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Generelt
En autoriseret bobestyrer eller en
advokat for privatskiftende arvinger
har til opgave at behandle og afvikle
et dødsbo. Det skal ske i overensstemmelse med arveloven, dødsboskifteloven, øvrige gældende regler
og afdødes eventuelle testamente.
Hos Bech-Bruun gennemfører vi
behandlingen så hurtigt og effektivt
som muligt. Da du er arving, bliver du
løbende inddraget i beslutninger og
holdt orienteret om alle væsentlige
forhold.
Vi orienterer dog normalt ikke om de
almindeligste ekspeditioner, så selvom du i en periode ikke modtager
tilbagemeldinger, er det ikke udtryk
for, at bobehandlingen ligger stille.
Formålet med denne vejledning
Hvis du ikke tidligere har været
arving i et dødsbo, melder der sig
helt naturligt en lang række spørgsmål. For at svare på nogle af disse
spørgsmål og kort orientere dig om
den kommende bobehandling har vi
udarbejdet denne pjece.
Vi håber, den vil bidrage til, at bobehandlingen får et godt og fuldt
tilfredsstillende forløb for dig.
Bobestyrerboer
I et bobestyrerbo skal boet normalt
afsluttes senest to år efter dødsfaldet. Senest to måneder efter afslutningen af boet skal vi fremlægge en
boopgørelse til godkendelse på et
afsluttende bomøde.
Boopgørelsen er en opgørelse over
indtægter og udgifter i boet. Når
boopgørelsen er godkendt på det
afsluttende bomøde, skal den sendes
til SKAT og skifteretten inden for to
uger.
Privatskiftede boer
Et bo, der skiftes privat, skal afsluttes
senest et år efter dødsfaldet. Vi skal
sende boopgørelsen til SKAT og

skifteretten senest tre måneder efter
afslutningen af boet.
Hvor lang tid tager bobehandlingen?
De fleste boer kan vi færdiggøre i
løbet af et til halvandet år. Så snart
vi har dannet os et overblik over
boets forhold, kan vi sige mere præcist, hvornår du kan forvente boet
afsluttet.
Du må være forberedt på, at der er
en række procedurer i forbindelse
med en bobehandling, der tager tid,
blandt andet fordi flere forhold ofte
skal koordineres.
Når vi har afsluttet bobehandlingen,
har myndighederne også forholdsvis lange frister til at godkende det
indsendte materiale. Et godt råd er
derfor at væbne sig med tålmodighed. Vi gør, hvad vi kan for at få boet
behandlet så hurtigt som muligt.
Eventuel klage over bobestyrerens afgørelser
Som arving kan du klage over alle
vores afgørelser om boets forhold.
En klage skal indgives til skifteretten
senest fire uger efter, du får kendskab til afgørelsen. Skifteretten vil
herefter tage stilling til klagen.
Inden du indgiver en eventuel klage,
foreslår vi dog, at du kontakter os
for at sikre, at der ikke er tale om en
misforståelse.
Sådan forløber bobehandlingen
Bobehandling kan typisk deles op i
tre faser:
1. Den indledende fase
2. Den udførende fase
3. Den afsluttende fase
I det følgende vil bobehandlingen i
de tre faser blive beskrevet. Herefter
følger en kort omtale af:

