
Arvelader
(afdøde)

  

Børn
Datter Søn

Farbror / faster

Fætre og kusiner 

arver ikke.

Børnebørn, oldebørn osv.

Arvelovens 3 arveklasser

 1. arveklasse

 2. arveklasse

 3. arveklasse

Børnebørn, oldebørn osv.

Den danske statskasse

evt.                                                      

Ægtefælle

Mor & Far

Søster / bror

Fætre og kusiner 

arver ikke.

Mormor / morfar Farmor / farfar

Moster / morbror

Niecer / nevøerNiecer / nevøer

Søster / bror

Ægtefællearv (50%)



Hvis du ikke har oprettet testamente, er det reglerne i arveloven, som bestemmer, hvordan din formue skal fordeles, når du dør. 

Ønsker du at din arv fordeles anderledes end arveloven tilskriver, er det nødvendigt at oprette et testamente. 
Reglerne i arveloven skelner mellem ægtefællearv og slægtsarv.

Slægtsarv
Er du ikke gift, og har du ikke oprettet testamente, arver dine slægtninge dig. Reglerne i arveloven inddeler dine arvinger i tre grupper, som kaldes 
arveklasser. 

Arveklasserne udgør rækkefølgen af dine arvinger i prioriteret rækkefølge:
1. De personer som tilhører 1. arveklasse og deres eventuelle arvinger har 1. prioritet til arven efter dig og kaldes dine livsarvinger.

Kun 1. arveklasse tilkommer tvangsarv. 
2. Hvis du ikke har arvinger i 1. arveklasse, går arven til de personer, der tilhører 2. arveklasse og deres eventuelle arvinger.
3. Hvis du heller ikke har arvinger i 2. arveklasse, går arven til de personer, der tilhører 3. arveklasse. Dine fætre og kusiner arver ikke.

Har du heller ingen arvinger i 3. arveklasse, vil arven efter dig tilfalde staten. Ønsker du det anderledes skal du oprette et testamente. 

Ægtefællearv
Er du gift, vil din ægtefælle arve alt efter dig, hvis du ikke har børn. 
Har du børn, vil din ægtefælle arve 50 % af din formue, og de resterende 50 % vil blive delt ligeligt mellem dine børn.
Har I været gift og alene har fællesbørn, vil du - når din ægtefælle dør - som hovedregel kunne vælge at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at du kan 
vente med at udbetale arven til dine børn.  

Ugifte samlevende
Har du en samlever eller en kæreste, arver pågældende ikke dig, medmindre du har oprettet et testamente. Det gælder også, selvom I har boet 
sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. 
Ønsker du, at din samlever/kæreste skal arve dig, er det nødvendigt, at du opretter et testamente.


