
Family in business 



Vores 80/20 regel



Nyttige dokumenter



Forvaltningsmæssige beføjelser 

Dispositionsmæssige beføjelser 

Økonomiske beføjelser

Misligholdelsesbeføjelser

Ejeraftale - Regulerer forholdet mellem ejerne af et selskab

Familie Virksomhed



Udgangspunktet: Fælleseje
Formuen skal deles lige ved separation, skilsmisse eller død

Skilsmissesæreje
Ved skilsmissesæreje beholder hver ægtefælle sit særeje ved separation eller 
skilsmisse. Dør den ene ægtefælle, ”forvandles” skilsmissesærejet til fællesformue. 

Fuldstændigt særeje
Formuen er særeje ved både skilsmisse og død. Dog arver ægtefællen stadig. 
Tilgodeser typisk børn. 

Gyldighedsbetingelser
i) Ægtepagten kræver enighed ii) Ægtepagten skal tinglyses 
iii)  Kan indgås efter ægteskab

Ægtepagt - Skriftlig aftale mellem to ægtefæller om at der ikke skal gælde fælleseje



Først deles boet i to lige store dele –
hver på kr. 500.000

Ægtefællen:
Beholder sin egen halvdel af det samlede 
bo – kr. 500.000 
Arver 1/2 af den anden halvdel, altså 
250.000 kr. 
I alt kr. 750.000

Børnene:
Arver 1/2 af de boet på kr. 500.000
Dvs. 250.000 til lige deling mellem dem 
I alt kr. 125.000 hver

Delingsformue/skilsmissesæreje
Fælles bo kr. 1.000.000

Testamente   Hvem skal arve hvad og hvor meget?

Ægtefællen:
Arver 1/2
I alt kr. 500.000 kr.

Børnene:
Arver 1/2 – 500.000 til lige deling 
mellem dem
I alt kr. 250.000 hver

Fuldstændigt 
særeje/kombinationssæreje  
kr. 1.000.0000

Tvangsarv: 
Børn og ægtefælle er per definition 
tvangsarvinger og skal (sammenlagt) arve 
mindst 25% af nettoformuen. Har du 
både ægtefælle og børn, får de hver især 
halvdelen af tvangsarven, dvs. 12,5 % til 
din ægtefælle og 12,5% i alt til dine børn. 
Tvangsarven kan begrænses til 1.290.000 
kr., dette er dog kun muligt at gøre i 
forhold til børn. 
Arveafkald:
Arveafkaldet kan være givet fuldstændigt, 
for et beløb eller en brøkdel af arven. 

Tvangsarv/arveafkald



Spørgsmål?



Juridisk Chef,
Anders Schulz 

31 13 07 53
as@sindingco.dk



Havnegade 2a

8000 Aarhus C

Tlf: 86 76 14 14

Præsentationen tjener alene som vejledning og kan på ingen måde erstatte egentlig juridisk rådgivning. Vi anbefaler altid, at der 
søges konkret juridisk bistand. Sinding & Co påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte være forårsaget af 
brug af oplysninger i denne præsentation. 