•• boer, hvor der er en efterlevende
ægtefælle
•• skatteforhold
•• retsafgift, boafgift og forsikringsordninger
•• oprettelse af testamente/ægtepagt
•• praktiske oplysninger.
Vil du give afkald på din arv?
Hvis du overvejer at give arveafkald,
skal du straks gøre os opmærksom
på det. Hvis du er enearving, skal
du give afkald, før boet udleveres til
privat skifte.
I andre tilfælde skal du give afkald,
inden boets aktiver udloddes til arvingerne, dog senest inden boopgørelsen indleveres til skifteretten.
Insolvente boer
Hvis boets gæld overstiger værdierne, er boet insolvent, og arvingerne
vil derfor ikke arve noget efter
afdøde. Boets insolvens konstateres
enten af skifteretten i forbindelse
med det første møde eller af os, når
der er overblik over formueforholdene og kreditorernes krav.
Et insolvent dødsbo behandles delvis
efter reglerne i konkursloven. Det
betyder blandt andet, at det er kreditorerne og ikke arvingerne, der har
indflydelse på bobehandlingen.
Arvingerne hæfter ikke for afdødes
gæld, hvis boet er under insolvensbehandling. Hvis en person er
begunstiget i pensions- og livsforsikringsordninger, tilfalder pengene
som udgangspunkt den begunstigede, selvom boet er insolvent.
Denne vejledning handler primært
om skifte af solvente boer.
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Den indledende fase
Vi registrerer og vurderer boet
I den første fase efter et bo er udleveret til behandling, danner vi os et
overblik over boets formueforhold
ved at registrere alle aktiver.
Aktiverne er værdier som fx løsøre
og bil, ejendomme, værdipapirer,
bankindeståender og forsikringer.
Herudover registrerer vi alle passiver,
det vil sige afdødes gæld, så der er
overblik over boets nettoformue.
Alle værdier registreres som udgangspunkt til handelsværdien.
Vi beder en vurderingsmand om
at registrere og vurdere indboet,
medmindre det er af ringe værdi. Det
bedste er ofte, at arvingerne selv står
for at rydde boligen og fordele det
almindelige indbo, men husk altid at
aftale det med os først.
Arvingerne fordeler indbo og
løsøre
En del af arven kan bestå af indbo.
Hvis der er flere arvinger, der ønsker
samme aktiv, trækker vi lod, medmindre der aftales en anden ordning.
En ægtefælle har dog ret til at vælge
først. Hvis en genstand betyder
noget særligt for en arving, har vedkommende ret til denne genstannd
De genstande, der tages ud af boet,
modregnes i nettoarvebeløbet.

Eksempel
•• Nettoarvelod i alt 100.000 kr.
•• Værdi af løsøre, der er taget ud af
boet 5.000 kr.
•• At udbetale kontant 95.000 kr.

Arvingerne skal oplyse om afdødes formue- og gældsforhold
Det er vigtigt, at arvingerne videregiver alle oplysninger om afdødes
formue- og gældsforhold og afleverer
relevante papirer til os.

Forsikringer, kapital- og ratepension
Det er også vigtigt, at arvingerne
oplyser os om afdødes forsikringer.
Det gælder fx livs- eller ulykkesforsikringer og kapital- eller ratepensionskonti i pengeinstitutter.
Hvis der er indsat en begunstiget i
forsikringsordningen, kan den begunstigede henvende sig til forsikringsselskabet og få forsikringssummen
udbetalt. I disse tilfælde går forsikringssummen som regel uden om
boet og direkte til de begunstigede
(typisk ægtefælle eller børn).
Hvis indsættelsen af en begunstiget
er urimelig overfor ægtefælle eller
børn, kan de protestere over udbetalingen. I det tilfælde må forsikringsselskabet højst udbetale 1/3 af
forsikringssummen til den begunstigede.
Ægtefælle og børn kan højst få et
beløb svarende til, hvad de ville have
modtaget, hvis afdøde i stedet havde
oprettet testamente til fordel for den
begunstigede.

Hæfter jeg for gæld?
Arvingerne hæfter ikke for afdødes
gæld, hvis boet behandles som bobestyrerbo. Hvis det viser sig, at gælden
overstiger de registrerede værdier,
skal arvingerne ikke indbetale noget
til boet. Arvingerne får blot ikke udbetalt arv i denne situation.
Hvis boet er under privat skifte og
viser sig at være insolvent, hæfter
arvingerne heller ikke, hvis boet
overgår til behandling som bobestyrerbo, og arvingerne tilbageleverer
de aktiver, som de eventuelt har fået
udlagt forinden.
Hvem skal arve hvad?
I denne første fase undersøger vi
også arveforholdene. De følger af
enten arveloven eller af afdødes
testamente.
Hvis arvingerne har kendskab til
andre optegnelser, hvor afdøde har
givet udtryk for, hvordan løsøregenstandene skal fordeles, skal de
oplyse det til os. Det er også vigtigt at
oplyse os om eventuelle adoptionsforhold.

