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Arv Marianne Hartling Hent PDF I 2008 fik Danmark en ny arvelov. I forhold til den gamle arvelov giver den
større mulighed for, at man selv kan bestemme, hvordan man ønsker det, man efterlader sig, fordelt.

Uanset om man er enlig, gift eller ugift samlevende, bør man gøre sig tanker om sin arvesituation. I Arv giver
Helle Lokdam og Marianne Hartling svar på alle de spørgsmål, der melder sig vedrørende arv: Hvad siger

loven? Skal man oprette testamente? Hvordan fordeles arven?

I Arv kan læseren finde lettilgængelig information om hovedemnerne arv, testamenter, skifte samt skatter og
afgifter, og bogen afsluttes med en nyttig ordliste over fagudtryk, der gør bogen til et fremragende

opslagsværk, når man skal udrede sin egen eller sine pårørendes arvesituation.

+ Gode råd om oprettelse af testamente

+ Letforståelig indføring i den nye arvelov

+ Information om skatter og afgifter

+ Ordliste over de mest anvendte fagudtryk
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