Dødsfald
– familie og formue
Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og
sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske.
Men det handler også om formuen. Om at gøre det bedst mulige.
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Det kan være enkelt
- og det kan være kompliceret
Ved dødsfald aktiveres en lang række
formelle regler i forhold til skifteret
og SKAT – og i arvingernes indbyrdes
forhold. Det vil næsten altid være bedst
at få råd og praktisk hjælp, og i mange
tilfælde vil det ganske enkelt være
nødvendigt.
Og jo større formuen er, og jo mere
kompliceret formuestrukturen er, jo
vigtigere er det, at man får skabt de
bedst mulige løsninger.

Det gælder ikke mindst i forhold til
beskatning og likviditet. Men det
gælder også i forhold til aftalepartnere
og det fremadrettede forhold mellem
arvingerne.
Der vil ofte være meget betydelig
forskel imellem blot at få det gjort og
at få det gjort bedst muligt og på en
måde, der skaber balance mellem alle
vigtige hensyn. Uden at gøre det mere
kompliceret end nødvendigt.

Familien

Skifteform

Formuen

Samtaler
Ønsker og hensyn
Forventninger
Kommunikation

Testamente
Privat skifte
Bobestyrer
Uskiftet bo
Udenlandske forhold

Registrering og værdiansættelse
Forsikringer og pensioner
Kreditorer
Regnskab
Aktiver i udlandet

Tid og ro

Arvinger
Bech-Bruun

Aftaler

Skatteforhold

Skifteretten

Arvinger
Partnere
Arveafkald
Samejeaftaler
Aktionæraftaler
Ægtepagter
Testamenter

Værdiansættelse
Beskatning og boafgift
Virksomhedsordningen
Selskaber
Omstrukturering
Succession
Tilladelser
Bindende svar

Åbningsstatus
Proklama
Boopgørelse
Selvangivelse
Godkendelse
Betaling af skat og afgift
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Vi varetager helheden
– optimalt og med omsorg
Vi har indgående viden og erfaring på
alle områder, der har betydning for
både familie og formue. Vi tager ansvar
for alle i familien og lytter og engagerer
os med holdninger.

Omsorg

Optimal
formuesikring

Ordinær
bobehandling

Og vi tager os ikke kun af det formelle
og det praktiske, men vi skaber de
løsninger, der giver mest værdi. Og vi
ønsker at gøre det enkelt.

Ansvarlighed
Engagement
Involvering

Skatte- og afgiftsmæssig optimering
Sikring af formue og virksomhed
Beskyttelse af ægtefælle og arvinger

Salg af aktiver og betaling af gæld
Fordeling af formue og aktiver
Beregning og betaling af skat/afgift
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Vi tager gerne ansvaret
– også for et godt samarbejde
Vi kan tage os af det formelle, det praktiske og det komplicerede, så familien
kan tage sig af de nære ting og tage de
nødvendige beslutninger på et godt forberedt grundlag. Så enkelt som muligt.
Og vi kan sørge for et godt, tillidsfuldt
og effektivt samarbejde med alle.

Vi er vant til at fungere i samspil med
andre rådgivere og til at tage ansvar
og bygge bro samt lede og fordele,
hvor der er behov for det. Det er vores
ansvar at få samarbejdet mellem alle
parter til at fungere, så alle holder fokus
på opgaven og helhedsløsningen.

Skifteret
Pension/
forsikring

Udenlandske
myndigheder

SKAT

Bank
Arvinger
Bech-Bruun

Aftalepartnere

Revisor

Bestyrelse

Advokat
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Når der er særlige forhold …
Der vil næsten altid være særlige forhold. Det kan fx være salg af virksomhed eller væsentlige aktiver, eller det
kan være forhandlinger om kontraktforhold, sikring af ledende medarbejdere eller finansiering mv. Eller det kan
være arvinger eller formue i udlandet.

Bech-Bruun har på alle områder de
kompetencer og det netværk, der kan
sikre engageret og værdiskabende
håndtering også af sådanne særlige
forhold. Og vi vil tage den rolle og det
ansvar, som giver mening.
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Vi kan og vil hjælpe
Dødsfald skaber på alle måder en
følsom og sårbar situation – både for
familien og for andre, der er tæt på.
Vi har den nødvendige viden og erfaring til at hjælpe på den bedst mulige
måde – alt efter, hvad der er brug for.
Bech-Bruun er førende i Danmark, når
det drejer sig om generationsskifte, og
bliver ofte inddraget af banker, revisorer og advokater, hvor der er brug for
lige præcis vores kompetencer.

Vi vil sikre, at de relevante hensyn og
muligheder tænkes ind også ved
dødsfald – sammen med de praktiske,
formelle og familiemæssige forhold,
der også skal sørges for. Og vi vil gerne
hjælpe med gode råd, også inden det
bliver nødvendigt.
Ring til os eller send en e-mail, så starter vi, som du gerne vil.

Michael Serup
Partner
T 72 27 33 02
E mcs@bechbruun.com

Lisbeth Poulsen
Advokat
T 72 27 36 43
E lpo@bechbruun.com

Maj-Britt Johansen
Advokat
T 72 27 35 17
E mbjo@bechbruun.com

Jette Andersen
Bobehandler - Cand. Jur.
T 72 27 31 30
E jet@bechbruun.com

Annette Frehr Carstensen
Sekretær
T 72 27 30 56
E aca@bechbruun.com

Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed.
Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og
globale virksomheder med en bred vifte af ydelser.
Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest
anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af
fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår
de bedste resultater.

København
Danmark

Aarhus
Danmark

Shanghai
Kina

T +45 72 27 00 00
www.bechbruun.com

