
Dødsbobehandling
En kort vejledning om de forskellige skifteformer



Sådan vælger du den 
rigtige skifteform

myndig og solvent. Arvingerne har selv 
ansvaret for bobehandlingen, og udfører 
dette gerne med bistand fra advokat, og 
denne bobehandlingsform er ofte et billi
gere alternativ til bobestyrerbehandling. 

Hvis gælden overstiger aktiverne kan 
arvingerne mod at aflevere alle aktiver
ne tilbage, anmode om bobestyrerbe
handling. Privat skiftede boer overgår til 
bobestyrerbehandling, hvis boopgørelsen 
ikke er indleveret senest 15 måneder efter 
dødsdagen.

Bobestyrerbehandling
Hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at 
skifte boet privat, kan der udpeges en 
bobestyrer, hvis blot én af arvingerne 
anmoder skifteretten herom. Skifteretten 
kan også udpege en bobestyrer af andre 
grunde f.eks når boet er insolvent, hvor 
arvingerne ikke er enige eller arving erne 
er umyndige.

Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld 
i et bobestyrerbo. Bobestyreren har 
ansvaret for boets behandling.

Advokatbistand
Er ikke altid nødvendig, men for mange 
vil opgaven kræve hjælp fra en advokat. 
Der kan være mange gode grunde til at 
involvere en advokat – helt eller delvist. 
Advokaten har erfaringen og man undgår 
både faldgrupper, men også at en enkelt 
arving kommer til at sidde med en stor 
arbejdsopgave.

Omkostninger til advokat er ofte mindre 
end man forestiller sig og derudover kan 
udgiften til advokat fratrækkes i boop
gørelsen inden beregning af boafgiften.

Ved dødsfald skal der tages stilling til, 
hvordan boet skal behandles. Der skal 
foretages et valg mellem de forskellige 
behandlingsformer.

Der er konsekvenser ved valg af skifte
form, og det kan blive dyrt at vælge 
forkert.

Boudlæg
Når boets midler er små, det vil sige under 
kr. 48.000,00 (2022) efter rimelige udgifter 
til begravelse og ryddeliggørelse af bolig. 
Kan begæres af afdødes ”nærmeste” og 
som har påtaget sig begravelsesudgifterne.
Skifteretten tager stilling til, hvem der skal 
anses for ”nærmeste”.

Forenklet privat skifte
En mulighed, hvis ikke der skal betales 
bo eller tillægsboafgifter, hvor der ikke er 
legatarer, hvor boet ikke er skattepligtigt 
eller afdøde har drevet selvstændig 
virksomhed.

Der skal ikke laves boopgørelse.

Der gælder særlige regler i tilfælde af, at 
det er ægtefællen, der ønsker at udtage 
boet til forenklet privat skifte.

Privat skifte
En meget anvendt skifteform, når alle 
arvinger er enige om, hvordan boet skal 
behandles og mindst én af arvingerne er 

Ægtefælleudlæg
En tvangsarveret for ægtefællen, 
der giver ægtefællen ret til at udtage 
op til kr. 820.000,00 (2022) forlods.

Det vil i mange tilfælde være at fore
trække frem for et uskiftet bo.

Uskiftet bo 
Uskiftede boer har traditionelt igen
nem historien været meget anvendt, 
men har også mange ulemper, 
 f.eks. skattemæssige konsekvenser, 
overtagelse af gældsansvaret fra 
førstafdøde, krav om skifte forud 
for nyt ægteskab og endvidere at 
man er underlagt misbrugsregler.

For ægtefæller 
og registrerede 
partnere
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Kontakt os for en  
uforpligtende samtale

Anders Tornbjerg Andersen
Advokat (L) og  

aut. bobestyrer
Telefon: 79 25 30 14

Mail: ata@lrp.dk

Sara Pommerencke
Advokat

Telefon: 79 25 30 22
Mail: sap@lrp.dk

Anne Koch
Advokat og  

associeret partner
Telefon: 79 25 30 17

Mail: ak@lrp.dk
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