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Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være 
en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser 
skal tages i betragtning ved overvejelser om arveafkald. Spørg om Penge 
modtager løbende spørgsmål om arvekald. Nedenfor omtales nogle hoved-
regler for arveafkald, der kan være hensigtsmæssige at have i baghovedet 
ved overvejelser om arveafkald.  
 
Aftaler om arveafkald 

Et arveafkald er en aftale mellem en arving og arveladeren henholdsvis arveladerens 

dødsbo mv. om, at arven efter arveladeren til den pågældende arving skal reduceres eller 

måske helt bortfalde. Begrebet ”arveladeren” anvendes som betegnelse for den person, 

hvis formue afkaldet drejer sig om. 

 

Et arveafkald kan vedrøre såvel ”forventet” arv som ”falden” arv. Når arvelader er afgået 

ved døden, tales om ”falden” arv. Ved uskiftet bo anses arven efter den førstafdøde æg-

tefælle dog først som falden arv, når boet skiftes. På nogle punkter er konsekvenserne af 

et afkald forskellige, alt efter om der er tale om afkald på forventet arv eller på falden 

arv. Ligeledes er de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser forskellige, alt efter hvilken 

situation, der er tale om, jf. nærmere nedenfor.  

 

Et afkald på forventet arv skal efter loven gives overfor arveladeren og skal accepteres 

af arveladeren. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at en arving - måske under indtryk af en 
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truende konkurs - udarbejder en erklæring om afkald på arv efter sine forældre og heref-

ter lægger erklæringen i skrivebordsskuffen uden at forelægge erklæringen for forældre-

ne. Den omstændighed, at eksempelvis en lillebror har talt med sin emsige storebror om, 

at han, lillebroderen, vil give afkald på arv efter forældrene, er heller ikke tilstrækkeligt 

til at kunne anses som et gyldigt arveafkald. En længstlevende ægtefælle i uskiftet bo 

kan dog - som en undtagelse til lovens krav - modtage og acceptere et arvekald vedrø-

rende arven efter den førstafdøde ægtefælle. 

 

Der er ikke fastsat lovregler om, hvem der kan modtage og acceptere en arvings afkald 

på falden arv. I lovforslaget til den gældende arvelov peges på, at bl.a. en bobestyrer, 

Skifteretten og medarvinger kan modtage et arveafkald.  

 

 

Hvordan oprettes arveafkald 
Der gælder ikke særlige krav til udformningen af et arveafkald. Et arveafkald kan i prin-

cippet også gives mundtligt. Men for at sikre, at arvekaldet får virkning efter sit indhold, 

herunder i bevismæssig henseende, må det som minimum altid anbefales, at arveafkaldet 

oprettes skriftligt, dateres og underskrives både af arveladeren og arvingen samt eventu-

elt af vitterlighedsvidner, der kan bekræfte dokumentets oprettelse, datering og parternes 

identitet. Alternativt kan det være en mulighed, at arvelader og arving underskriver arve-

afkaldserklæringen for notaren.  

 

Særligt hvor der er tale om afkald på forventet arv må det endvidere anbefales, at arvela-

deren gør øvrige arvinger bekendt med arveafkaldet, så arveafkaldet ikke går i glemme-

bogen. Opretter arvelader testamente samtidig med arveafkaldets meddelelse eller siden-

hen, bør arveafkaldet integreres i eller i det mindste omtales i dette testamente. Det er jo 

ikke givet, at arvingen – der altså har givet afkald på en økonomisk fordel og da måske 

mod udbetaling af et arveforskud eller blot en klækkelig betaling her og nu – til sin tid 

vil være oprigtigt interesseret i, at arveafkaldet kommer for dagen og får virkning efter 

sit indhold.  
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Arveafkald og tvangsarv 
I arveladerens levende live har et arveafkald i første række betydning for fordelingen af 

tvangsarv. Det skyldes, arveladeren i sit levende live - med visse begrænsninger, herun-

der reglerne om tvangsarv - jo selv kan bestemme, hvem der skal modtage arven efter 

ham. En arvings tvangsarv kan derimod kun reduceres, hvis arvingen har givet helt eller 

delvist afkald på arv.  

