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Hvad sker der med arven efter mig, når mine børn bor i ud-
landet?  

Skal der betales arveafgift i Danmark?© 
 
 

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

www.v.dk 
  
 

Jeg har to børn, der begge bor i udlandet – den ene på New Zealand, og den anden i Ita-

lien. Jeg selv bor i Aarhus og har ingen planer om at flytte til udlandet. Jeg er skilt - min 

eksmand og børnenes far døde for 5 år siden. 

 

Jeg har to spørgsmål om, hvad der skal ske, når jeg dør: 

 

1. Mine børn har ikke mulighed for at være her lang tid ad gangen - hvordan ordnes 

det praktiske? 

 

2. Skal der betales arveafgift i Danmark? 

 

Venlige hilsener 

H.C 

 
 
 
 
Svar  

For så vidt De til sin tid falder bort i Danmark, skal dødsboet efter Dem behandles efter 

danske regler. 

http://www.v.dk/
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Det betyder, at dødsboet skal behandles af skifteretten i den retskreds, hvor De havde 

bopæl ved Deres bortgang, og at de danske regler om skiftet, arvens fordeling samt de 

skatte- og afgiftsretlige regler skal anvendes.  

 

For så vidt Deres børn ikke selv har mulighed for at bistå med de praktiske og/eller de 

juridiske forhold, vil fremgangsmåden være den, at Deres børn anmoder en sagkyndig - 

typisk en advokat med nærmere kendskab til dødsboskifte - om at varetage afviklingen 

af dødsboet.  

 

Kan børnene ikke i fællesskab nå til enighed om håndteringen af dødsboet, herunder 

valg af advokat, vil Skifteretten udpege en advokat, der er autoriseret bobestyrer, til at 

forestå behandlingen.  

 

Uanset om skiftet foregår som et privat skifte, hvor Deres børn selv vælger, hvem der 

skal bistå dem, eller om boet skal behandles som et bobestyrerbo, vil den pågældende 

advokat rådføre sig med Deres børn i alle væsentlige anliggender.  

 

Hvis De har gjort Dem særlige tanker om forløbet af bobehandlingen eller om delingen 

af arven, vil jeg anbefale Dem at kontakte en advokat for at få disse overvejelser og be-

slutninger nedfældet. De har mulighed for i et testamente selv at udpege en bobestyrer, 

eventuelt den pågældende advokat.  

 

Når boet er afviklet og arven er gjort op, skal arven fordeles mellem Deres to børn efter 

arvelovens regler, med mindre De har truffet anden bestemmelse i et testamente.  

 

Der skal betales boafgift (arveafgift) til Danmark af hele arven, hvis De har bopæl i 

Danmark, når De falder væk.  

 
_______ o _______ 

 


