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Dødsfald i familien?
Midt i sorgen melder der sig samtidig en række ting, der skal tages stilling til.
En af problemstillingerne, når et familiemedlem dør, er kontakten til Skifteretten og Skat. Her vil vi gerne
hjælpe dig med at tage de rigtige beslutninger og tilbyder derfor 1 times gratis vejledningsmøde
vedrørende skiftet af dødsboet og vurdering af størrelsen af en eventuel dødsboskat. Rådgiverne vil være
en jurist med erfaring i dødsboer, samt en dødsboskattespecialist, hvis det er relevant.
Vejledningsmødet kan enten finde sted ude ved jer eller hos os på Landbo Limfjord. Der er ingen
forpligtelse til køb af yderligere rådgivning.
Om os:
Hos Landbo Limfjord har vi et team af specialister, der hjælper med behandlingen af dødsboet. Teamet
består af vores jurister og sekretærer i JURA samt vores skattespecialister i økonomiafdelingen.
Kombinationen af økonomi og jura giver en helt unik mulighed for at lave de rigtige løsninger til fordel for
arvingerne. Alle vores sagsbehandlere er erfarne, hvilket sikrer en tryg behandling af boet fra start til slut.
Vi forestår gerne, efter aftale, alle ekspeditionerne samt kontakten til Skifteretten og Skat.
Når der er skatterelevante aktiver i boet er det særligt vigtigt, at få planlagt boets behandling optimalt.
Dette kan have afgørende betydning for valget af boets behandlingsform og være afgørende for
mulighederne for at minimere den skat dødsboet skal betale mest muligt.
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Eksempel:
Længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo og ønskede nu at sælge sin ejendommen. Ved at vælge privat
skifte forinden salget kunne ægtefællen/familien undgå at skulle betale skat af ejendomsavancen. Herved
sparedes over 600.000 kr.
Vi hjælper også gerne dig og din familie i tilfælde af dødsfald, ring derfor for at få at aftale en tid med en af
vores jurister på 96 15 30 00.
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