Livet
er en gave

giv det videre

A R V O G T E S TA M EN T E

Tænk livet færdigt
– hvad skal der ske med din arv?

Du sidder med en folder i hånden som handler om hvordan du kan give noget videre –
også efter at dit eget liv er slut. Vi håber at folderen kan inspirere dig til at tage stilling til
hvad du ønsker der skal ske med det, du efterlader dig, og til at du taler med dine nærmeste om det. Den nuværende arvelov giver mulighed for at man selv kan bestemme over
langt den største del af sin arv. Med et testamente kan du sikre dine nærmeste, og selv
fordele arven som du ønsker. Ønsker du at donere penge til gode formål som du brænder
for, så skriv det i testamentet, så dine nærmeste kan være trygge ved at du selv har valgt.

Er et testamente relevant for alle?
Mange tænker at det først giver mening at oprette testamente når man bliver ældre. Men
enhver der er gift og har børn, kan med fordel sætte sig ind i arvelovens regler. Det samme
gælder, hvis man er ugift og ikke har børn.

Indre Mission bruger din arv på at lede til Jesus
Testamentariske gaver gør en mærkbar forskel for Indre Mission. For eksempel dækker testamentariske gaver i dag udgifterne til ca. 15 ansatte i Indre Mission. Det beløb, du afsætter til Indre Missions arbejde i dit testamente, bliver brugt til at videreføre Indre Missions
mission om at forkynde evangeliet for børn, unge og voksne. Sådan kan det at tegne et
testamente være et særdeles livsbekræftende valg.
Vi tror på livets gave og på, at døden ikke er det sidste. Dette håb har Indre Mission forkyndt fra generation til generation. Ved at lade Indre Mission arve efter dig, er du med til
at række dette håb videre. Din arv bliver en gave med evighedsværdi.

Et eksempel
I visse tilfælde kan man minimere arveafgiften til staten for sine arvinger ved at skrive en velgørende
organisation ind i sit testamente:
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.

Model 1

Model 2

Grete har ikke skrevet testamente, hendes
søster er enearving. Ved normal tildeling efter
arveloven fordeles arven således:
Arvebeløb
kr.
1.000.000
Afgift til staten i alt
kr.
330.708
Arv til Gretes søster
kr.
669.292

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 søster
kr.
700.000
Afgift til staten i alt (betales af velgørende org.)
kr.
221.958
Arv til velgørende org.
kr.
78.042
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Bemærk: Eksemplet er baseret på en bestemt livssituation og kan ikke uden videre overføres til andre livssituationer.

Få råd og vejledning
Det kan give nye indsigter at tale med en rådgiver om hvem og hvad, der skal tilgodeses
i dit testamente. Samtalen kan være med til at afklare situationer og muligheder, som du
måske ikke selv har tænkt over. Du får et bedre grundlag for at tage en beslutning. Hvis
du ønsker at afsætte en del af din arv til Indre Mission, er du velkommen til at kontakte
os. Vi tilbyder gerne vejledning. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Flere oplysninger
I samarbejde med DinArv.dk gør vi det let for dig at give gaven videre. Se mere på hjemmesiden www.dinarv.dk/im. Her kan du oprette et testamente online. Skriver du Indre
Mission ind i dit testamente, betaler vi for oprettelsen.

Kontakt
Leo Lynderup Christensen
Økonomichef i Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 8227 1361
E-mail: leo.c@indremission.dk