Selvom en begunstiget får udbetalt
en forsikringssum uden om boet,
skal vedkommende normalt betale
bo- eller tillægsboafgift af beløbet
uden bundfradrag. I visse tilfælde
skal der ifølge pensionsbeskatningsloven betales en afgift på 40 % ved
dødsfaldet. Boafgiften skal i så fald
beregnes af nettobeløbet, det vil sige
efter fradrag af denne afgift.

I bobestyrerboer kræver skifteretten
som regel, at arveforholdene bekræftes af folkeregistret eller på en anden
måde. Det er vigtigt, at du selv giver
de oplysninger om familieforhold,
som du har kendskab til.

Indkaldelse af kreditorer
Vi indrykker et præklusivt proklama
i Statstidende med en frist på otte
uger. Det er en annonce, der opfordrer alle kreditorer til at anmelde
deres krav inden fristens udløb.

Gaver eller arveforskud givet af
afdøde
Hvis du har modtaget gaver, arveforskud eller har kendskab til, at
afdøde har givet gaver inden sin død,
skal du også oplyse dette. Det skal
du, fordi der måske skal betales
arveafgift.

Hvis en kreditor ikke anmelder sit
krav inden for denne frist, bortfalder
kravet, men der er visse undtagelser,
fx skattekrav.

Hvis man er usikker på, om alle
arvinger er fundet, iværksætter vi en
eftersøgning.

5

Postspærring m.m.
Vi iværksætter som regel postspærring på afdødes adresse. Herved
sikrer vi os, at al post bliver sendt
direkte til os. Vi opsiger desuden
abonnementer og kontakter afdødes
banker og forsikringsselskaber m.fl.
Faste ejendomme – salg eller
udlæg?
Hvis afdøde ejede fast ejendom,
beder vi ofte en ejendomsmægler
om en vurdering. Hvis arvingerne
beslutter at sælge, vil ejendommen
blive solgt uden ansvar for boet og
arvingerne.
Hvis arvingerne har kendskab til
særlige forhold om ejendommen,
som en køber bør vide, skal vi have
det at vide. Hvis der er enighed om,
at en af arvingerne skal overtage
ejendommen, vil der som regel være
mulighed for det.
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Åbningsstatus
Når vi har fået alle oplysninger om
afdødes formueforhold, laver vi en
åbningsstatus, som er en opgørelse
over afdødes samlede værdier og
gæld ved dødsfaldet.
Åbningsstatus kan give et fingerpeg
om, hvordan den endelige opgørelse
kommer til at se ud. Vi begynder at
lave åbningsstatus, når proklamafristen er udløbet.
Arvingerne modtager en kopi af åbningsstatus, som vi samtidig sender
til SKAT og skifteretten.
I skattefritagne boer bruges opgørelsen blandt andet til at undersøge,
om der skal laves en selvangivelse for
mellemperioden, der er perioden
1. januar i dødsåret frem til datoen
for dødsfaldet.

Desuden kontrollerer SKAT, om der
findes værdier eller gæld,som afdøde
ikke tidligere har opgivet, og som
derfor kan betyde, at afdøde skylder
skat for tidligere år.

Skifte af dødsboer
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Den udførende fase
Salg af aktiver
I denne fase sælger vi de effekter og
aktiver, som arvingerne ikke ønsker
at modtage som arv. Det kan fx være
ejendomme og værdipapirer.
På dette tidspunkt af bobehandlingen er det derfor vigtigt, at du giver
os besked, hvis ikke vi kan komme
i kontakt med dig i en periode på
mere end en uge. Især når der er
fast ejendom, er det vigtigt at reagere
hurtigt, hvis der kommer et købstilbud.

Inddrivelse af tilgodehavender
Vi sørger så vidt muligt for at inddrive
penge, som andre skylder afdøde.
Afklaring af juridiske spørgsmål
Hvis der fx opstår spørgsmål om fortolkningen af afdødes testamente, vil
vi undersøge det og måske indkalde
til et bomøde med arvingerne.

Betaling af anmeldte krav
Vi gennemgår og vurderer de krav,
som afdødes kreditorer har anmeldt
over for boet, inden kravene bliver
betalt. Kravene består typisk af husleje, el, telefon og lignende.

