
 

1. Har vi styr på, om der skal være særeje 

eller fælleseje i vort ægteskab? (Ægte-

pagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve 

efter længstlevende? (Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have d 

7.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Formuerådgivning fra et 

juridisk perspektiv er 

økonomisk sund fornuft. 
 

www.paulex.dk 

KONTAKT OS: 

Advokathuset Bliddal  
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6920 Videbæk 

Spørg efter advokat Lotte Bliddal 

eller juridisk elitesekretær, Randi Jensen. 
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  Tjekliste  
1. Er I ægtefæller med børn – enten dine, 

mine og/eller vores? 

2. Har I en samlet formue, som ligger omkring 

6 millioner eller derover?  

3. Har I aktiver, som ved en overdragelse vil 

udløse skat? (kapitalandele i et eller flere 

selskaber, udlejningsejendomme, vind-

mølleanparter, aktier, værdipapirer eller 

lignende?)  

4. Vil I gerne have undersøgt mulighederne 

for at spare dødsboskat af godt 3 mio. kr., 

når den første af jer afgår ved døden? 

(sumsærejeægtepagt) 

5. Hvem skal arve sumsærejet på de godt 3 

mio. kr. efter førstafdøde? (børn eller 

længstlevende ægtefælle?) 

6. Hvem skal arve førstafdødes halvdel af 

fællesboet ved længstlevendes senere skifte 

af fællesboet i levende live? 

7. Hvem skal arve, når længstlevende dør? 

FORMUEOPTIMERING 

for velstillede ægtefæller  

og set fra et juridisk perspektiv 

 



BAGGRUND 

Det kan for nogle ægtefæller med børn og med en 

større formue end 6 millioner kroner (og hvor 

formuen også knytter sig til aktiver, som er belagt 

med en latent skat, som aktualiseres ved afståelse), 

være en god idé at splitte formuen op og etablere et 

særeje. Altså en ægtepagt om fuldstændigt særeje 

vedrørende bestemte aktiver. Det handler i bund og 

grund om, at ens arvinger – herunder eventuelt den 

længstlevende ægtefælle – kan opnå en betydelig 

skattebesparelse. 

 

Kort om dødsbobeskatning og skattefri boer 

Dødsboer kan være skattefrie eller skattepligtige. 

Hvis et dødsbo er skattefrit, betyder det, at boet ikke 

skal betale skat. Heller ikke af aktiver, der ellers ville 

have været skattepligtige, så som den afdødes 

virksomhed, værdipapirer, vindmølleanparter eller 

en udlejningsejendom, hvor en større skat venter 

forude ved afhændelse. 

Er dødsboet skattefrit, kan aktiverne sælges eller gå i 

arv – og skatten bortfalder helt. 

Beløbsgrænsen for skattefrihed er 3.070.100 kr. i 

(2022-sats). Såfremt et dødsbos netto og 

bruttoformue ikke overstiger 3.070.100 kr. (2022-

sats) på skæringsdagen, er dødsboet ikke 

skattepligtigt.  

Det handler således om at skabe et særeje-dødsbo 

hos førstafdøde, som ligger under grænsen for et 

skattepligtigt bo. Det kan ske ved ægtepagt, hvis 

formuen hos ægtefællerne udgør mere end 6.140.200 

kr. (svarende til to gange 3.070.100 kr. (2022-sats))  

Aktiver i særejet vil på den måde kunne gå i arv, 

uden at der skal betales skat af avancen. 

Hvordan gør man det? 

1. Vi etablerer sumgenstandssæreje for jer 
begge via ægtepagt op til grænsen for 
skattefrie dødsboer. I samme ægtepagt gives 
en gave på op til 49 % af det skattebelagte 
aktiv til ægtefællen. (Med den model får 
begge ægtefæller et sumsæreje, og 
skattebesparelsen vil opnås, uanset hvem af 
ægtefællerne, der dør først) 

2. Når første ægtefælle dør, opgøres den 
afdødes fuldstændige særeje, som falder i 
arv til eksempelvis længstlevende og/eller 
afdødes livsarvinger (der er ingen 
skattemæssige krav om, hvem der arver).  

3. Det er vigtigt, at den længstlevende af jer 
sidder i uskiftet bo med førstafdødes børn, 
så fællesformuens størrelse ikke bevirker, at 
grænsen på p.t. 3.070.100 kr. (2022-sats) 
overskrides. (Uskiftet bo vil særbørnene 
oftest sige ja til, eftersom der er en 
økonomisk fordel ved dette – arv af 3 mio. 
kr. er mere end arv af 3 mio. kr. minus 
dødsboskat på 50 % eller aktieavanceskat på 
42 %) 

4. Det uskiftede bo kan efterfølgende skiftes 
uden skattemæssige konsekvenser i 
særejeboet (man skal dog vente med at 
skifte det uskiftede bo til året efter skifte af 
særejeboet). 

5. I bør lave et testamente, hvor I tager stilling 
til, hvem der skal arve førstafdødes særeje 
og senere førstafdødes delingsformue og 
endeligt træffe beslutning om, hvem der 
skal arve længstlevendes formue, når 
sidstnævnte dør 

 

Resultatet er sparet avanceskat for arvingerne 

Hvis det skattebelagte aktiv har en værdi af 3 mio. 

kr. og en anskaffelsessum på 100.000 kr. vil skatte-

besparelsen være netto godt 1,2 mio. kr.  

 

Ovenstående er en letforståelig og generel 

beskrivelse af mulighederne. Det skal altid konkret 

undersøges, om der i jeres tilfælde er en mulighed 

for at opnå de beskrevne gunstige virkninger. 

Øvrige vigtige dokumenter?  
Testamente  

Ægtefæller arver automatisk hinanden. Ønsker I, at 

den længstlevende af jer eller jeres børn skal arve 

mere, end hvad loven siger, skal I lave et testamente. 

Ønsker I, at arven til børnene skal tilhøre dem som 

særeje i en eller anden form, bør I også oprette et 

testamente. 

 

Fuldmagt 

En sådan kan være vedvarende eller først gælde 

engang i fremtiden (fremtidsfuldmagt). 

En fuldmagt er en aftale mellem dig og den, som 

skal være din fuldmagtstager. Formålet er at sikre dig 

i god tid, så en person, som du har tillid til, kan 

hjælpe dig økonomisk og/eller personligt i en 

situation, hvor du ikke selv er i stand til dette. Det 

kan være ved sygdom, bortrejse eller anden hindring.  

Hvad koster det?  

En sumsærejeægtepagt koster 12.500 kr. inkl. moms. 

Kombineres ægtepagten med et testamente og to 

fuldmagter koster hele pakken 22.500 kr. inkl. 

moms. 

Dertil kommer tingslysningsafgift til staten med 

1.750 kr. (2022) for tinglysning af ægtepagten og 300 

kr. til notaren ved underskrift af et testamente. 


