
Hvad er et ”insolvent dødsbo”? Et dødsbo er insolvent, når bo-
ets gæld overstiger værdien af boets aktiver. 

I et insolvent bo bestemmer kreditorerne – arvingerne har ingen 
indflydelse og til gengæld for det hæfter arvingerne ikke for af-
dødes gæld. Hvis boet først har været behandlet som privatskif-
tet bo kan der i særlige tilfælde være en arvingshæftelse, men 
som regel er det ikke tilfældet.

Hvis boet fra start er klart insolvent vil du som arving måske 
opleve, at du sættes udenfor døren. Det kan føles meget ube-
hageligt, selvom det naturligvis ikke er tænkt sådan. Loven er 
bare meget klar: når der ikke er penge til at betale den samlede 
gæld, så må arvingerne vige for kreditorerne og det betyder, at 
bestemmelsesretten overgår til kreditorerne under ledelse af en 
bobestyrer (en advokat, der er udpeget af skifteretten).

I visse tilfælde viser insolvensen sig først efter at dødsboet har 
været behandlet som solvent dødsbo. Har boet været behandlet 
som privat skiftet, er det afgørende for muligheden for at ”bakke 
ud af boet” og dermed slippe for den hæftelse, du har påtaget dig 
i det private skifte, at det, du har modtaget, kan og bliver leveret 
tilbage. Skifteretten skal informeres straks insolvens konstateres. 

Hvem hæfter for udgifter 
til begravelsen?
Hvis du som arving til et bo har mistanke om, at boet er eller 
muligvis er insolvent, så er det en god ide at være opmærksom 
på, hvem der skal betale udgifterne i forbindelse med en begra-
velse. Et insolvent bo kan nemlig ikke altid betale og dermed er 
det den, der har bestilt begravelsen, som kommer til at betale 
for den. Viser det sig først efter boets udlevering til anden bos-
kifteform, at boet er insolvent, har arvingerne i nogle tilfælde 
mulighed for at bakke ud af boet. Hvis u er i tvivl, så spørg 
bobestyrer.

Indbo og personlige ejendele
Arvingerne vil ofte kunne overtage afdødes indbo mod at rydde 
og rengøre bopælen. Ønsker arvingerne at overtage andre ak-
tiver fra boet, vil de skulle købe disse af boet. Drøft dette med 
bobestyrer.

Hvilke kreditorer har krav på dækning?
Boets kreditorer har krav på dækning efter den såkaldte kon-
kursorden, som går ud på, at kreditorerne inddeles i grupper og 
opnår dækning i en bestemt rækkefølge.
I insolvente dødsboer dækkes kravene i følgende rækkefølge:
• Separatistkrav (f.eks. panterettigheder)
• Rimelige begravelsesudgifter.
•  Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension. Om-

kostningsbeløb, der indgår i boet i forbindelse med en tvangs-
auktion over fast ejendom, anvendes dog forlods til betaling 
af bobestyrerens arbejde i forbindelse med tvangsauktionen.

•  Massekrav efter konkurslovens § 93: omkostninger ved boets 
behandling, gæld pådraget ved boets behandling. Endvidere 
krav stiftet i tiden mellem dødsfaldet og afgørelsen om insol-
vens.

•  Sekundære massekrav: Fx retsafgift.
•  Privilegerede krav: Fx lønkrav og afgiftskrav.
•  Simple krav: alle andre krav, der ikke er omfattet af en af oven-

stående kategorier
•  Efterstillede krav: krav på renter, bøder eller krav ifølge gave-

løfter.

Begrænset information
I et insolvent bo er det kreditorerne bobestyreren skal drøfte bo-
ets behandling med. Derfor får arvingerne kun meget begrænset 
information om boet. De vil dog altid modtage en kopi af åb-
ningsstatus og boopgørelsen. 

Årsagen til den begrænsede information er, at bobestyrer af 
hensyn til kreditorerne skal holde omkostningerne ved boets be-
handling så langt nede som muligt.

Længstlevende ægtefælle skal 
måske aflevere den halve formue 
til det insolvente dødsbo
Hvis afdøde var gift og hvis der – som det oftest er tilfældet – var 
delingsformue (tidligere kaldet fælleseje), så kan længstlevende 
ægtefælle komme til at aflevere den halve formue til dødsboet.

Delingen af delingsformue sker på den måde, at hver ægtefælles 
formue – kaldet bodel - gøres op for sig. Man lægger værdien 
af alle mandens aktiver sammen og fratrækker den gæld, som 
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manden har på opløsningstidspunktet, og derved når man frem 
til mandens nettobodel. Der udarbejdes en tilsvarende opgørelse 
over hustruens nettobodel. Hvis længstlevendes nettobodel er 
positiv, skal længstlevende aflevere halvdelen af nettobodelen 
til dødsboet. 

Hvis ser er fuldstændigt særeje i ægteskabet hæfter længstle-
vende ægtefælle ikke. Hvis der er tale om rent skilsmissesæreje 
gælder, at dette ved død bliver til delingsformue – det betyder, 
at den længstlevende, der har en positiv formue skal aflevere 
halvdelen til dødsboet. Fælden ved skilsmissesæreje kan und-
gås, hvis ægtefæller – mens begge lever – etablerer kombinati-
onssæreje eller fuldstændigt særeje. Forum Advokater rådgiver 
gerne herom. 

Afslutning og afgifter
Et insolvent dødsbo sluttes med indlevering af boopgørelse til 
skifteretten og SKAT, hvori kreditorernes dividende beregnes. 

Ved insolvente boer er skifteafgiften 2.500 kr, med mindre boet 
sluttes efter Konkurslovens §143, så er der ingen afgift.

Vil du vide mere?
Læs mere på vores hjemmeside 
www.forumadvokater.dk
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