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Om fælleseje ved skilsmisse og dødsfald© 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 

 
spørgsmål  

Min mand og jeg har været gift i 15 år. Vi har ikke været gift tidligere, og sammen har 

vi tre børn. 

 

Som mange andre kvinder har jeg passet hus og børn og bidraget til, at min mand kunne 

gøre karriere og bygge et firma op. Det har han gjort med succes i de 15 år. Vi arbejder 

begge fuld tid og bidrager retfærdigt til vores fælles forpligtelser.  

 

Min mand har i forbindelse med salget af hans virksomhed tjent ca. 30 mio. kr. Pengene 

er placeret i et holdingselskab og investeres forskellige steder. Min mand udtager desu-

den et årligt udbytte (det han kan uden at blive dobbeltbeskattet) til at afdrage boligkre-

dit. Han har ikke særeje. 

 

Jeg er usikker på, hvordan jeg er stillet ved en skilsmisse eller ved hans eventuelle døds-

fald. 

 

De aktiver, som vi har til fælles, udgør de også aktiverne i holdingselskabet og investe-

ringerne foretaget derfra? 

 

Vi har lavet børnetestamente. 

Med venlig hilsen  

VG 

http://www.v.dk/
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Svar  

Indledningsvis skal jeg bemærke, at en vurdering af Deres økonomiske situation ved en 

skilsmisse eller Deres ægtefælles død, forudsætter en lang række yderligere oplysninger, 

herunder særligt hvilke skatter og afgifter, der påhviler aktiverne, og som kan blive ud-

løst ved et skifte og dermed kan reducere formuen betydeligt. I det følgende har jeg der-

for omtalt en række forhold, der har betydning for en vurdering af Deres økonomiske 

situation. 

 

Såvel ved en skilsmisse som ved Deres mands dødsfald som førstafdøde har det afgø-

rende betydning for Deres økonomiske stilling, om der er formuefællesskab (tidligere 

benævnt fælleseje) eller særeje i Deres og Deres mands ægteskab.  

 

Hvis der er særeje, har det endvidere betydning, hvilken form for særeje, der er tale om, 

og hvor stor en del af ægtefællernes respektive formuer, dette særeje omfatter.  

 

Endelig har det ved dødsfald betydning, om den afdøde ægtefælle havde oprettet testa-

mente.  

 

Sideløbende hermed kan eventuelle aftaler mellem Deres mand og en tredjepart på for-

skellig vis spille ind på Deres økonomiske situation ved skilsmisse og dødsfald. Eksem-

pelvis kan nævnes aftaler mellem holdingselskabet og tredjemand, hvorefter selskabet 

og/eller Deres mand har rettigheder og forpligtelser, som i sidste ende vil få betydning 

for Deres økonomiske situation ved skilsmisse eller dødsfald.  

 

En nærmere vurdering af Deres økonomiske stilling ved en skilsmisse eller dødsfald 

forudsætter således et konkret kendskab til og vurdering af Deres og Deres mands øko-

nomiske og juridiske forhold i bred forstand.  

 

Min anbefaling vil være, at De og Deres mand drøfter disse spørgsmål med Deres faste 

revisor samt en advokat, der kan vurdere eventuelle juridiske spidsfindigheder i sagen 

samt komme med forslag til, hvordan De og Deres familie opnår en betryggende øko-

nomisk situation ved skilsmisse og ved dødsfald.  
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Der er min erfaring, at en sådan gennemgang, ledsaget af konkrete beregninger over den 

økonomiske situation ved skilsmisse og dødsfald, herunder bl.a. under hensyntagen til 

de latente skatter, der hviler på formuen i selskabet, undertiden giver et noget andet bil-

lede af den økonomiske stilling, end parterne umiddelbart havde forventet. Det kan na-

turligvis være både i positiv og i negativ retning.  

 

Dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at der vil være langt mindre end de nævnte 

30 mio. kr., som kan anvendes til privatforbrug. Der vil formentlig hvile latente skatter 

på aktierne i holdingselskabet, som vil skulle betales, hvis pengene anvendes til privat-

forbrug. Dette gælder hvad enten der er tale om et skilsmisseskifte eller et dødsboskifte. 

 

Endvidere kan der ved dødsfald blive tale om arveafgift, førend pengene kan udtages til 

privatforbrug.  

 

Sammenfattende kræver et overblik over størrelsen af den formue, der kan anvendes til 

privatforbrug, en konkret beregning, der involverer i hvert fald revisor og formentlig 

også en advokat. 

 

 

Aktier i holdingselskabet 

Vedrørende Deres forespørgsel om aktiverne i holdingselskabet vil jeg helt generelt 

bemærke følgende:  

 

Jeg forstår Deres brev således, at der er, i hvert fald, delvist formuefællesskab i ægte-

skabet mellem Dem og Deres mand, og herunder, at formuefællesskabet i ægteskabet 

også omfatter aktierne i Deres mands holdingselskab. Aktierne tilhører således Deres 

mand, men aktierne er delingsformue i ægteskabet med Dem.  

 

Det indebærer - som udgangspunkt - at aktierne i holdingselskabet, og dermed også ak-

tierne i eventuelle datterselskaber, på linie med den del af Deres og Deres mands øvrige 

formue, der er omfattet af formuefællesskabet, vil indgå i den deling, der skal foretages, 
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dels ved en eventuel skilsmisse og dels ved et eventuelt skifte i forbindelse med døds-

fald.  

 

Ved dødsfald vil De som længstlevende ægtefælle som udgangspunkt endvidere have 

mulighed for at overtage aktierne til uskiftet bo.  

 

Et andet væsentligt spørgsmål er i denne sammenhæng, hvordan aktierne i holdingsel-

skabet skal værdiansættes ved en deling i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald. 

Også denne problemstilling bør De og Deres mand drøfte med Deres rådgivere.  

 

 
 _______ o _______ 

  
 


