver sit navn?


