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Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i 
udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald, hvor afdødes formue skal 
skiftes. Reglerne er forskellige i de forskellige lande. Skal f.eks. en dan-
skers feriebolig i Spanien skiftes i Danmark eller i Spanien og efter hvilke 
regler? En ny afgørelse fra Højesteret giver en vis afklaring af disse 
spørgsmål. 
 

Efter et dødsfald skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med afdødes formue. I 

meget korte træk har behandlingen af et dødsbo til formål at registrere, vurdere og forde-

le afdødes nettoformue blandt afdødes arvinger. Undervejs skal herunder træffes afgø-

relse om håndteringen af afdødes aktiver, dvs. om aktiverne skal sælges eller arveud-

lægges til arvinger. Videre skal afdødes gæld indfries, ligesom andre udestående for-

hold, eksempelvis retssager, skal håndteres og afsluttes. Er der tvivl om arveforholdene 

eller fordelingen af konkrete aktiver blandt flere interesserede arvinger, skal disse pro-

blemstillinger også afklares.  

 

I dødsboskifteloven er der fastsat nærmere regler for, hvor og hvordan et dødsbo be-

handles. 

 

 

Hvor skal et dødsbo behandles?  
Et dødsbo skal efter den danske dødsboskiftelov behandles i den retskreds, hvor afdøde 

havde hjemting. En person har som udgangspunkt hjemting i Danmark, hvis personen på 

http://www.v.dk/
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grund af bopæl eller ophold har en stærkere eller lige så stærk tilknytning til Danmark 

som til udlandet.  

 

Et dødsbo efter en person, der havde bopæl i Danmark ved dødsfaldet, skal derfor be-

handles i Danmark.  

 

 

Hvad omfatter dødsboet? 
Når det efter disse regler er fastslået, at et dødsbo skal behandles i Danmark, er det næ-

ste spørgsmål, hvilke aktiver, der er omfattet af dødsboet.  

 

Udgangspunktet er her, at alle aktiver - og for den sags skyld passiver - som afdøde har 

efterladt sig, er omfattet af dødsboet og omfattes af dødsbobehandlingen. I fagsproget 

tales her om princippet om ”dødsbobehandlingens universalitet”.  

 

Er der tale om et dødsbo efter en person bosat i Danmark, der kun efterlader sig formue i 

Danmark, f.eks. penge i en dansk bank og en fast ejendom beliggende i Danmark, giver 

spørgsmålet ikke anledning til mange overvejelser. Både kontantindeståender, ejen-

domme, indbo m.v. er omfattet af dødsboet. Hvad der måtte være tilbage efter indfrielse 

af afdødes gæld skal fordeles mellem arvingerne.  

 

Samme udgangspunkt gælder i tilfælde, hvor afdøde har aktiver både i Danmark og i 

udlandet. Også i disse tilfælde skal alle aktiver, danske som udenlandske, således som 

udgangspunkt indgå i dødsboet. Efter indfrielse af afdødes gæld skal den resterende 

formue fordeles mellem afdødes arvinger.  

 

 

Lovkonflikter 
I praksis er det dog nemmere sagt end gjort at håndhæve dette princip. Det skyldes, at 

andre lande kan følge andre principper, der kolliderer med det danske princip. 

 

Følger et andet land f.eks. det princip, at fast ejendom beliggende i dette land skal skiftes 

i dette land efter dette lands skifteregler, kan der opstå opstå en regelkonflikt mellem 

dette lands regler og de danske skifteretlige regler.  
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Fra skatteretten kendes et lignende princip, nemlig globalindkomstprincippet. Det inde-

bærer, at en person bosat i Danmark skal beskattes af enhver indtægt, herunder såvel 

indtægter fra Danmark som indtægter hidrørende fra udlandet. Bruger udlandet samme 

princip, kan der derfor indtræde beskatning af samme indtægt såvel i Danmark som i 

udlandet.  

 

På skatteområdet er sådanne konflikter i vidt omfang løst gennem de såkaldte dobbeltbe-

skatningsaftaler, hvor to lande så at sige fordeler beskatningsretten mellem sig vedrø-

rende indtægter, som borgere i de to lande oppebærer.  

 

Indenfor dødsbobehandling er problemerne så langt fra sat i system. Det kan afføde be-

tydelige problemer for alle berørte parter i sager om skifte af et dødsbo og - i sidste ende 

- fordeling af arven.  

 

Et særligt problem, der gennem årene ofte er opstået i praksis er, at begrebet uskiftet bo 

ofte ikke findes i lande i de sydlige himmelstrøg. Dette kan komme som en ubehagelig 

overraskelse. I praksis ses det derfor ofte, at når eksempelvis et ægtepar køber en ferie-

bolig i Frankrig, vil den danske advokat råde ægtefællerne til at indrette sig på, at denne 

feriebolig i tilfælde af den ene ægtefælles død skal skiftes i Frankrig, og at arvedelingen 

skal ske efter franske - og ikke danske - regler. Er der ydet behørig rådgivning fra den 

danske advokats side, har ægtefællerne såvel i henseende til ejerforholdene som testa-

mente truffet bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes ved den ene ægtefælles 

dødsfald. 

 

Et særligt problem opstår, hvis hovedparten af afdødes formue er placeret i fast ejendom 

i udlandet, og der er udækkede kreditorer i det danske dødsbo. Denne situation har Høje-

steret taget stilling til i en afgørelse af 27. oktober 2016. 

 

 

Højesterets afgørelse af 27. oktober 2016  
En sådan sag er blevet behandlet af Højesteret i slutningen af oktober 2016 – og ikke til 

arvingernes fordel. Dommen har bl.a. interesse for danskere med feriebolig under var-

mere himmelstrøg.  
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Sagen drejede sig om en afdød mand, der sammen med sin hustru ejede to lejligheder i 

Frankrig. Udover hustruen efterlod manden sig 3 særbørn. 

