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Arv: Kan min søster lovligt tømme min mors konto?© 
 
 

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

www.v.dk 
  

Jeg læser med stor interesse dine svar hver lørdag og har tidligere fået en stor hjælp på et 

andet spørgsmål.  

 

Nu har jeg fået et problem i en arvesag med min søster. 

 

I 2000 købte min søster vort barndomshjem for 510.000 kr.  

 

Min far dør på plejehjem 2002 meget dement. Så dør min mor i år 102 år gammel. Hun 

sad i udskiftet bo. Jeg har ikke arvet noget efter min far, og der var ingen testamente.  

 

Under samtale med bedemanden kommer det frem, at min moder havde under 17.000 kr. 

på konto i banken. 

 

Så spørger jeg, hvor pengene fra salg af huset er blevet af?? Svaret er, at min moder 

havde sagt, at der ikke skulle være noget til mig, når hun døde. Hun var meget spar-

sommelig og brugte kun penge på kost og logi samt gaver til børn, børnebørn og olde-

børn til fødselsdag og jul, 200 kr. 

 

Jeg har flere gange i de 16 år, der er gået, siden hun solgte huset, spurgt min søster, 

hvordan det stod til med min moders økonomi, men svaret var det samme hver gang - 

det ragede ikke mig. 

 

Min søster havde økonomisk fuldmagt for mor. 

 

http://www.v.dk/
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Så er det, at jeg spørger: Er det lovligt, at hun har tømt min moders konto? 

 

Vi er kun to søskende 

 

På forhånd tak for svaret  

JPPP 

 

 

Svar 

De er desværre ikke den første, og bliver næppe heller den sidste, der står i en sådan 

situation.  

 

Indledningsvist vil jeg bemærke, at det naturligvis ikke er lovligt, at et barn tilegner sig 

midler fra en moder eller en faders bankkonto. En sådan tilegnelse er ganske enkelt ud-

tryk for et tyveri. Dette gælder som det ganske klare udgangspunkt, uanset om barnet har 

fuldmagt til at disponere over indeståendet på forældrenes bankkonto.  

 

Hæver et barn omvendt midler på kontoen til brug for den pågældende forældre, er hæv-

ningen som udgangspunkt i sagens natur ”lovlig”, da en forældre som udgangspunkt 

disponerer frit over egen formue.  

 

Det samme gælder, hvis barnet hæver midler til sig selv med samtykke fra den pågæl-

dende forældre. Jeg forudsætter herved, at den pågældende forældre forstår betydningen 

og konsekvenserne af, at barnet hæver pengene til sig selv, og at der ikke foreligger ud-

nyttelse eller anden form for misbrug af en aldrende forældre. Men en sådan hævning 

rejser spørgsmålet om, hvorvidt hævningen er udtryk for et lån eller en gave til barnet. 

Dette vil bero på aftalen herom mellem barnet og den pågældende forældre. Er der tale 

om en større gave, skal der selvsagt indgives gaveanmeldelse til SKAT. 

 

Har en længstlevende ægtefælle overtaget boet efter den førstafdøde ægtefælle til uskif-

tet bo, og derved disponerer ikke blot over egne midler, men tillige over arven efter 

førstafdøde, er den længstlevendes dispositionsfrihed dog begrænset af reglerne om mis-

brug af midlerne i det uskiftede bo. Som det anføres i loven, kan et misbrug bl.a. bestå i 
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”ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos 

formue”. Der kan henvises til artiklen ”Misbrug af uskiftet bo”, offentliggjort i disse 

spalter den 10. maj 2014. 

 

En nærmere besvarelse af Deres spørgsmål forudsætter en afklaring af, hvad der rent 

faktisk er passeret, dels ved Deres søsters køb af Deres forældres bolig i 2000, og dels 

gennem de 16 år, der er gået, siden salget af boligen. En sådan afklaring af hændelses-

forløbet kan imidlertid være ganske vanskelig at opnå på nuværende tidspunkt, ikke 

mindst set i lyset af tidsforløbet. Dog kunne det overvejes at begynde med at prøve fra 

SKAT at få fremsendt slutopgørelserne for de relevante år og herefter vurdere, om der er 

tegn på, om der har været ”svind” i formuen i det uskiftede bo. 

 

Fos så vidt De ønsker at forfølge sagen, vil jeg anbefale Dem at kontakte en advokat, der 

kan bistå Dem med udredningen af hændelsesforløbet samt overvejelser om, hvad der er 

den adækvate reaktion på disse undersøgelser. 

 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


