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Arv & skifte Erik Werlauff Hent PDF ARV & SKIFTE, 9. udgave, giver ligesom de foregående udgaver et

helhedsbillede af spørgsmål om arv, skifte, boafgift og eventuel boskat, dvs. de centrale spørgsmål om, Hvem
der arver, og hvor meget (arveloven) Hvordan skiftet finder sted, så man får sin arv (skifteloven) Hvad det
koster i boafgift (boafgiftsloven) Hvilken boskat nogle boer skal betale (dødsboskatteloven) Ligesom i

tidligere udgaver er bogen opdelt i en mere teoretisk del, hvor regelsættene behandles, og i en praktisk del,
der behandler en lang række spørgsmål om boets behandling. Skiftereformen 2011, som stiller en række nye

krav til bobestyrerne, og som i en vis udstrækning muliggør anvendelsen af bobestyrere, der ikke er
autoriserede, er indarbejdet i fremstillingen, der ligesom i tidligere udgaver rummer en righoldighed af

praksis fra skifteretterne og øvrige domstole. “Werlauff’s ‘Arv & skifte’ kan varmt anbefales som den mest
omfattende, nuancerede og samtidig lettilgængelige fremstilling af reglerne om dødsbobehandling og deres

indbyrdes samspil.” – Advokat Tove H. Dahl i anmeldelsen af 6.-udgaven i T:FA 2007 s. 261 ff.
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