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Direkte: 76 28 14 38 
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E-mail: hhb@advokatgruppen.dk

MINE SPECIALER:

FAMILIERET

DØDSBOBEHANDLING

BOLIGRÅDGIVNING

GÆLDSSANERING
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Vejen til at få indflydelse på eget liv

DAGSORDEN:

- Fremtidsfuldmagter

- Hvem arver hvem i henhold til arveloven

- Hvad kan bestemmes ved testamente

- Testamentsformer

- Behandlingstestamente

- Den digitale arv

- Boafgift
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OVERVEJ EN FREMTIDSFULDMAGT

Sikrer mod ”låst” situation i tilfælde af den ene ægtefælles demens. 
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NYE REGLER OM FREMTIDSFULDMAGTER

Vedtaget den 12. maj 2016 

Trådt i kraft den 1. september 2017

Ønske om at minimere risiko for misbrug og bedre retssikkerhed

Ikke alle anerkender fuldmagter efter ”gamle” regler
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NYE REGLER OM FREMTIDSFULDMAGTER

Fuldmagten skal oprettes ved underskrift for notaren – sikrer habilitet

Registrering i digitalt register 

Træder først i kraft ved anmodning til Familiehuset fra fuldmagtsgiver eller fuldmagsthaver

Familiehuset træffer afgørelse om ikrafttræden
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NYE REGLER OM FREMTIDSFULDMAGTER

Fuldmagten skal tinglyses i personbogen

Familiehuset fører tilsyn med, at fuldmagtshaver varetager fuldmagtsgivers interesser

Loven indeholder begrænsninger og forpligtelser
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NYE REGLER OM FREMTIDSFULDMAGTER

Både mulighed for at lade personlige og økonomiske forhold være

omfattet

Tag altid konkret stilling til omfang og få professionel hjælp til udfærdigelsen!

Fremtidsfuldmagter stadig en god idé – alternativ til værgemål 
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BEHANDLERTESTAMENTE

www.sundhed.dk

Livsforlængende behandling

Fravalg genoplivning

Tvangsbehandling
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DEN DIGITALE ARV

Der er ingen lette løsninger!

Profiler på sociale medier o.lign. 

E-mail

Facebook

Instagram

Snapchat 

iCloud

Google-drev

Gem alle koder sikkert – men tilgængeligt

Analogt eller digitalt?  
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DEN DIGITALE ARV

Hver dansker har ca. 25 profiler på nettet – dette tal (og dermed også problemet) vil stige i fremtiden

48% ønsker ikke at deres profiler lever videre efter deres død

Hele 71% har ikke nogen strategi for at sikre deres digitale arv

Kun 16% har sikret deres digitale arv f.eks. ved at videregive koder og sikre let adgang til disse

Kilde: Epinion for Liv & Død

Oplysningerne ligger på platforme som tilhører tredjemand

Ej forpligtet til at udlevere oplysninger eller data til de pårørende 

De gode råd

Lav en liste over alle dine profiler og konti

Lav en liste over dine koder og husk at opdatere den løbende
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DEN DIGITALE ARV

IT-testamenter

Hvad er det?

Kan det bruges?

Eksempel: 

IT-Testamente IVS

Kontaktperson håndterer din tilstedeværelse på de sociale medier efter din død
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ARVEKLASSER

MORMOR MORFAR FARMOR FARFAR

MORBROR

MOSTER

FARBROR

FASTER
MOR FAR

ARVELADER ÆGTEFÆLLE

BARN BARN

BARNEBARN BARNEBARN

SØSKENDE SØSKENDE

SØSKENDES

BØRN

SØSKENDES

BØRN

1. ARVEKLASSE

2. ARVEKLASSE

3. ARVEKLASSE
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ÆGTEFÆLLER UDEN LIVSARVINGER

LIVSARVINGER = BØRN, BØRNEBØRN, OLDEBØRN OSV. 

Når en ægtefælle dør, arver den efterladte ægtefælle alt

Når den efterladte ægtefælle dør arver 

Arvinger efter testamente

Hvis der ikke er et testamente, arver de to slægter hver halvdelen
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ARV TIL SAMLEVEREN

Den samlevende har kun arveret, hvis der oprettes testamente

Muligt at oprette et udvidet samlevertestamente

Den samlevende kan aldrig få del i tvangsarven

Den samlevende kan aldrig blive siddende i uskiftet bo

Boafgift ved samliv under 2 år = 36,25%

Boafgift ved samliv over 2 år = 15,00%
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BODELE – HVORDAN DELES FÆLLESBOET?

Solvens (+) Insolvens (-)

M’s bodel 1.200.000 M’s bodel 1.200.000

H’s bodel 400.000 H’s bodel -400.000

Fællesejet 1.600.000 Fællesejet 800.000

Ved bodeling Ved bodeling

M’s boslod 800.000 M’s boslod 600.000

H’s boslod 800.000 H’s boslod 200.000
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HVORDAN DELES ARVEN, NÅR DER IKKE ER ET TESTAMENTE?

