
Ved at testamentere gaver til Indre Mission kan du være med til at videreføre et vigtigt arbejde med at forkynde evange-
liet om Jesus. I dag dækkes udgifterne til omkring 17 medarbejdere i Indre Mission af testamentariske gaver. Det har altså 
stor betydning, at nogen beslutter at oprette testamente og tilgodeser en organisation som for eksempel Indre Mission. 
 I visse tilfælde kan det endda være en økonomisk fordel for ens øvrige arvinger, at man lader en del af arven gå til en 
velgørende organisation. Det gælder særligt, hvis man ikke har ægtefælle eller børn.

Med model 1 arver Gretes søster mindre end med model 2, hvor en velgørende organisation også er indsat som arving. 
Det giver altså fordel for både Gretes søster og den gode sag, at Grete har skrevet testamente, der tilgodeser både sø-
steren og organisationen. Eksemplet er baseret på en bestemt livssituation og kan ikke uden videre overføres til andre 
livssituationer. Detaljerede beregninger fra eksemplet findes på Indre Missions hjemmeside, www.indremission.dk/testa-
mente.

Et eksempel
Grete dør efter et langt liv. Grete har aldrig været gift og har ingen børn. Begge hendes forældre er afgået ved døden for 
flere år siden. Gretes nærmeste slægtning er hendes eneste søster, som derfor, ifølge arveloven, er enearving til Gretes 
arv. Grete efterlader en arv på en million kroner.Dine arvinger kan have fordel af, 

at du også støtter en god sag
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Velgørende organisationer er fritaget for arveafgift
Velgørende organisationer er fritaget for at betale arveafgift af testamentariske gaver. Hvis man derfor indsætter en 
velgørende organisation til at arve fx 30% af arven, kan man stille som betingelse, at organisationen betaler afgifterne for 
de øvrige arvinger. Når organisationen har sikret arvingerne 70 % af arven og har betalt arveafgift til staten, vil der fortsat 
være midler tilbage til organisationen. Løsningen kan således være en fordel for både arvingerne og den velgørende or-
ganisation. 

Hvem arver ifølge arveloven?
Den grundlæggende arverækkefølge ifølge arveloven er 
delt op i 3 arveklasser. Tallene i parentes angiver hvor høj 
afgift, arvingen skal betale til staten. 

Arveklasse 1
Ægtefælle (0 %) og børn (15 %), herefter børnebørn (15 %)

Arveklasse 2
Forældre (15 %), herefter søskende (15 %+25 %) og herefter 
søskendebørn (15 %+25 %)

Arveklasse 3
Bedsteforældre (15 %+25 %), herefter bedsteforældres 
børn (15 %+25 %)

Efterlader den afdøde sig ingen arvinger i de tre arveklas-
ser, og er der ikke skrevet testamente, går arven til staten.

Hvis du vil vide mere
Indre Mission samarbejder med Din Arv. På hjemmesiden www.dinarv.dk/im kan man fin-
de flere informationer og udregninger. Ønsker man at indsætte Indre Mission som arving i 
sit testamente, kan vi tilbyde gratis oprettelse. Hvis du har spørgsmål vedrørende arv og 
testamente, er du velkommen til at kontakte økonomichef Leo Lynderup Christensen, tlf. 
8227 1361, leo@imh.dk. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Model 1
Grete har ikke skrevet testamente, hendes søster er ene-
arving
Arvebeløb kr. 1.000.000

Boafgift
15 % af arvebeløb efter bundfradrag  
på kr. 282.600, dvs.
kr. 1.000.000 – kr. 282.600 = kr. 717.400                         
15 % af kr. 717.400 kr. 107.610
Tillægsboafgift
25 % af arvebeløb minus boafgift, dvs.
kr. 1.000.000 – kr. 107.610 = kr. 892.390
25 % af kr. 892.390 kr. 223.097,50

Afgift til staten i alt     
kr. 107.610 (boafgift) + kr. 223.097,50  
(tillægsboafgift) kr. 330.707,50
Arv til Gretes søskende
Kr. 1.000.000 – kr. 330.707,50 kr. 669.292,50

Model 2
Grete har skrevet testamente – søsteren og en velgørende 
organisation skal arve
Ved at indsætte en velgørende organisation  
til at arve fx 30 %, fordeles arven således:
Arvebeløb kr. 1.000.000
Arv til Gretes søskende
70 % af arvebeløb på kr. 1.000.000 kr. 700.000 
Den velgørende organisation betaler afgifterne  
for arvingerne.

Boafgift
15 % af arvebeløb til søskende efter  
bundfradrag på kr. 282.600, dvs.
kr. 700.000 – kr. 282.600 = kr. 417.400 
15 % af kr. 417.400 kr. 62.610
Tillægsboafgift
25 % af arvebeløb til søskende minus boafgift, dvs.
kr. 700.000 – kr. 62.610 = kr. 637.390
25 % af kr. 637.390 kr. 159.347,50

Afgift til staten i alt (betales af velgørende organisation)
kr. 62.610 (boafgift) + kr. 159.347,50 (tillægsboafgift) 
   kr. 221.957,50
Arv til velgørende organisation
Arvebeløb minus arv til søskende og afgift til staten
kr. 1.000.000 – kr. 700.000 – kr. 221.957,50 
   kr. 78.042,50
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Sådan fordeles arven
Er der ikke oprettet et testamente, fordeles en arv efter 
arvelovens arverækkefølge. Har man ægtefælle og børn, 
vil de være nærmeste arvinger. Er man derimod enlig, og 
har man ingen børn, er ens forældre de første til at arve, 
dernæst ens søskende. Har man ingen arvinger indenfor 
de tre arveklasser, tilfalder arven statskassen. Med et 
testamente kan man, indenfor visse rammer, sikre sig, at 
arven tilfalder de personer og formål, man ønsker.

Arveafgifter til staten
Ifølge arveloven skal alle arvinger, på nær ægtefællen, 
betale afgifter til staten af det, de arver. Børn betaler en 
boafgift på 15 %, efter at et bundfradrag på kr. 282.600 
(2017) er trukket fra. Forældre betaler også 15 %. Alle an-
dre arvinger betaler udover boafgift på 15 % derefter også 
en tillægs boafgift på 25 %. 