 

Det er kun ægtefæller og livsarvinger, dvs. børn, børnebørn m.v., der er tvangsarvinger. 

Tvangsarven er ¼ af den arv, som efter loven tilfalder arvingen. Resten af den arv, som 

livsarvinger og ægtefælle er berettiget til efter loven, betegnes som friarv.  

 

En arvelader er frit stillet med hensyn til at træffe bestemmelse om fordeling af friarv. 

For friarv er det således i mange tilfælde ikke nødvendigt at gøre brug af et arveafkald 

for at opnå en anden fordeling af arven end lovens fordeling. Ønskes imidlertid en anden 

fordeling også af den arv, der er arvingens tvangsarv, vil et arveafkald som udgangs-

punkt være nødvendigt. 

 

Men et arveafkald givet i arveladerens levende live kan udmærket omfatte såvel tvangs-

arv som friarv, og i nogle tilfælde er det nødvendigt, at et arveafkald omfatter både 

tvangsarv og friarv.   

 

 

Blankt og personligt afkald 
Et arveafkald kan gives som et blankt arveafkald, som indebærer, at afkaldet omfatter 

ikke blot arvingen, men også arvingens børn, børnebørn m.v. Alternativt kan arveafkal-

det udformes som et personligt arveafkald, således at arveafkaldet kun omfatter arvingen 

personligt, men ikke arvingens livsarvinger. I denne situation vil arven efter arvelader 

altså tilfalde arvingens børn, børnebørn m.v.  

 

Det antages, at en arving kan give et personligt arveafkald, men med forbehold af en 

rentenydelsesret, således at arven tilfalder arvingens børn, men at arvingen i dennes le-

vende live modtager renterne af arven (rentenydelse). Skal arven kun tilfalde nogle af 
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arvingens børn, eller andre personer end arvingens børn, antages denne fremgangsmåde 

imidlertid ikke at kunne anvendes.  

 

I stedet antages arvingen i en sådan situation at kunne anvende den fremgangsmåde, at 

arvingen meddeler et blankt arveafkald, og således at arvelader herefter i et testamente 

fastsætter den fordeling, som ønskes.  

 

 

Arveafkald og insolvens 
En insolvent arving kan give afkald på arv i arveladerens levende live. Et sådant afkald 

på forventet arv skal som det klare udgangspunkt respekteres af den insolvente arvings 

kreditorer, herunder et eventuelt konkursbo. Et konkursbo kan altså ikke kræve afkaldet 

omstødt med henblik på at inddrage arvingens andel af arven i konkursboet, når arvela-

deren afgår ved døden.  

 

Det ses da også i en del tilfælde, at en insolvent arving giver afkald på forventet arv efter 

forældre, typisk til fordel for arvingens børn. Drejer afkaldet sig om arv efter en foræl-

dre, der er afgået ved døden, men hvor den anden forældre har overtaget boet til uskiftet 

bo, kan arvingen give afkald på arv til fordel for sine børn overfor den længstlevende 

ægtefælle, også for så vidt angår arven efter førstafdøde.   

 

Et konkursbo skal derimod ikke respektere et afkald på falden arv, og kan kræve inden-

for visse frister kræve et sådant afkald omstødt.    

 

 

Arveafkald mod vederlag 

En arving kan give arveafkald både mod betaling og uden betaling. Men de skatte- og 

afgiftsmæssige konsekvenser er forskellige, alt afhængigt af, om der er tale om afkald på 

forventet eller på falden arv, jf. nedenfor. 
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Arveafkald og afgifter  
En arving vil som udgangspunkt kunne give afkald på forventet arv uden skatte- eller 

afgiftsmæssige konsekvenser. 