7

Skifte af dødsboer

Den afsluttende fase
Boopgørelse og arvefordeling
Når alle boets forhold er afklaret,
laver vi et udkast til boopgørelse
med arvefordeling (repartition) og
eventuel selvangivelse, hvis boet er
skattepligtigt.
Under “Skatteforhold” kan du se en
oversigt over, hvornår boer er skattefrie eller skattepligtige og under
“Retsafgift, boafgift og forsikringsordninger” finder du øvrige oplysninger
om fx retsafgift og bundfradrag, der
har betydning for boopgørelsen.
Sådan fastsætter vi honoraret
Vores honorar afhænger af vores
tidsforbrug, boets størrelse og kompleksitet. Kompleksiteten afgøres
blandt andet af karakteren af arveforholdene, aktiverne og gældsforholdene.
Allerede efter det første møde med
arvingerne anslår vi honorarets
størrelse, og vi holder løbende arvingerne orienteret om boets udvikling,
herunder om eventuelle ændringer
i størrelsen af det anslåede honorar.

Afsluttende bomøde
Når vi har lavet boopgørelsen med
en arvefordeling, sender vi et udkast
til arvingerne sammen med en indkaldelse til afsluttende bomøde. Det
er ikke nødvendigt at holde mødet,
hvis arvingerne kan godkende opgørelsen.
Boopgørelse og selvangivelse
sendes til SKAT og skifteret
Når arvingerne har godkendt boopgørelsen, sender vi den til myndighederne. SKAT skal inden tre måneder godkende værdiansættelserne.
Hvis boet er skattepligtigt, gennemgår SKAT også den selvangivelse,
som vi indleverer samtidig med boopgørelsen. Der gælder ingen frist
for SKATs gennemgang af selvangivelsen.
Efter SKATs godkendelse gennemgår
skifteretten regnskabet. Skifteretten
beregner og opkræver derefter boafgift og tillægsboafgift. Boets arvinger
kan klage over boafgiftsberegningen
til skifteretten. Klagen skal indgives
senest fire uger efter modtagelsen af
afgiftsberegningen.

Udlodning af arv
I bobestyrerboer skal arven udloddes
senest 14 dage efter, at afgiftsberegningen er endelig godkendt af alle
parter.
Der gælder ikke nogen frist for, hvornår skifteretten skal have foretaget
afgiftsberegning, men typisk går der
en til to måneder efter modtagelsen
af SKATs godkendelse.
I privatskiftede boer vil der ofte blive
udbetalt et større á conto beløb, når
arvingerne har godkendt boopgørelsen.
Resten bliver udbetalt, når myndighederne også har godkendt boopgørelsen.
I forbindelse med den endelige
afslutning udbetaler vi de renter, der
er tilskrevet på boets bankkonto fra
skæringsdagen i boopgørelsen, indtil
kontoen ophæves.
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Boer, hvor der er
en efterlevende ægtefælle
Ægtefællers udtagelsesret
En efterlevende ægtefælle har ret til
forlods at udtage genstande fra boet,
der udelukkende tjener til personlig
brug.
Ægtefællen har også ret til at udtage
suppleringsarv, hvis summen af den
efterlevendes boslod, arvelod og
fuldstændige særeje ikke overstiger
690.000 kr. i 2013.
Livs- og ulykkesforsikringer, rateforsikringer og kapitalpensionskonti,
der tilfalder ægtefællen i forbindelse
med dødsfaldet, indgår også i beregningen.
Uskiftet bo
Ægtefæller har som udgangspunkt
ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, hvis der er fælleseje i boet
med afdøde. Ægtefællen indtræder
derved i alle afdødes rettigheder og
forpligtelser og undgår således at

dele formuen, mens ægtefællen
lever. Afdødes særbørn kan give
tilladelse til uskiftet bo.
Ved uskiftet bo overtager ægtefællen
afdødes skat og beskattes af afdødes
indkomst i dødsåret. Ægtefællen har
dog samtidig to fulde personfradrag
i denne periode.
Et uskiftet bo skal skiftes, hvis den
efterlevende ægtefælle indgår nyt
ægteskab. Arvingerne kan ikke give
afkald på skifte og samtidig bevare
deres arveret efter førstafdøde.
Ægtefællers ret til at kræve skifte – afgiftsfrihed
Ægtefællen kan altid selv forlange
skifte af det uskiftede bo. Det vil
navnlig være aktuelt, hvis ægtefællen
ønsker at udtage suppleringsarv,
eller ønsker at holde arv, forsikringsbeløb eller lignende værdier ude fra
det uskiftede bo.

