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Kan der etableres uskiftet bo, hvis ægtefællerne var barnløse © 

 
 
 
 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
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Spørgsmål 1083 

Til Tommy V. Christiansen. 

 

I en artikel fra 20/2 2010 besvares s spørgsmålet: Hvem arver barnløse par? 

 

Jeg læste besvarelsen og blev chokeret over at læse, at det ikke er muligt for længstleven-

de ægtefælle, at hensidde i uskiftet bo, hvis den ene dør. 

 

Jeg havde den opfattelse, at denne regel var ændret, men det er åbenbart ikke rigtigt. 

 

Vores situation er, at vi har haft to fællesbørn, som imidlertid begge er døde uden at have 

børn. Ingen af os har børn fra andre forhold.  

 

Vi har en formue, hvoraf ca. 2/3 er bundet i fast ejendom og ca. 1/3 i værdipapirer af for-

skellig art. Vi har fælleseje. 

 

Hvis en af os dør, ser jeg et problem i at udrede arveafgift uden at afhænde ejendommene, 
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og hvis efterlevende afhænder værdipapirerne for at betale arveafgift, vil indtægterne fal-

de drastisk. 

 

Spørgsmålet er, om vi har opfattet problemet rigtigt, og hvis det er tilfældet, hvilke mu-

ligheder er der, for at afhjælpe problemet? 

 

J & H 

 

 

Svar  

Jeg kan med det samme berolige Dem, idet De næppe vil løbe ind i de problemer, som De 

ser i horisonten.  

 

Begrundelsen er følgende:  

 

I artiklen den 20. februar 2010 anførte jeg, at det er en helt grundlæggende betingelse for 

at overtage et bo til uskiftet bo, at afdøde efterlod sig børn. Havde afdøde ingen børn, kan 

der ikke etableres uskiftet bo. I stedet arver den længstlevende ægtefælle som udgangs-

punkt hele formuen.  

 

De skatte- og afgiftsmæssige regler er i denne situation følgende:  

 

 

 

Boafgift  
Efter boafgiftsloven er den arv, som ægtefæller modtager efter hinanden, som det ganske 

klare udgangspunkt fritaget for afgift. 

 

Det betyder for Deres vedkommende, at den længstlevende vil modtage arven efter først-

afdøde ”kvit og frit” i henseende til boafgift. Den længstlevende ægtefælle skal altså ikke 

tænke på at skulle finansiere en boafgift, når den førstafdøde falder bort.  
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Den afgiftsmæssige stilling er med andre ord den samme, hvad enten den længstlevende 

ægtefælle overtager dødsboet efter førstafdøde til uskiftet bo, eller modtager hele arven 

efter førstafdøde som netop arv. 

 

Ligeledes er forsikringer, der tilfalder den længstlevende ægtefælle, fritaget for boafgift.  

 

Der gælder enkelte undtagelser til dette udgangspunkt. Har afdøde eksempelvis bestemt, 

at renterne af et bestemt pengebeløb skal tilfalde f.eks. en nevø, medens selve pengebelø-

bet (kapitalen) skal tilfalde ægtefællen, skal der udredes en afgift på 15 pct. af pengebelø-

bet. Videre kan nævnes den situation, at afdøde har bestemt, at brugsretten til en ham til-

hørende lejlighed skal tilfalde afdødes mor, medens selve lejligheden skal tilfalde ægte-

fællen. Når bortses fra sådanne særlige tilfælde, skal længstlevende som allerede nævnt 

ikke betale boafgift af arv efter førstafdøde.  

 

 

Beskatning ved dødsfald 
En anden problemstilling er beskatningen ved dødsfaldet.  

 

Helt summarisk gælder her, at den længstlevende ægtefælle skal svare skat af alle indtæg-

ter fra begyndelsen af det år, hvor afdøde falder væk. Dette gælder også vedrørende de 

indkomster, som afdøde har oppebåret frem til dødsdagen.  

 

I det år, hvor førstafdøde falder væk, foretages rent teknisk en skatteopgørelse for hver af 

ægtefællerne efter de normale regler. Den efterlevende ægtefælle skal herefter svare skat 

med summen af de beregnede skattebeløb af de to respektive indkomster.  

 

For de aktiver, som afdøde ejede ved sin bortgang, og som nu tilfalder længstlevende som 

arv, er udgangspunktet, at den længstlevende ægtefælle får samme skattemæssige stilling 

som afdøde. For Deres vedkommende betyder det eksempelvis, at hvis De ejer en ejen-

dom, som tilfalder Deres hustru ved Deres bortgang, vil Deres hustru ved et senere salg af 

ejendommen blive beskattet på samme måde, som hvis det var Dem, der havde solgt ejen-

dommen på dette tidspunkt. Deres hustru vil altså få samme skattemæssige anskaffelses-

sum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt som De selv ville have haft ved et salg.  
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Sammenfattende er sagen altså den, at den længstlevende ægtefælle i Deres situation 

næppe vil opleve markante forandringer på det økonomiske plan.  

 

Har De et ønske om at få et detaljeret overblik over de økonomiske konsekvenser ved 

dødsfald, vil jeg anbefale Dem at kontakte en revisor, der kan foretage en præcis opgørel-

se af, hvordan længstlevende ægtefælle vil være stillet ved dødsfald.  

 

 
_______ o _______ 

 


