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

www.v.dk 
  

Jeg har et spørgsmål vedrørende dit svar til PC om arv i Spørg om Penge den 30. januar 

2016. 

 

Jeg administrerer et bo efter min afdøde svigermoder, hvor der er 3 døtre (hvoraf en er 

min kone). De 3 døtre skal dele arven ligeligt. 

  

Der er ca. 3 mio. kr. til deling, og så vidt jeg læser dit svar, er der kun 1 samlet fradrag 

på 276.600, hvor jeg troede, at der var et bundfradrag for hver af døtrene. 

  

Jeg har indsendt endelig boopgørelse til skifteretten, og der sagde revisor forinden, at der 

måske kunne være tale om ”kun” et dobbelt fradrag derved, at min svigermoder sad i 

uskiftet bo. Altså ca. 543.000 kr.  

  

Kan du sige, hvad der helt præcist er gældende. Der er hensat en betydelig sum til SKAT 

Men det vil være rart med en 100 pct. afklaring på dette. 

  

På forhånd tak for hjælpen. 

  

Med venlig hilsen 

H.O. 

 

 

http://www.v.dk/
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Svar 

Ved skifte af dødsboet efter en person, der ved dødsfaldet var ugift, er der ved opgørel-

sen af boafgiften (arveafgiften) ét bundfradrag på 276.600 kr. (2016). Bundfradraget er 

”fast” og gælder således uanset antallet af arvinger.  

 

Tilsvarende er der ét bundfradrag på 276.600 kr. ved skifte af boet efter en person, der 

ved dødsfaldet var gift, og hvor boet skiftes før den længstlevende ægtefælles dødsfald. 

Dette gælder, hvad enten skiftet foretages straks ved dødsfaldet, eller skiftet først foreta-

ges, efter at boet i en periode har været udlagt til den længstlevende ægtefælle til uskiftet 

bo, eksempelvis hvis længstlevende indgår nyt ægteskab. Og det gælder, uanset antallet 

af arvinger. 

 

Har boet efter førstafdøde været udlagt til uskiftet bo til længstlevende ægtefælle, og 

skiftes boet efter førstafdøde først på det tidspunkt, hvor den længstlevende er afgået ved 

døden, er der to bundfradrag på hver 276.600 kr., dvs. ét bundfradrag for hver ægtefælle. 

Dette gælder, uanset antallet af arvinger.  

 

For arv, der tilfalder afdødes børn, skal udredes en boafgift (arveafgift) på 15 pct.  

 

Jeg forstår Deres brev således, at Deres svigermoder havde overtaget boet efter Deres 

svigerfader til uskiftet bo, og at boet først er blevet skiftet ved Deres svigermoders bort-

gang. 

 

I denne situation fører de overfor beskrevne regler frem til, at der er to bundfradrag ved 

beregning af boafgiften, og dermed, at arv, der overstiger 553.200 kr. (2*276.600 kr.) 

skal afgiftsberigtiges med 15 pct. Med en nettoformue i fællesboet på ca. 3 mio. kr. skal 

således betales en boafgift på ca. 367.000 kr.  

 

Jeg forstår Deres brev således, at fællesboet efter Deres svigerforældre skiftes ved et 

privat skifte, og at De administrerer boet på vegne af de 3 døtre. Jeg vil på den baggrund 
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ikke undlade at gøre opmærksom på, at de 3 døtre som arvinger hæfter personligt og 

solidarisk for boafgiften.  

 
_______ o _______ 

 


