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Arv efter barnløse ægtefæller© 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen,  
Advotax Advokatfirma 

 
 

I arveloven er fastsat regler om fordelingen af arv efter alle personer uanset familiefor-

hold. Det gælder også for barnløse ægtefæller, hvor børn således ikke udfylder en plads.  
 

Den første ægtefælle falder bort 

For barnløse ægtefæller er hovedbekymringen ofte, hvad der vil ske, når den første æg-

tefælle falder væk.  

 

Lovens udgangspunkt er her det enkle, at den længstlevende ægtefælle er universalar-

ving efter førstafdøde. Enhver af ægtefællerne kan dog ved testamente bestemme, at en 

del af arven skal tilfalde andre personer, foreninger m.v. Men den anden ægtefælle er 

tvangsarving og har som tvangsarving krav på at modtage en fjerdedel af arven.  

 

Skatte- og afgiftsmæssigt vil der som udgangspunkt ikke blive tale om væsentlige for-

andringer. Arv, som ægtefæller modtager efter hinanden, er som udgangspunkt fritaget 

for afgift. Skattemæssigt er udgangspunktet, at den længstlevende ægtefælle får samme 

skattemæssige stilling som afdøde og indtræder i afdødes anskaffelsestidspunkt, anskaf-

felsespris og anskaffelseshensigt. 

 

Når afdøde ikke har børn, herunder fællesbørn i ægteskabet, er det ikke muligt for den 

længstlevende ægtefælle at overtage dødsboet til uskiftet bo.  
 

Den længstlevende falder bort 

Når den længstlevende ægtefælle falder bort, er det arvelovens udgangspunkt, at arven 

efter længstlevende deles med halvdelen til hver ægtefælles slægtsarvinger. Lever ek-

sempelvis begge ægtefællers forældre, vil den ene ægtefælles forældre arve halvdelen og 
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den anden ægtefælles forældre arve den anden halvdel af den samlede formue. Er der 

kun slægtsarvinger efter én af ægtefællerne, arver de det hele. I praksis vil arven ofte 

tilfalde søskende eller søskendes børn.  

 

Der gælder dog efter loven en række undtagelser til dette udgangspunkt. Det drejer sig 

om tilfælde, hvor den længstlevende enten 

1) har indgået nyt ægteskab,  

2) efter den førstafdøde ægtefælles død har arvet en samlever efter et såkaldt ”udvi-

det samlevertestamente”,  

3) efterlader sig en samlever, der har arveret efter et udvidet samlevertestamente, 

eller 

4) efterlader sig livsarvinger (længstlevende ægtefælle kan jo have fået børn efter 

førstafdødes dødsfald).  

 

I disse tilfælde har Folketinget altså ment, at arven efter førstafdøde ikke skulle deles 

mellem hver ægtefælles slægtsarvinger, men derimod skulle fordeles under hensyntagen 

til de nye omstændigheder, der er indtrådt i den længstlevende ægtefælles liv efter den 

førstafdøde ægtefælles dødsfald.  

 

Barnløse ægtefæller vil altid kunne bestemme en anden fordeling af arven, end hvad der 

følger af loven. Når bortset fra, at den længstlevende ægtefælle er tvangsarving efter den 

førstafdøde ægtefælle, er ægtefællerne frit stillet med hensyn til, hvem arven efter dem 

skal tilfalde. Bestemmelser om en sådan anden fordeling af arven skal fastsættes i et 

testamente. 

 

Skatte- og afgiftsmæssigt er situationen noget mere kompliceret ved den længstlevende 

ægtefælles dødsfald. De skatte- og afgiftsmæssige forhold vil i denne situation afhænge 

helt af arvens omfang og sammensætning samt af, hvem der skal modtage arv. 

 

 
_______ o _______ 
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