
Det er ikke så enkelt
Vi håber, at denne folder kan hjælpe til at gøre en svær tid min-
dre kompliceret. 

Vi kan rådgive dig, inden du indkaldes til skifteretsmøde i skifte-
retten. Vi drøfter, hvordan boet bør behandles. Vi kan også rette 
henvendelse til skifteretten for dig, så behøver du ikke møde i 
skifteretten.

For at afklare arveforholdene – hvem skal arve – skal skifteretten 
eller vi have følgende dokumenter, hvis de findes:

• Testamente
• Adoptionspapirer
• Skilsmissepapirer
• Ægtepagt

Der findes forskellige former for behandling af et dødsbo.

Boudlæg
Småboer, hvor formuen er under kr. 41.000,00 (2015) kan udle-
veres til den nærmeste pårørende uden skifte. Det vil typisk være 
til den person, der har stået for begravelsen.

Modtageren får hele formuen og er ikke forpligtet til at betale 
noget til arvinger eller kreditorer. Skifteretten kan eventuel be-
tinge, at modtager ryddeligør afdødes lejemål. 

Uskiftet bo
Længstlevende kan sidde i uskiftet bo med de værdier, der tilhø-
rer formuefællesskab.
Fællesbørn skal ikke give samtykke til uskiftet bo. Det skal deri-
mod afdødes eventuelle sær-børn.

Ved uskiftet bo overtager længstlevende ægtefællen afdødes 
gæld. Det er derfor vigtigt grundigt at undersøge omfanget af 
afdødes gæld. 

Uskiftet bo er ikke altid en god idé.

720.000 kroners reglen (2015)
Er ægtefællernes samlede formue under kr. 720.000,00, kan den 
efterladte ægtefælle få det hele udleveret, uden at afdødes børn 
– fællesbørn eller særbørn – skal arve. Ægtefællen overtager 
også her afdødes gæld.

Privat skifte
Ved privat skifte disponerer arvingerne i forening over boets vær-
dier. Det er skifteretten, som giver tilladelse til, at der kan skiftes 
privat, hvis en række betingelser er opfyldt.
 
Privat skifte forudsætter blandt andet, at alle arvingerne er eni-
ge, og at boets værdier antages at kunne dække boets gæld.

Boet skal afsluttes senest 1 år efter dødsfaldet.

Arvingerne kan antage en advokat til at behandle boet.

Bobestyrerbo  
Hvis arvingerne ikke er enige, boet er insolvent eller arvingerne 
er mindreårige behandles boet ved bobestyrer. Dette er ligele-
des tilfældet, hvis afdøde i sit testamente har ønsket bobesty-
rerbehandling. 

En bobestyrer er som hovedregel advokat.

Et bobestyrerbo skal som udgangspunkt sluttes senest to år fra 
dødsdagen.

Proklama
Boet skal udstede proklama. Det vil sige, indrykke en annonce i 
Statstidende, hvorefter afdødes kreditorer har 8 uger til at an-
melde krav i boet. Herefter bortfalder kreditorers krav.

Hvad med skatten?
Da der er mange komplicerede regler i forbindelse med såvel 
afdødes som boets skatteforhold, er det en god idé at søge 
professionel bistand hos en advokat.

Bo- og tillægsboafgift samt retsafgift
Boafgiften er 0% for ægtefællen og velgørende institutioner 
godkendt af skatteministeriet.

Boafgiften er 15% for børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, svi-
gerbørn, forældre samt samlever, som afdøde har boet sammen 
med i mindst to år.

For hele boet gives et bundfradrag på 
kr. 272.900,00 (2015). 

Tillægsboafgiften er 25%, der betales af alle andre arvinger. Ved 
beredning af tillægsboafgiften gælder bundfradraget ikke.

Ved dødsfald 
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Retsafgiften er kr. 2.500,00 For boer med en arvebeholdning på 
over kr. 1 mio. betales yderligere kr. 6.500,00. 

Advokatens bistand
Advokatens bistand omfatter den praktiske afvikling af boet 
samt udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og eventuel 
selvangivelse for boet. Advokaten rådgiver desuden om valg af 
den bedste skifteform i det konkrete tilfælde, om de skatte- og 
afgiftsretlige spørgsmål og om de arveretlige spørgsmål. Des-
uden kan advokaten give råd om fortolkning af testamente, om 
eventuelle arveafkald, om værdiansættelser af de enkelte aktiver 
og en lang række andre spørgsmål, som kan opstå i forbindelse 
med boets behandling.

Der gælder ikke længere faste salærtakster for advokatbistand 
i forbindelse med skifte. Salæret afpasses efter de involverede 
værdier og arbejdets omfang. Advokaten skal allerede ved sa-
gens start give et overslag over, hvad salæret forventes at udgø-
re. Udgiften kan medtages i boopgørelsen.

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