
Selandia Advokater

Havnevej 19
4300 Holbæk

Telefon 59480000
Telefax 59480001

Hjælp – jeg skal giftes

Ja, egentlig er det jo en glædelig begivenhed, men hvis man sidder i uskiftet bo
efter en tidligere afdød ægtefælle, kan der være nogle trængsler, man skal gen-
nemgå, inden der kan blive bryllup.

Et uskiftet bo skal nemlig skiftes, før man kan indgå nyt ægteskab. Børnene skal
have deres arv efter deres først afdøde forælder.

Måske har den giftelystne slet ikke råd til at skifte – det er det uskiftede bos for-
mue, som den er nu, der skal skiftes, og ikke formuen, som den var dengang, da
dødsfaldet skete. Det betyder, at alt, hvad man har tjent og erhvervet siden æg-
tefællens død skal indgå i skiftet. Mange har valgt uskiftet bo, fordi det var det hur-
tigste og nemmeste i den trængte situation, hvor ægtefællen netop var død, men
jeg møder mange, der senere fortryder dette "nemme" valg.

Men lad os forudsætte, at man har råd til at skifte. Hvis ægtefællen er død inden 1.
januar 2008 og der ikke er oprettet testamente, har børnene ret til at arve i alt 1/3
af formuen i det uskiftede bo. Hvis dødsfaldet er sket efter 1. januar 2008, er bør-
nene berettigede til i alt 1/4 af boet.

Man kan skifte boet privat, hvis den efterlevende ægtefælle og børnene er enige
om, hvorledes de skal dele mv. Når skiftet er afsluttet, kan der gives prøvelsesat-
test (kommunens tilladelse til at indgå ægteskab).

Er der ikke tid til at gennemføre et privat skifte inden brylluppet, eller er der uenig-
hed om delingen, kan der indledes bobestyrerbehandling af boet. I så fald kan man
få prøvelsesattest straks efter, at boet er udleveret til en bobestyrer til behandling.

Hvis boets formue ikke er stor, er der mulighed for, at efterlevende ægtefælle kan
overtage boet ved ægtefælleudlæg. Hvis førstafdøde er afgået ved døden før
1. januar 2008, gælder det boer med en samlet formue på mindre end 240.000 kr.
(2012 tal), og hvis førstafdøde er død efter den 1. januar 2008, hvis formuen er
mindre end 680.000 kr. (2012 tal).

Man kan prøve at sikre børnene arv under visse "alternative" former, for eksempel
testamente eller gældsbrev. Det er muligt at strikke en ordning sammen, og ofte er
børnene med på den, hvis der sker en fair sikring af deres rettigheder.

Nogle gange beregner vi formuen og børnenes arv så nogenlunde. Så kan børnene
meddele arveafkald mod at modtage et aftalt beløb, og skiftet kan afsluttes for-
holdsvis hurtigt.



Side 2

Nogle børn vælger blot at meddele arveafkald efter deres afdøde forælder – even-
tuelt mod at blive indsat som arving til et vist beløb eller en vis brøkdel i et uigen-
kaldeligt testamente.

Hvis alle børn meddeler arveafkald, ophører det uskiftede bo uden videre, og den
efterlevende ægtefælle overtager formuen til fri rådighed.

Når man gifter sig og efterlader børn af tidligere forhold eller ægteskab, er det en
rigtig god ide at overveje, om man skal lave ægtepagt (om særeje) og eller testa-
mente (om fordeling af arv), fordi selve vielsen har en række konsekvenser for bå-
de formueordning og deling ved død.

Gifter man sig uden at lave ægtepagt, får man formuefællesskab i det nye ægte-
skab. Det betyder, at formuen skal deles, når man senere skal skilles eller dør fra
hinanden. Og man får ved vielsen automatisk en ny tvangsarving: Ægtefællen.
Derfor bør man inden brylluppet gøre sig nogle tanker om, i hvilket omfang man
ønsker at sikre sin ægtefælle eller børnene en vis arv, når man dør,

Der er således flere muligheder og faldgruber – så det er klogt at kontakte advokat
inden vielsen for at få afklaret, hvordan formueforholdene bør være i det nye ægte-
skab, og om I eventuelt bør lave et testamente.