Arv til længstlevende, i
alt 1/2

Arv til børn, i alt 1/2

Længstlevende

LÆNGSTLEVENDE

LÆNGSTLEVENDES

ARV

ARV TIL BØRN
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USKIFTET BO ELLER SKIFTE?

Uskiftet bo – kun ægtefæller med fælles børn

Børnene får ingen arv ved førstafdødes død

Længstlevende disponerer over hele fællesboet

Misbrug → Børnene kan kræve skifte; dvs. deres arv

Skifte – arven efter førstafdøde deles mellem arvinger

Tvangsarv; kun ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn osv.)

Friarv (den del, man kan bestemme over ved testamente)
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TESTAMENTE (OG FÆLLESEJE)

Børn 1/16 - Ægtefælle 15/16

H boslod

H friarv

H tvangsarv

Børn tvangsarv

H’S BOSLOD

FRIARV

BØRN TVANGSARV

H TVANGSARV
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TESTAMENTE (OG FÆLLESEJE)

Hvad står den længstlevende tilbage med?

Fællesejet 1.600.000

Egen boslod 800.000

Arv i.f.t. testamente 75% 600.000

Tvangsarv (1/4 af 400.000) 100.000

1.500.000

Børn tvangsarv 100.000
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KOMBINATIONSSÆREJE MED TESTAMENTE

H formue

H boslod
H friarv

H tvangsarv

Børn tvangsarv

Børn 1/32 - Ægtefælle 31/32

H boslod

H friarv

H tvangsarv

Børn tvangsarv
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KOMBINATIONSSÆREJE MED TESTAMENTE

Den del af formuen, der falder i arv er reduceret til ½, idet længstlevendes ejendele er særeje og ikke indgår i 
delingen.

Børnene får kun deres tvangsarv

særeje 800.000 fælleseje 800.000

Boslod, ½ fælleseje 400.000
Testamente 75% 300.000
Tvangsarv 12,5% 50.000
Længstlevendes arv  750.000
Arv til børn 12,5% 50.000
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BØRNS TVANGSARVERET

Særregler

Børnenes tvangsarv kan begrænses til 1.290.000 (2019). 

Specielt relevant ved store boer.
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TESTAMENTE – FORSKELLIGE TYPER

Notartestamente Det mest sikre

Vidnetestamente Bør altid bekræftes ved et notartestamente

Nødtestamente Helt særlige tilfælde
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HVORFOR OPRETTE TESTAMENTE?

Ønsker at gøre det bedre end efter arvelovens regler

Ønsker at andre end ægtefælle, børn eller familie skal arve

Velgørende formål

Bopælsret for længstlevende 

Arven skal være særeje for arvingen.

Båndlæggelse

Gravstedslegat

Børnetestamente
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SÅDAN BEREGNES BOAFGIFTEN - 2019

Ingen afgift Ægtefælle 
Velgørende institutioner 

15 % af beløb over bundfradrag 
på 295.300 (2019) 

Børn/børnebørn 
Stedbørn 
Adoptivbørn 
Forældre 
Samlever (min 2 års samliv) 

25 % tillægsafgift Søskende og fjernere 
slægtninge 
Ikke slægtninge 
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GAVE ELLER ARVEFORSKUD

Forskellen er, hvilken deling der ønskes ved dødsfaldet

Arveforskud – samme afgift som ved gave

Arveforskud – boafgiften forfalder straks som ved gave

Familielånsgældsbrev:

Forfalder typisk ved død og skal modregnes i arven

Boafgiften forfalder ved dødsfaldet

Årlig gave som afdrag på lån – det må ikke være en aftale, at lånet ikke 
skal betales
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BELØBSGRÆNSE FOR GAVER

Børn, børnebørn, forældre kr. 65.700 (2019)

Svigerbørn kr. 23.000 (2019)
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TESTAMENTE – HVILKE TANKER SKAL MAN GØRE SIG?

Hvad skal der ske med dine værdier i tilfælde af død og hvordan vil du sikre 
dine nærmeste i tilfælde af død eller skilsmisse?

Børn  - ægtefælle  -
samlever?

Arv – gaver?

Formue – værdier – bil –
ejendele – opsparing -
firma?
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HVAD KOSTER ET TESTAMENTE?

Advokathonorar på kr. 4.750 inkl. moms (2019)

Højere honorar i specielle sager

Honorar dækker ét rådgivningsmøde samt udfærdigelse af testamente

Notarudgift kr. 300,00
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SPØRGSMÅL
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WWW: advokatgruppen.dk

LinkedIn: advokatgruppen

Instagram: @advokatgruppen 

#retligetil #siden1987
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