 

Modtager arvingen i forbindelse med et afkald på forventet arv et vederlag, anses dette 

vederlag efter bo- og gaveafgiftsloven som en gave. Det betyder, at hvis arvingen er om-

fattet af arveladers nære familie, skal der betales gaveafgift af vederlaget.  

 

Er arveladeren derimod faldet bort - og der derfor foreligger falden arv - kan der kun 

indenfor visse snævre rammer gives afkald på arv med den konsekvens, at der kun skal 

betales afgift én gang. 

 

Som udgangspunkt vil et afkald på falden arv medføre, at der skal betales afgifter to 

gange. Dels skal den oprindelige arving betale boafgift (arveafgift). Dels skal slutmodta-

geren betale afgift eller skat af de værdier, som han modtager som følge af arveafkaldet. 

Hvis en søster eksempelvis beslutter sig for at give afkald på falden arv til fordel for en 

broder, er konsekvenserne altså følgende: Dels skal der betales boafgift af søsterens op-

rindelige andel af arven. Dels skal broderen betale skat af den arv (gave), som han nu 

modtager gennem søsteren i kraft af hendes afkald på falden arv.  

 

Tidligere havde der dog udviklet sig en praksis om, at hvis arvingen gav afkald, før skif-

tet af afdødes dødsbo blev påbegyndt, kunne denne dobbeltbeskatning undgås. Man talte 

her om, at afkaldet skulle være meddelt, før arvingerne havde ”befattet sig” med dødsbo-

et.  

 

Denne praksis blev ændret i forbindelse med en gennemgribende revision af arveafgifts-

loven i 1995, således at der nu i lidt videre omfang end hidtil kan gives afkald på falden 

arv uden risiko for dobbeltbeskatning.  

 

Der gælder nu den regel, at en arving – uden dobbeltbeskatning – kan give afkald på arv 

til fordel for (1) egne livsarvinger, dvs. børn, børnebørn m.v., (2) boets øvrige arvinger, 

eksempelvis søskende eller (3) den, der ifølge et af afdøde oprettet testamentet ville arve, 

hvis arvingen (afkaldsgiver) var død før arvelader.  
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Et afkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige bo-

opgørelse. Foretages der en deling af boet før indgivelse af endelig boopgørelse, skal 

arveafkaldet dog som udgangspunkt være givet senest på dette tidspunkt.  

 

Er de ovenfor beskrevne betingelser for et arveafkald ikke opfyldt, skal der betales afgif-

ter og/eller skatter to gange, således som beskrevet ovenfor. Dette vil f.eks. være tilfæl-

det, hvis 2 ud af 4 søskende træffer beslutning om at give afkald på arv efter deres foræl-

dre til fordel for den 3. søskende. Her er der nemlig ikke givet afkald til fordel for ”boets 

øvrige arvinger”, dvs. den 3. og den 4. søskende, men alene til fordel for den 3. søsken-

de. Her skal der først svares afgift hos de søskende, der meddeler afkald, og dernæst ind-

komstbeskatning hos den 3. søskende af den gave, som vedkommende modtager af de 2 

søskende, der giver arveafkald. 

 

Gives afkald på falden arv mod vederlag, anses vederlaget som arv, og der skal følgelig 

svares boafgift af vederlaget. 

 

 

Klarhed og forventningsafstemning  

Et arveafkald kan – alt afhængigt af karakteren af den konkrete sag – få vidtrækkende 

konsekvenser, ikke blot for arvingen, men også for arveladeren, der indretter sig i tillid 

til det meddelte arveafkald. I mange tilfælde har parterne endvidere klart modstridende 

interesser.  

 

Det har derfor stor betydning, at parterne undersøger og overvejer konsekvenserne af 

arveafkaldet ganske nøje, således at konsekvenserne både på kort og på lang sigt står 

klart for alle involverede parter i sagen. Af samme grund må det som hovedregel anbefa-

les, at parterne hver især kontakter egen advokat, før et arveafkald gives. 

 
 

_______ o _______ 

 


