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Er papirløst samlevende omfattet af de nye regler for ægte-
fæller?© 
 
 

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

www.v.dk 
  
 
Med interesse har jeg læst din artikel ”Pensionsordninger og andre aktiver, der ikke de-

les ved skilsmisse” af 5. august 2017, der giver anledning til følgende spørgsmål: 

Hvordan forholder det sig med samlevere? Det fremgår nemlig ikke af din artikel. Er de 

nævnt i den nye lovgivning af 01.01.2018, altså sidestillet med ægtefæller, eller er det 

det stadig, som det hidtil har været? Nemlig kun gældende, når det er til fordel for Skat-

tevæsenet.  

 

Spørgsmålet fremgår nemlig ikke af din artikel, og det kunne jo være, at Folketinget 

havde tænkt sig om ved udformning af loven. 

 

En stor del af befolkningen lever nemlig i dag som samlevere.  

 

Overfor især arvinger kan det i dag være problematisk. 

 

E.S. 

 

Svar  

Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold omfatter kun ægtefæller – og dermed 

altså ikke papirløst samlevende.  
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Sagen er således fortsat den, at indgåelse af ægteskab er tillagt juridiske virkninger i en 

lang række henseender. Eksempelvis er ægtefæller således omfattet af særlige arveretli-

ge og skatteretlige regler, ligesom der i mange år har været fastsat særlige regler om 

ægtefællers økonomiske forhold.  

 

Til forskel herfra er papirløst samlevende kun omfattet af særregler på få, afgrænsede 

områder. 

 

Der er ikke med den ny lov om ægtefællers økonomiske forhold ændret på dette ud-

gangspunkt.  

 

Det er således eksempelvis fortsat nødvendigt for ugifte samlevende at oprette et testa-

mente, hvis de ønsker at begunstige hinanden ved dødsfald.  

 

Til forskel herfra har ægtefæller efter loven ret til at modtage arv efter hinanden. Det er 

derfor ikke nødvendigt for ægtefæller at oprette testamente for at opnå en gensidig arve-

ret, med mindre ægtefællerne ønsker en anden fordeling af arven efter førstafdøde end 

lovens ordning.  
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