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Fremtidsfuldmagter, 

arv og Testamente



Emneoversigt

» Fremtidsfuldmagter

» Hvorfor oprette testamente? 

» Tvangsarvinger/Arveklasser

» Ugifte samlevende

» Hvem har brug for et 
testamente?

» Formkrav



Fremtidsfuldmagter

» Lov vedtaget den 12. maj 2016

» Fremtidsfuldmagts registret er nu oprettet

» Lov er trådt i kraft pr. 1 september i 2017



» Tidligere og nugældende regler: 
– Vedvarende generalfuldmagter som vi kender dem i dag 

oprettes ”privat” og der føres ikke tilsyn med anvendelsen. 
Fuldmagtstager er alene begrænset af aftaleloven og 
erstatningsreglerne. 

– Værgemålsreglerne ændres ikke. Meget formelt system med 
tilsyn, regnskabspligt m.v. Kan være bekosteligt og 
tidskrævende. 

» Lov om fremtidsfuldmagt skal supplere dette 
system. 
– Der er tale om et formelt system, som skal danne rammerne 

for fuldmagten både ved oprettelse, ikrafttræden og under 
benyttelsen. 



» De formelle kriterier: 

– Myndig og kunne råde fornuftsmæssig 

– Indlæses i fremtidsfuldmagtsregisteret, via 
tinglysning.dk

– Og skal underskrives foran notar ved domstolene

– Kan udstedes til én eller flere i forening eller i 
subsidiær rækkefølge

Ved ikrafttræden: 

– Anmodning indgives til Statsforvaltningen 

– Af fuldmagtsgiver eller fuldmagtstager med 
dokumentation for habitus

– De nærmeste pårørende underrettes med mulighed 
for at gøre indsigelser



Hvad skal der stå i fuldmagten?
» Sælge fast ejendom / belåne og omlægge lån i fast ejendom

» Sælge andre aktiver

» Investering af midlerne

» Yde gaver

» Yde lån

» Antage hjælp hos advokat/revisor

» Repræsentere vedkommende i arvemæssige spørgsmål

» Personlige forhold

» Det skal være individuelt tilpasset den enkeltes økonomiske 
og personlige forhold



Pligter og tilsyn

» Naturligvis handle indenfor fuldmagten

» Opbevare dokumentation

» Holde formuen adskilt (undtaget ægtefæller og 
samlevende) 

» Må ikke indgå retshandler med sig selv

» Statsforvaltningen fører tilsyn og kan iværksætte 
undersøgelser og stille spørgsmål til fuldmagtstager

» Kan tilbagekaldes, ophører ved værgemål og kan 
bringes til ophør af statsforvaltningen



Hvorfor oprette testamente

» Vi må derfor kende lovens udgangspunkt

» Hvem er mine tvangsarvinger 

» Hvorledes fordeles arven

» Dine, mine og vores børn

» De ugifte samlevende

» Hvad sker der praktisk når jeg dør

LOVENS UDGANGSPUNKT SKAL ÆNDRES!



Hvem Arver mig? 

» Tvangsarvinger: ægtefælle og børn

» Hvis ingen tvangsarvinger, da så forældre, 
subsidiært søskende, søskendes børn etc.

» Hvis ingen i denne ”klasse”, så bedsteforældre 
subsidiært deres børn (men ikke børnebørn)  

» Ellers statskassen

ARVEKLASSER: 





Ægtefæller med børn

Fordeling af arv, jf. arveloven

Delingsformue 2.000.000 Kr.

H’s boslod: 1.000.000 Kr.

H’s legale arv: 500.000 Kr.

I alt: 1.500.000 Kr.

Børns legale arv: 500.000 Kr.



Tvangsarv - Friarv

» Tvangsarv ¼ (tidligere ½)

» Friarv ¾ (tidligere ½)



Arveloven med testamente

Ægtefællen arver mest muligt

Delingsformue 2.000.000 Kr.

H’s boslod: 1.000.000 Kr.

H’s friarv:

H’s tvangsarv:

750.000 Kr.

125.000 Kr.

I alt: 1.875.000 Kr.

Børns tvangsarv: 125.000 Kr.



Arveloven med testamente og ægtepagt

Ægtefællen arver mest muligt

Kombinationssæreje : 2.000.000 Kr.

H’s bodel: (særeje) 1.000.000 Kr. 
H´s boslod: 500.000 kr. 
H’s tvangsarv: 62.500 Kr.
H’s friarv: 375.000 Kr.
I alt: 1.937.500 Kr.

