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OVERSIGT OVER AKTIVER OG PASSIVER 

Denne oversigt skal vise centrale oplysninger om begge ægtefællers økonomiske forhold. 

Skifteretten skal bruge oplysningerne på det første møde for at kunne vejlede og eventuelt mægle 

forlig. 

Oplysningerne i oversigten er foreløbige. Aktiver og passiver, som begge parter havde den dag, 

hvor anmodning om separation/skilsmisse blev indgivet, skal opgøres med den værdi, som 

aktiverne og passiverne havde denne dag (ophørsdagen). De behøver ikke at indhente vurderinger 

for at udfylde oversigten. 

Du skal indlevere oversigten til skifteretten senest 7 dage før mødet. 

Sammen med oversigten skal du sende 

•  en udskrift af skatteoplysninger for det seneste hele indkomstår (kan findes i skattemappen 

fra skattemyndighederne under ”Skatteoplysninger/Alle oplysninger”) 

•  kontoudskrift(er) 

•  udskrifter over værdipapirdepoter 

•  evt. ægtepagt(er) 

Oplysninger om sagens parter 

Egne: 

Navn ______________________________________________________________ 

Adresse  ___________________________________________________________ 

Telefonnummer _____________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

CPR-nummer ______________________________________________________ 

 

Ægtefælle: 

Navn ______________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Telefonnummer _____________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Fødselsdato (om muligt CPR-nummer) ____________________________________ 
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Aktiver 

Aktiverne skal angives med deres handelsværdi – det vil sige den pris, man kan forvente at få for 

dem, hvis man sælger dem. 

Ejeren er den, i hvis navn aktivet er købt eller registreret eller givet til som gave. Er ejerskabet ikke 

registreret, er ejeren den, der har betalt aktivet. Hvis begge har betalt for aktivet, og ejerskabet ikke 

er registreret, ejer hver ægtefælle 50% af aktivet, medmindre andet er aftalt. 

 

Egne 

Kontant beløb ______________________________________________________________ kr. 

Indeståender i pengeinstitut i alt_________________________________________________ kr. 

Værdi af fast ejendom (helårshus, andelsbolig, sommerhus, grund, kolonihave, mv.), som ikke 

indgår i erhvervsvirksomhed  __________________________________________ kr. 

Adresse/matrikel nr ___________________________________________________________ 

Værdi af bil(er) ______________________________________________________________ kr. 

Mærke _____________________________________________________________________ 

Årgang _____________________________________________________________________ 

Værd af indbo _____________________________________________________ kr. 

Værdipapirer (f.eks aktiver, anparter og obligationer) ________________________________ kr. 

Værdi af forretning/virksomhed, herunder landbrug ________________________________ kr. 

Tilgodehavender ____________________________________________________________ kr. 

Overskydende skat __________________________________________________________ kr. 

Andet _____________________________________________________________________ kr. 

Aktiver i alt ________________________________________________________________ kr. 

 

Ægtefælle 

Kontant beløb _______________________________________________________________ kr. 

Indeståender i pengeinstitut i alt_________________________________________________ kr. 

Værdi af fast ejendom (helårshus, andelsbolig, sommerhus, grund, kolonihave, mv.), som ikke 

indgår i erhvervsvirksomhed ___________________________________________________ kr. 

Adresse/matrikel nr ___________________________________________________________ 

Værdi af bil(er) ______________________________________________________________ kr. 

Mærke ________________________________________________________________ 

Årgang ________________________________________________________________ 

Værdi af indbo _____________________________________________________ kr. 

Værdipapirer (f.eks aktiver, anparter og obligationer) ________________________________ kr. 
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Værdi af forretning/virksomhed, herunder landbrug ________________________________ kr. 

Tilgodehavender ____________________________________________________________ kr. 

Overskydende skat __________________________________________________________ kr. 

Andet _____________________________________________________________________ kr. 

Aktiver i alt ________________________________________________________________ kr. 

Passiver (gæld) 

Oversigten skal indeholde oplysninger om begge ægtefællers gæld. Hvis gælden er stiftet i begges 

navne, uden at en fordeling er aftalt med kreditor, hæfter begge ægtefæller. Gælden angives i de 

tilfælde med 50% til hver. 

 

Egne  

Gæld til pengeinstitutter i alt ___________________________________________________ kr. 

Gæld med pant i fast ejendom __________________________________________ kr. 

Gæld med pant eller ejendomsforbehold i løsøre (f.eks. bil) ___________________________ kr. 

Kautionsforpligtelser _____________________________________________________ kr. 

Restskat  ________________________________________________________________ kr. 

Anden gæld, herunder forbrugsgæld ___________________________________________ kr. 

Passiver i alt  ______________________________________________________ kr. 

 

Ægtefælle  

Gæld til pengeinstitutter i alt ___________________________________________________ kr. 

Gæld med pant i fast ejendom __________________________________________ kr. 

Gæld med pant eller ejendomsforbehold i løsøre (f.eks. bil) ___________________________ kr. 

Kautionsforpligtelser _____________________________________________________ kr. 

Restskat  ________________________________________________________________ kr. 

Anden gæld, herunder forbrugsgæld ___________________________________________ kr. 

Passiver i alt  ______________________________________________________ kr. 
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Pensions- og forsikringsordninger 

Du skal oplyse om livsforsikringsordninger, pensionsrettigheder og lignende rettigheder. Beløbet 

skal oplyses som enten saldo eller, hvis ordningerne er under udbetaling, den månedlige ydelse. 

Egne: 

Type og saldo månedlig ydelse  

 

 

Ægtefælle: 

Type og saldo månedlig ydelse 

 

Særejemidler 

Du skal oplyse om begge parters særejemidler  

Egne 

Aktiv og værdi 
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Ægtefælle 

Aktiv og værdi 

 

Hvilke spørgsmål vedrørende bodelingen er parterne uenige om? 
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