Advokat Ole Laursen,
Strandparken 25,
8000 Aarhus C,
CVR.nr 7880 4416

Telefon 23 70 77 73 www.ægtepagten.dk

Møderet for Højeteret

GRAF 6, 1

Når den første dør

GRAF 6, FORDELING AF FORMUE BRØKDELS- og KOMBINATIONS SÆREJE
Adams særeje er nedtrappet med 800.000,- kr. , Formuefællesskabsmidlerne (Boslodderne) er vokset tilsvarende.
Denne graf illustrerer, at to ægtefællers SÆREJE IKKE skal deles ved separation eller skilsmisse
Ved dødsfald BEVARES særejebeskyttelsen for længstlevende Se her navnlig højre spalte Eva dør først
Førstafdødes særeje bliver formuefællesskabsmidler og deles som vist nedenfor
FORUDSÆTNINGER
Adam og Eva har 2 fællesbørn, Adam har 1 særbarn, Eva har 2 særbørn
Adam har en formue på 4.400.000 kr., Evas er på 800.000 kr.

Indgangsværdier

Formuefordeling ved separation og skilsmisse
kr. 3.200.000

kr. 4.000.000

kr. 800.000
kr. 400.000

kr. 400.000

Adam ejer som særeje før Adams andel af sameje er Eva ejer som særeje før
nedtrapning
formuefællesskab
nedtrapning

Disse to kolonner er særeje

kr. 400.000
Evas andel af sameje er
formuefællesskab

Disse to kolonner er særeje

kr. 800.000
kr. 400.000

Adam særeje i alt

Adams boslod

Eva særeje i alt

Evas boslod

Der er intet at dele ved separation eller skilsmisse, Hver part beholder sit særeje

Adam dør som den første

Eva dør som den første

Uden testamente

Uden testamente
kr. 3.200.000

kr. 3.600.000

kr. 1.500.000

kr. 1.060.935

kr. 465.935
kr. 400.000
kr. 139.065
Eva beholder sit særeje

Eva boslod og arv

Adams 3 børn arver netto

Boafgift

kr. 34.065
Adam beholder sit særeje

Adam boslod og arv

Evas 4 børn arver netto

Boafgift

Længstlevende modtager udover ovenstående alle førstafdødes pensionsmidler / livsforsikringer
MED testamente

MED testamente
kr. 3.200.000

kr. 4.500.000

kr. 1.875.000

kr. 400.000

kr. 125.000

kr. 295.935
kr. 4.065

Eva beholder sit særeje

Eva boslod og arv

Adams 3 børn arver netto

Boafgift

Adams beholder sit
særeje

Adam boslod og arv

Evas 4 børn arver netto

kr. 0
Boafgift

Længstlevende modtager udover ovenstående alle førstafdødes pensionsmidler / livsforsikringer
Ingen må benytte disse grafer mm uden min tilladelse.

Tak til Niels Flindt for uvurdelig hjælp med udarbejdelsen

