
Ved dødsfald. Lad HjulmandKaptain 
varetage kontakten til skifteretten 
og kom lidt lettere gennem en svær tid.



Rådgivning
De juridiske spørgsmål, der melder sig, behøver familien ikke 
selv at tage stilling til. Vi kan tage over og hjælpe jer videre. 
Advokaterne hos HjulmandKaptain står til rådighed og kan 
give svar på spørgsmål som

•   Skal boet skiftes (overtages), eller kan det bedre betale   
sig at lade være?

•   Hvilken skifteform skal man vælge?

•   Vil man hæfte for afdødes gæld?

•   Kommer der forsikringer til udbetaling?

•   Er der nogle praktiske forhold, der ændres nu  
– boligforhold, økonomi, pensionsforhold?

Vi kan give hurtige svar inden mødet i skifteretten. I en svær 
tid kan vores rådgivning gøre situationen mere overskuelig  
og give tryghed og ro til at bearbejde sorgen.

Skifteretten
Dødsboer behandles af skifteretten. Her afgøres det på bag-
grund af faktiske forhold som familie, formue og testamente 
hvilken skifteform, der vil fungere bedst. Typisk vil man som 
pårørende blive kontaktet af skifteretten efter dødsfaldet. Vi 
overtager efter aftale kontakten til og drøftelserne med skifte- 
retten, således at I ikke behøver at bekymre jer om skifteretten.

Hvornår bør man inddrage advokaten?
Normalt anbefaler vi, at man retter henvendelse til os kort efter, 
at begravelsen har fundet sted. Men hvis afdøde har drevet 
virksomhed, bør vi kontaktes så hurtigt som muligt efter døds-
faldet.

Bobehandlingsformer 
Boudlæg
Hvis afdøde efterlader mindre end 40.000 kr., til de pårørende, 
når begravelsen er betalt, bliver der typisk tale om boudlæg. Ved 
boudlæg er det den eller de, som får boet udlagt, der skal dække 
udgifterne for begravelsen. Men de hæfter ikke for afdødes gæld.

Når man mister en person, man holder 
af, kommer der en følelse af tab og 
tomhed. Sorgen fylder, og det kan være 
svært at finde overskud til de juridiske 
og praktiske spørgsmål, der følger med.

At sidde i uskiftet bo
Når en gift person dør, vælger mange ægtefæller at sidde i 
uskiftet bo. Denne løsning kræver, at der i ægteskabet er fælles-
børn, og at afdødes eventuelle særbørn samtykker. Selvom 
denne skifteform er hyppigt anvendt, er den ikke nødvendigvis 
den mest hensigtsmæssige. Som længstlevende skal man f.eks.  
være opmærksom på, om afdøde efterlader sig gæld eller har 
forsikringer eller erstatning til udbetaling, inden man træffer 
afgørelse om at sidde i uskiftet bo. For at være sikker på  
at man vælger den mest hensigtmæssige løsning, kan det  
betale sig at kontakte HjulmandKaptain.

Privat skifte
Hvis afdøde efterlader en formue, kan boet skiftes privat.  
Privat skifte forudsætter, at samtlige arvinger er enige om det. 
Som arving har man mulighed for at udstede en fuldmagt  
til den advokat, der behandler boet. Derefter anmoder  
advokaten skifteretten om privat skifte. 

Vi kan efter aftale med arvingerne sørge for

•   At fordele og afhænde boets ejendele, herunder fast ejendom

•   At udarbejde opgørelser til skattevæsenet

•   At udarbejde status og et endeligt regnskab for boet

•   At skifte ved bobestyrer

Et alternativ til privat skifte er, at boet behandles af en af vores 
advokater, som er udnævnt til autoriseret bobestyrer af skifte- 
retten. Det kan for eksempel ske, hvis der er usikkerhed om 
størrelsen af afdødes formue, om arveforholdene i boet,  
eller hvis der ikke er enighed blandt arvingerne.

Generelt
Valget af skifteform er ikke altid frit for de efterladte. For 
eksempel kan det have betydning for skifteformen, hvis afdøde 
har skrevet testamente. Men valget af skifteform afhænger også 
af andre forhold som familie og formue. Hos HjulmandKaptain 
har vi den erfaring og viden, der skal til for at rådgive jer og 
give kvalificerede svar på spørgsmålene.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse 
med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000 eller 
mail@70151000.dk.
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HOS HJULMANDKAPTAIN  møder du et engageret hold af mennesker med kompetencer og viden inden for alle væsentlige juridiske 
fagområder. Her får du professionel rådgivning, og den assistance du har brug for. Vi er blandt Danmarks store advokatfirmaer med over 
150 ansatte, heraf 55 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk


