
Guide til 
ARV & TESTAMENTE



Hvis du selv har oplevet et nærtstående fa-
miliemedlems død, ved du sikkert, at der er 
mange spørgsmål at tage stilling til for de 
efterladte. Og endnu flere, hvis den afdøde 
ikke har tegnet testamente. 
 Det kan virke fjernt at tænke på døden 
midt i livet. For dine nærmeste kan det 
dog være en stor lettelse, hvis du tegner 
testamente. Så ved de, at det er din egen 
beslutning, hvad der skal ske med det, du 
efterlader dig. 
 Den nuværende arvelov giver mulighed 
for, at man selv kan bestemme over langt 

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

den største del af sin arv. Med et testa-
mente kan du sikre dine nærmeste og selv 
fordele arven, som du ønsker. Ønsker du at 
donere penge til gode formål, kan du skrive 
det i testamentet. Så ved dine nærmeste, at 
du selv har valgt. 
 I denne folder finder du oplysninger om 
basale arveregler. Du kan også læse om, 
hvordan du kan donere del af arven til Indre 
Mission. Vi håber, at folderen kan inspirere dig 
til at tage stilling til, hvad der skal ske med din 
arv. Måske kan folderen også blive en anled-
ning til at tale med dine nærmeste om det.
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ARVE-
GRUPPE 2

Hvis du ikke har oprettet testamente, vil arvelovens regler træde i kraft, når du dør. 
Arveloven opdeler arvinger i tre grupper:
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Hvordan fordeles din arv

*Før boafgiften beregnes, fratrækkes et bundfradrag. Beløbet reguleres hvert år og er i 2020 på kr. 301.900 kr. 
Boafgiften beregnes altså alene af den del af arven, der overstiger bundfradraget.

Hvis der ikke er arvinger i 
gruppe 1, går arven videre 
til gruppe 2 og er der heller 
ingen arvinger her, går 
arven videre til gruppe 3. 
Er der ingen arvinger, går 
arven til staten.

Boafgift til staten
Uanset om du har tegnet testamente eller 
ej vil dine arvinger i de fleste tilfælde skulle 
betale boafgift til staten af det, de arver 

efter dig. Boafgiftens størrelse er afhængig 
af, hvilken relation arvingen har til dig og af, 
hvor stor arven er*.

○ Forældre
○ Søskende
○ Søskendes 
 efterkommere

○ Ægtefælle
○ Børn
○ Børns 
 efterkommere

○ Bedsteforældre
○ Bedsteforældres 
 børn

ARVE-
GRUPPE 3

ARVE-
GRUPPE 1

BOAFGIFT

ARVING Ægtefælle og 
velgørende foreninger

Alle andre, fx søskende, 
niecer og nevøer

Børn, børnebørn, forældre, 
svigerbørn, ugifte samlevende 
med fælles bopæl i mindst 2 år

0% 15% 15% (tillægsboafgift)
+ 25%



Din arv til velgørenhed
Hvis du vælger at tegne testamente, får 
du større indflydelse på, hvordan arven for-
deles og kan fx betænke personer udenfor 
familien eller lade en del af arven gå til en 
velgørende organisation.
 I visse tilfælde kan man minimere 
arveafgiften til staten for sine arvinger ved 
at skrive en velgørende organisation ind i 

sit testamente. Eksemplet nedenfor viser, 
at det kan betyde større arv til slægtnin-
gen, hvis en velgørende organisation også 
betænkes. Velgørende organisationer er 
fritaget for arveafgift og vil ofte påtage sig 
at betale øvrige arvingers arveafgift, hvis 
arvens størrelse gør det muligt.
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Eksempel Grete dør efter et langt liv. Grete har aldrig været gift og har 
ingen børn. Begge hendes forældre er afgået ved døden for fle-
re år siden. Gretes nærmeste slægtning er hendes eneste bror, 
som derfor, ifølge arveloven, er enearving til Gretes arv. Grete 
efterlader en arv på en million kroner.
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Model 1
Grete har ikke skrevet testamente, hendes 
bror er enearving. Ved normal tildeling efter 
arveloven fordeles arven således:

Arvebeløb kr. 1.000.000
Afgift til staten i alt kr. 328.536
Arv til Gretes bror kr. 671.464

Model 2
Grete har skrevet testamente – broderen 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 bror kr. 700.000
Afgift til staten i alt 
(betales af velgørende org.) kr. 219.876
Arv til velgørende org. kr. 80.214

STATEN
STATEN

KR
219.876KR

80.214

KR
328.563

Bemærk: Eksemplet er baseret på en bestemt livssituation og kan ikke uden videre overføres til andre livssituationer.

GRETE

KR
1.000.000

KR
1.000.000

GRETE GRETES  
BROR

KR
700.000

GRETES  
BROR

KR
671.464
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Din arv til Indre Mission 
betyder mere mission
Det betyder mere, end du måske tror, når 
nogen testamenterer til Indre Mission. 
De seneste år har testamentariske gaver 
udgjort omkring en sjettedel af Indre Mis-
sions samlede indtægter. De testamenta-
riske gaver dækker dermed lønudgifterne 
for op mod 20 ansatte. Det, at nogen 

har ladet en del af deres arv gå til Indre 
Mission, er dermed direkte årsag til at 
missionen om at forkynde evangeliet for 
børn, unge og voksne kan virkeliggøres. 
Sådan kan det at tegne et testamente 
med en god sag for øje være et særdeles 
livsbekræftende valg.
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Få vejledning

Arv og Testamente er en personlig sag. En 
samtale med en rådgiver om hvem og hvad, 
der skal tilgodeses i dit testamente kan give 
nye indsigter og afklare situationer, 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 henvendel-
ser behandles naturligvis fortroligt.



Kontakt:
Leo Lynderup Christensen
Økonomichef i Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 82 27 13 61
E-mail: leo.c@indremission.dk
www.indremission.dk/testamente

HVIS DU VIL 
VIDE MERE OM 
ARV & TESTAMENTE


