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Arv og boafgift for barnløse ægtefæller© 
 
 

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

www.v.dk 
  
 

 

Vi har læst flere af dine artikler om arv og boafgift og har to spørgsmål.  

 

Vi er gift og har ingen børn.  

 

1. Vi går ud fra, at arv efter den ene af os går til den anden?   

 

2. Skal der betales boafgift ved den ene ægtefælles død?  
 

 

Vh 

A og B 

 

Svar  

Efter arveloven arver barnløse ægtefæller hinanden fuldt ud. Det står hver af ægtefæl-

lerne frit for at oprette testamente med begunstigelse af andre personer end længstleven-

de ægtefælle, men med respekt af reglerne om udredelse af tvangsarv til den længstle-

vende ægtefælle. Men er der ikke oprettet et sådant testamente, arver den længstlevende 

ægtefælle hele arven efter førstafdøde. Dette gælder, uanset om ægtefællernes respekti-

ve formuer er delingsformue eller særeje.  

 

Den længstlevende ægtefælle skal som det klare udgangspunkt ikke betale boafgift af 

arv efter førstafdøde. Når bortset fra meget specielle tilfælde, hvor afdøde har begunsti-
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get andre end ægtefællen på særlige vilkår, er arv samt forsikrings- og pensionsudbeta-

linger m.v., der tilfalder afdødes ægtefælle, således undtaget fra afgiftspligt. 

 

Jeg kan supplerende oplyse, at der – ud over afgiftsfrihed af arv mellem ægtefæller - 

gælder nogle meget forenklede skifteretlige og skattemæssige regler, når den ene ægte-

fælle i et barnløst ægteskab falder bort, og den anden ægtefælle er eneste arving i boet.  

 

Skifteretligt kan boet efter den førstafdøde dødsfald i dette tilfælde udleveres til et så-

kaldt ”forenklet privat skifte” uanset boets størrelse. Dette forudsætter dog bl.a., at boets 

aktiver samt en eventuel sikkerhedsstillelse må antages at være tilstrækkelige til at dæk-

ke boets gæld, samt at længstlevende er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhån-

den som de forfalder, og endelig at den efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skat-

temæssige stilling.  

 

Fordelen ved et forenklet privat skifte er navnlig, at der ikke skal indsendes boopgørel-

se.  

 

Skattemæssigt gælder den enkle grundregel, at den længstlevende ægtefælle indtræder i 

afdødes skattemæssige stilling. Ejede afdøde eksempelvis en fast ejendom, hvor fortje-

nesten ville være skattepligtig ved et salg, vil den længstlevende ægtefælle ved et salg 

foretaget af denne blive beskattet på samme måde, som hvis førstafdøde havde solgt 

ejendommen på dette tidspunkt.  

 

Videre gælder, at afdødes indkomster i dødsåret som grundregel beskattes hos den 

længstlevende ægtefælle. Det samme gælder for de efterfølgende år.  

 

 
 _______ o _______ 

  
 


