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Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når
formuen skal placeres mellem en families medlemmer.Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler
om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:Indgåelse og opløsning af
ægteskabFormueforholdet mellem ægtefællerFormueforholdet mellem samlevendeForældreskabBørns
formueretlige stillingArveretten og de skifteretlige regler.Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige
regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er
forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete
problemstillinger skal behandles.
Christian blev født den 22. Særeje er et afkald på deling ved skilsmisse. Kontakt os på telefon eller mail med
det samme og få professionel juridisk rådgivning Familie Forældre. dk Hvad er arveafgiften, hvordan laves et
testamente og hvad bør du være særligt opmærksom på i forbindelse med arv. Vi er fagligt specialiserede
indenfor de fleste juridiske områder.
oktober 1942 på Sorgenfri Slot som prins til Danmark. Testamenter er min særlige niche.

ARVERÆKKEFØLGEN. Fra advokat Ann-Sofie Kold Christensen sidst udsendte nyhedsbrev har vi hentet
følgende: EU’s arveretsforordning – nu kan dansk arveret. Testamenter er min særlige niche. Læs mere om
pengegaver og gaveafgifter her, hvor du kan se de relevante beløbsgrænser. ARVERÆKKEFØLGEN. Jeg er
ekspert i arveret, og jeg lægger stor vægt på at skræddersy et testamente så det passer til dig og din. Få
svarene hos Hviid Advokater her. Hendes to storesøstre er tvillingerne Josephine. Jeg er ekspert i arveret, og
jeg lægger stor vægt på at skræddersy et testamente så det passer til dig og din. Feodora af Rosenborg er den
yngste datter af Grev Christian og Grevinde Anne Dorte af Rosenborg. 1,5 mio danskeres arv går til de
forkerte pga. Læs mere om pengegaver og gaveafgifter her, hvor du kan se de relevante beløbsgrænser.
Testamenter er min særlige niche. 2. Vi arbejder for dig i et sprog, du kan forstå og møder alle i øjenhøjde.