Børns tvangsarv: 62.500 Kr.

H’s tvangsarv 

1/8 Børns tvangsarv 1/8

H’s friarv 3/4

H’s bodel

særeje

Delingsformue

Afdødes bodel



Ægtefæller med børn

» Uskiftet bo

» 760.000 kr. reglen (i 2018)

» Legal arveret ½

» Delingsformue / særeje

» Fortrinsret til at udtage bestemte genstande



» Svogerskabsarv

» Ånden i testamentet (alle fællestestamenter)

Ægtefæller uden børn



Spørgsmål:

Hvor mange år skal man have boet
sammen før man arver hinanden?

» Kræver altid testamente
» Betingelser ved oprettelse og ved dødsfald
» Ej uskiftet bo
» Bemærk: Boafgift!

Ugifte samlevende



» Hvis ingen børn kan man testamentere hele arven

» Hvis børn, da kan man testamentere friarven = ¾ 

» Kombineret med udvidet samlever-testamente, 
dog helt op til 7/8

Ugifte samlevende



» 1.000.000 kr.'s begrænsningen (i 2018, kr. 
1.260.000,00) 

» Testamente begrænser tvangsarv til 1/16 af hele 
boet, kombineret med ægtepagt 1/32

» 600.000 kr. reglen ( 2018, kr. 760.000,00) 

Arveloven af 2008



» Båndlæggelser

» Velgørende formål

» Legater

» Særejebestemmelser

» Bobestyrer

» Ikke bestemmelser om begravelse/bisættelse 

Andre grunde:



Alle!
(næsten)

Hvem har brug for testamente?



» Notartestamente

» Vidnetestamente

» Nødtestamente

Formkrav!



» Mand(M) og Hustru(H) gifter sig 2006

» M har to særbørn – S1 og S2 

» Laver testamente i 2009: Arven til S1 begrænses til 
tvangsarven 

I alt 32 mio. 

Enken skal have ½ - 16 mio. 

Børnene skal have ½ - 16 mio. – dvs. 8 mio. hver

MEN S1 skal kun have tvangsarv (1/4 heraf), dvs. 2 mio.  

» Hvad med de restende 6 mio. - Løsning? 

Kan det betale sig at spare? 



Byretten sagde: 
H og S2 skal hver have ½ af de 6 mio.
(H = 19 mio., S1 = 2 mio. og S2 = 11 mio.) 

Landsretten sagde:
Alle får tvangsarv først – H= 4 mio. S1= 2 mio., S2= 
2 mio. 
Resten 24 mio. deles med ½ til enken og ½ til S2.  
(H= 16 mio., S1 = 2 mio. og S2 = 14 mio. 

Domstolene siger: 



Løsningsmodel 3: 
S1 får først 2 mio. 
Resten skal deles i forholde 1:2 til H. 
(H = 20 mio, S1 = 2 mio., S2 = 10 mio.) 

Løsningsmodel 4: 
S1 får først 2 mio. 
Resten skal deles ligeligt mellem H og S2
(H = 15 mio., S1= 2 mio. og S2 = 15 mio.) 

De ”lærde” siger: 



» Grænse for et dødsbo skattepligt, i 2018 kr. 
2.839.100,00

» Nye domme i 2013 = ændret retsstilling

» Overvej skifte af et uskiftet bo – hvis værdierne er 
under grænsen 

Dødsboskat



Ingen afgift
Ægtefælle

Velgørende institutioner

15% af beløb over bundfradrag på 

289.000 Kr.

Børn/børnebørn

Stedbørn

Adoptivbørn

Forældre

Samlever (min. 2 års samliv)

25% tillægsafgift Søskende og fjernere

slægtninge

Ikke slægtninge

Sådan beregnes boafgiften 2018



Beløbsgrænse Skat i %

Ægtefæller, -ægtepagt, nye 
regler

Ingen 0%

Børn/stedbørn
Børnebørn

Gaver over 64.300 Kr. 15%

Svigerbørn Gaver over 22.500 Kr. 15%

Forældre Gaver over 64.300 Kr. 15%

Samlever med fælles bopæl 
i min. 2 år

Gaver over 64.300 Kr. 15%

Andre Ingen Indkomstskat

Hvordan beskattes gaver i 2018?



Helsingør:

Nordhavnsvej 1, 3000 
Helsingør       

Allerød: 

Gydevang 39-41, 3450 
Allerød 

Tlf.: 49 21 01 80
www.drachmann.dk