 

Ved sin død boede manden i Danmark, og dødsboet efter ham skulle derfor behandles 

ved en dansk skifteret.   

 

Alle parter i sagen, herunder hustruen, børnene og de involverede advokater, tog - man 

kan vist sige på vanlig vis - ved bobehandlingen udgangspunkt i, at de to lejligheder i 

Frankrig ikke skulle indgå i det danske dødsbo. Parterne tog således udgangspunkt i, at 

lejlighederne indgik i et fransk dødsbo, og at provenuet fra salg af lejlighederne skulle 

fordeles mellem ægtefællen og særbørnene efter franske arveregler, der, som nævnt, 

ikke er identiske med danske arveregler. 

 

Der blev herefter taget skridt til at sælge lejlighederne, og da den ene af lejlighederne 

blev solgt, blev provenuet udbetalt til arvingerne efter de gældende franske arveregler, 

medens ægtefællen udtog den anden lejlighed.  

 

Dødsboet i Danmark omfattede bl.a. en villa i Danmark og tillige gæld, som afdøde 

havde til en dansk bank. Banken havde oprindeligt antaget, at denne gæld uden videre 

kunne indfries med de midler, der var i det danske dødsbo, herunder provenuet fra salg 

af villaen i Danmark.  

 

Efter nogen tid stod det imidlertid klart, at der ikke var tilstrækkelige midler i det danske 

dødsbo til fuld dækning af gælden til banken. Banken begyndte derfor at interessere sig 

for lejlighederne i Frankrig. På et meget sent tidspunkt i forløbet nåede banken frem til, 

at salgsprovenuet fra de franske lejligheder skulle indgå i det danske dødsbo og dermed 

kunne anvendes til indfrielse af gælden til banken.  

 

Sagen endte på denne baggrund i en retssag, hvor Højesteret nu har truffet afgørelse den 

27. oktober 2016.   

 

For Højesteret var der ikke megen tvivl om retsstillingen. Højesteret udtalte således, at: 

”Det følger af dødsboskifteloven….at boet efter (afdøde) skal behandles i Danmark. 

Efter dansk ret gælder et princip om dødsbobehandlingens universalitet, der indebæ-
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rer, at bobehandlingen som udgangspunkt omfatter alle afdødes aktiver og passiver, 

både i Danmark og i udlandet. 

De to lejligheder i Frankrig, som (afdøde) ejede sammen med sin efterlevende ægte-

fælle, blev behandlet af en fransk notar. Efter det oplyste blev den ene lejlighed udta-

get af den efterlevende ægtefælle, og notaren fordelte efter de franske arveregler pro-

venuet fra salget af den anden lejlighed mellem arvingerne i Danmark. 

Højesteret finder, at dansk rets universalitetsprincip fører til, at værdien af lejlighe-

derne skal indgå ved behandlingen og opgørelsen af det danske dødsbo.” 

 

Med denne afgørelse fik banken således medhold i, at værdien af de to franske lejlighe-

der skulle inddrages i det danske dødsbo med den virkning, at værdien kunne anvendes 

til indfrielse af afdødes gæld til banken.  

 

Det indebærer, at arvingerne - der måske allerede havde anvendt midlerne til privatfor-

brug - skulle indbetale midlerne til det danske dødsbo, der herefter skulle anvende mid-

lerne til at betale afdødes gæld til banken.  

 

Som påpeget af bankens advokat under sagens behandling ville det da også være uanta-

geligt, hvis retsstillingen var således, at personer med bopæl i Danmark kunne undgå at 

betale gæld tilbage til danske kreditorer ved at investere midlerne i fast ejendom i udlan-

det.  

 

Men der er nok heller ingen tvivl om, at arvingerne har stået i en vanskelig situation. 

Helt fra begyndelsen af boets behandling tog arvingernes egne rådgivere således ud-

gangspunkt i, at værdien af de franske lejligheder ikke skulle indgå i det danske dødsbo, 

og det danske dødsbo blev siden opgjort med udgangspunkt i dette synspunkt. Måske 

særligt på denne baggrund er det selvsagt meget ubehageligt som arving at blive mødt 

med et krav om tilbagebetaling af arv, som arvingerne måske allerede havde disponeret 

over.  

 

Der er ikke med Højesterets dom taget udtrykkeligt stilling til, hvilke regler der gælder 

for fordelingen af arv, der befinder sig i udlandet. Højesteret angiver altså ikke, at de 

danske arveregler går forud for de franske arveregler i henseende til arvedelingen. 
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Investeres der i en fritidsbolig sydpå, vil det nok være hensigtsmæssigt i forbindelse med 

købet og ved beslutning om fordeling af ejerforholdene mellem ægtefællerne at få råd-

givning om, hvad der sker, når den ene eller begge ægtefællerne falder væk. Eksempel-

vis er det, som allerede nævnt, ingenlunde givet, at en efterlevende ægtefælle kan over-

tage en ejendom som en del af et uskiftet bo. Man kan altså ikke forlade sig på, at den 

udenlandske del af formuen fordeles efter danske regler. 

 

 

Boafgift af formue i udlandet 
Det kan endelig nævnes, at når afdøde havde hjemting her i landet – dvs. hvis afdøde på 

grund af bopæl eller ophold havde en stærkere eller lige så stærk tilknytning til Danmark 

som til udlandet - skal der som udgangspunkt svares boafgift (arveafgift) af hele afdødes 

formue, uanset hvor i verden formuen befinder sig. Vedrørende specielt de nordiske lan-

de er der fastsat særlige regler i Den nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst om skat-

ter af arv og gaver.  

 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 
 


