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Hvad gør vi for at sikre, at vore børn arver lige? © 

 

 
 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 

Spørgsmål 1097 

Vi vil gerne spørge til fordelingen af arven efter os til vores to børn.  

 

Problemet er, at vores ældste barn klarer sig meget dårligt. Vi hjælper hele tiden vores 

søn, både økonomisk og på anden måde, men så vidt vi kan se vil situationen ikke blive 

bedre.  

 

Vores yngste barn har en god fremtid foran sig med styr på økonomien, og mangler ikke 

nogen ting her i tilværelsen.   

 

Selv om der er stor forskel på de to børn, vil vi gerne sikre, at børnene stilles lige. Det 

betyder især meget for min kone, der ikke mener, at der skal gøres forskel på børnene.  

 

Hvad kan vi gøre? 

 

L.N. 

 

Svar  

Der er her tale om en ofte set situation, der giver anledning til mange overvejelser hos 

forældrene, og som jeg tidligere har omtalt i Spørg om Penge. På den ene side ønsker 

forældrene at stille børnene lige. På den anden side kan der være grundlag for særlig 

hjælp det dårligst stillede barn.  

http://www.v.dk/
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Som De beskriver problemstillingen i Deres brev, er den mest nærliggende løsning, at 

De aftaler med Deres ældste barn, at forstrækninger til barnet er et forskud på arven 

efter Dem. Dette betyder, at forstrækninger fragår i arven efter Dem til det ældste barn, 

når De til sin tid falder væk. Dette vil medføre, at børnene til sin tid vil blive stillet lige. 

 

Aftalen om, at en ydelse til Deres yngste barn skal anses som et arveforskud, skal indgås 

senest samtidig med, at Deres barn modtager ydelsen. Der stilles ingen formelle krav til 

en aftale om, at et givet beløb skal anses som et arveforskud. Af bevismæssige årsager – 

og her i første række af hensyn til Deres ældste barn – bør De dog oprette en skriftlig 

aftale med Deres yngste barn om, at beløbet skal anses som arveforskud. Aftalen bør 

opbevares et sted, hvor De er sikker på, at aftalen kommer frem i lyset til sin tid. De kan 

eventuelt tillige overveje at give Deres yngste barn en kopi af den underskrevne aftale.  

 

Alternativt kan De overveje at begunstige Deres yngste barn i et testamente, således at 

der i testamentet optages en bestemmelse om, at det yngste barn forlods skal arve et 

givet beløb. Der kan i den forbindelse eventuelt henvises til, at det ældste barn er blevet 

forstrukket med bestemte pengebeløb. Det kan være svært at tage højde for den situati-

on, at De yder gaver til det ældste barn efter testamentets oprettelse. I så fald skal testa-

mentet, alt afhængigt af de nærmere omstændigheder, suppleres med de førnævnte afta-

ler. Endvidere kan reglerne om tvangsarv hindre denne løsning.  

 

Det mest sikre vil være, at der oprettes de ovennævnte aftaler om arveforskud, og at der 

samtidig oprettes et testamente, hvor der redegøres for, hvordan arvedelingen så skal 

finde sted. Der bør i testamentet nøje tages højde for fremtidige arveforskud. Eventuelt 

kan De efter en vis periode ajourføre testamentet, hvilket gøres enten ved at oprette et 

tillæg til det eksisterende testamente eller ved at oprette et helt nyt testamente, og – i 

forbindelse hermed – tilbagekalde det gamle testamente.  
          

Afgiftsmæssigt behandles arveforskud på samme måde som gaver. Der skal derfor beta-

les afgift, hvis det samlede arveforskud/gaver i et enkelt år overstiger 58.700 kr. (2010). 

 
_______ o _______ 

 