Ægtefællen skal i så fald forlange
skifte senest tre måneder fra det
tidspunkt, hvor de pågældende beløb
blev udbetalt.
Hvis formuen overstiger grænsen
på 690.000 kr. (2013-tal), og der
indledes skifte, skal den efterlevende
ægtefælle kun beskattes af egne
indtægter og udgifter.
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Skatteforhold
Dødsboer er skattefritagne, hvis
værdien af boets aktiver og dets nettoformue på skæringsdagen i boopgørelsen hver især ikke overstiger
2.595.100 kr. En ejerbolig, der har
tjent til bolig for afdøde eller dennes
husstand, medregnes som udgangspunkt ikke ved opgørelsen
af boets aktiver.
Beløbet gælder for 2013, og det
er boets afslutningsdag, der afgør,
hvilken beløbsgrænse der anvendes.
Hvis boet er´skattefritaget, skal boet
ikke betale skat af indtægter i boperioden. Det gælder også eventuelle
genvundne afskrivninger af fortjenester på skatterelevante aktiver,
fx aktier. Indeholdt udbytteskat på
aktier tilbagebetales dog ikke.
Hvis boets formue overstiger de
gældende beløbsgrænser for skattefritagelse, skal boets indkomst i
boperioden beskattes med 50 %.
Det samme gælder afdødes indkomst i perioden fra 1. januar til
dødsdagen (mellemperioden).

I den beregnede skat fradrages:
•• 1.900 kr. pr. påbegyndt måned til
og med dødsmåneden (mellemperiodefradrag).
•• 5.200 kr. pr. påbegyndt måned
efter dødsfaldet, dog i højst 12
måneder (bofradrag). Bofradragets
størrelse reguleres ikke i boperioden.
•• allerede betalte skatter for dødsåret.
Selvangivelse for året før dødsåret og mellemperioden
En person er skattepligtig til sin dødsdag, og der kan være et uafklaret
mellemværende med SKAT både for
tidligere år og for perioden fra
1. januar i dødsåret indtil dødsdagen
(mellemperioden).
Derfor skal der laves selvangivelse
og årsopgørelse for afdøde for året
forud for dødsåret, så eventuel
overskydende skat eller restskat kan
indgå i det endelige boregnskab.

I skattefritagne boer kan både SKAT
og boet inden for visse frister kræve,
at der foretages en skatteberegning
for mellemperioden. Her udgør
skatten 50 % af den skattepligtige
indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag.
I den beregnede skat fradrages i
2013 1.900 kr. pr. påbegyndt måned.

Skifte af dødsboer
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Retsafgift, boafgift
og forsikringsordninger
Retsafgift
Boet skal som regel betale en retsafgift til skifteretten på 2.500 kr. Hvis
arvebeholdningen overstiger 1 mio.
kr., skal boet betale en yderligere
afgift på 6.500 kr. I visse tilfælde
er retsafgiften mindre (forenklet
privat skifte, uskiftet bo m.fl.).
Boafgift
Der skal betales en boafgift på 15 %
af den del af boet, der overstiger et
bundfradrag. Bundfradraget knytter
sig til dødsåret og udgør 264.100 kr.
for 2013. Hvis afdøde sad i uskiftet
bo, er der normalt to bundfradrag,
før boafgiften beregnes.
Der skal desuden betales en tillægsboafgift på 25 % uden bundfradrag
af den del af boets formue, der
tilfalder andre end afdødes nærmeste familie. Boafgiften fratrækkes, før
tillægsboafgiften beregnes, og den
gennemsnitlige samlede afgift kan
derfor ikke blive højere end 36,25 %.
Afdødes børn, adoptivbørn og
stedbørn skal kun betale boafgift.
Derimod hører afdødes søskende,
nevøer og niecer ikke til den nærmeste familie i boafgiftslovens forstand.
Denne personkreds skal derfor betale tillægsboafgift.
Hvis afdøde har oprettet testamente
til fordel for sin samlever, og de på
tidspunktet for dødsfaldet bor sammen og venter, har eller har haft et
barn sammen, skal samleveren kun
betale boafgift.
Det samme gælder også, hvis de
har boet sammen de sidste to år før
dødsfaldet. Vi indhenter normalt en
folkeregisterattest som dokumentation.

Der skal ikke betales afgift af arv, som
tilfalder afdødes ægtefælle. Der skal
heller ikke betales afgift for arv og
legater til en række almenvelgørende eller almennyttige foreninger og
organisationer.
Forsikringer og pensioner
Der skal ikke betales boafgift af
følgende:
•• Forsikringssummer, som tilfalder
afdødes ægtefælle, medmindre
parterne var separerede.
•• Børnepensioner, herunder løbende ydelser til børn eller stedbørn
under 24 år.
•• Forsikringer, der udbetales fra ATP.
•• Lovpligtige ulykkesforsikringer og
arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer, hvis der er tale om en
arbejdsulykke.
•• Forsikringsbeløb, som en begunstiget selv har betalt præmie for
(krydslivsforsikringer).
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Kontakt os
Bech-Bruun skaber løsninger for virksomheder, offentlige institutioner og
privatpersoner inden for alle juridiske
områder. Vi er i alt 525 medarbejdere fordelt på kontorer i København
og Aarhus og på vores repræsentationskontor i Shangahi.

Det er ofte en god ide
at oprette et testamente. Har du modtaget arv
af en vis størrelse, kan
det i sig selv begrunde
oprettelse af testamente, eventuelt kombineret med oprettelse af
en ægtepagt.

Vi har mange års erfaring med blandt
andet bobehandling og er altid parat
til at hjælpe dig med eventuelle
spørgsmål. Vi lægger særlig vægt
på personlig kontakt og venlighed,
effektivitet og ansvarlighed.
Kontortiden er mellem kl. 9.00 og
18.00. Vil du i kontakt med os, kan
du ringe, skrive, faxe eller sende en
e-mail. Hvis du ikke træffer os, kan du
lægge en telefonbesked, og så ringer
vi dig op.

Vi anbefaler, at du lader
en advokat rådgive dig
og skrive dokumenterne. Du er naturligvis velkommen til at kontakte
os, hvis vi skal hjælpe
dig.

Vi behandler sagerne så hurtigt,
som det er muligt, men beder om
forståelse for, at bobehandling ofte
indeholder mange ekspeditioner og
involverer mange parter og offentlige
myndigheder.

Sys Rovsing
Autoriseret bobestyrer
T
72 27 33 96
E srk@bechbruun.com

Louise Bøtcher Bomholtz
Advokat
T
72 27 36 29
E lbb@bechbruun.com

Jane Bjerregaard
Bobehandler
T
72 27 38 03
E jb@bechbruun.com

Johan Hartmann Stæger
Advokat
T
72 27 35 74
E jhs@bechbruun.com

Liselotte Egholm
Bobehandler
T
72 27 38 31
E leg@bechbruun.com

Jane Honoré Jepsen
Bobehandler
T
72 27 37 43
E jha@bechbruun.com
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Bech-Bruun er et af Danmarks
førende advokatfirmaer med et
stærkt internationalt omdømme.
Vi rådgiver full service og i
højtprofilerede transaktioner.
Vores klienter inkluderer førende
virksomheder, organisationer og
offentlige myndigheder i Danmark
og udlandet.
Vi har flere end 525 talentfulde
medarbejdere og nogle af branchens
mest anerkendte og erfarne
eksperter. Vi arbejder i et stærkt
fagligt miljø og brænder for at levere
værdiskabende resultater til vores
klienter.

København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Danmark

Aarhus
Frue Kirkeplads 4
8100 Aarhus C
Danmark

Shanghai, rep.kontor
83 Loushanguan Road
Suite 2635, 26/F
Shanghai, Kina

