
Giv din omsorg videre
Kort og godt om testamente
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Jeg har givet til Mission Østs arbejde i mange år, og jeg  
vil også give noget til arbejdet, efter jeg er gået bort. 

Det er så dejligt, at Mission Øst gør noget godt for børns 
uddannelse langt væk i fattige egne. 

Astrid Møller
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Fortsæt dit engagement 
udover din egen levetid!
 
Når du opretter et testamente, bestemmer du selv,  
hvem dine midler skal gavne i fremtiden. Måske vil du  
betænke familie og venner, som ikke arver automatisk.  
Måske vil du også gerne gøre en forskel for verdens fattigste.

Det sidste kan vi hjælpe dig med! 
Et testamente til Mission Øst gør en verden til forskel for fattige  
og udsatte i Mellemøsten og Asien. Ja, selv mindre beløb kan  
betyde forskellen mellem liv og død for børn i Irak og Afghanistan. 

Samtidig er et testamente en stor hjælp for dine efterladte, så de ikke  
skal gætte sig til din sidste vilje. 

Forstå reglerne for arv og testamente
I denne folder har vi samlet det vigtigste om arv og testamente. 
Du er altid mere end velkommen til at kontakte os for vejledning og hjælp. 

Vi håber, at folderen kan give dig lyst til at oprette et testamente til  
gavn for både dine nærmeste og verdens fattigste.

Med venlig hilsen,

Forsidebillede: Denne bedstemor fra Nepals bjerglandsby Kachche kan  
nu glæde sig over, at hendes barnebarn får en fremtid med  
skolegang og oplysning om hendes rettigheder  
 
Foto: Susanne Madsen

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
Mission Øst
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Hvornår skal jeg overveje et testamente?
Det er en god idé at oprette et testamente for at sikre, at dit livsværk  
gavner på den måde, du ønsker. Det kunne for eksempel være hvis: 

• Du er ugift, men ønsker at sikre din kæreste, samlever  
 eller har børn fra tidligere forhold 

• Du er enebarn, ugift og barnløs, og du ikke vil have, at arven
 tilfalder statskassen som ”herreløst gods” 

• Du ønsker at betænke bestemte personer eller foreninger,  
 som ikke er omfattet af arveloven 

Hvordan opretter man et testamente?
Et gyldigt testamente skal være skriftligt og underskrevet af notaren i den
lokale skifteret – eller af to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. 

Notartestamentet er den sikreste form for testamente, da det bliver opbevaret
i skifteretten. Et vidnetestamente bliver opbevaret privat og skal fremvises i
original tilstand. Hvis arvingerne rejser tvivl om det, skal vidnerne bevise
testamentets rigtighed.

Kan jeg skrive Mission Øst ind i mit testamente?
Ja, det kan du. Ved at skrive Mission Øst ind i dit testamente, sikrer du, at  
dit ønske om at hjælpe nødlidende bliver ført videre, også når du er borte.

Som hjælpeorganisation betaler Mission Øst ikke boafgift af din arv, så du  
kan være sikker på, at arven til Mission Øst går ubeskåret til at hjælpe nogle  
af verdens fattigste mennesker. 

Hvis du allerede har oprettet et testamente, men gerne vil skrive Mission Øst  
ind i det, samarbejder vi med en advokat, der frivilligt vil hjælpe dig med det.
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Disse irakiske piger glæder sig over at have fået mad fra Mission Øst.  
Deres landsby lige uden for Mosul var under Islamisk Stats 
herredømme i næsten tre år.

Vidste du at … 
Når man arver, skal man betale boafgift til staten. Kun ægtefæller eller  
godkendte velgørende organisationer som Mission Øst er fritaget for at 
betale boafgift. Det betyder, at en del af arven kan gå til Mission Østs  
arbejde, uden at dine efterladte får mindre ud af den.

Læs mere på næste side!



6

Eksempel 1: 

Du giver din arv til din søster alene 
 

Du indsætter din søster som universalarving til formuen på 1.000.000 kr.  
 

Af dette beløb skal din søster betale boafgift på 15%, når bundfradraget er 
trukket fra, og tillægsboafgift på 25% af det resterende beløb.

Søster

Afgifter
329.987 kr.

1.000.000 kr. 

Søster arver
I alt 670.013 kr. 
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Eksempel 2:

Du giver din arv til din søster og til Mission Øst

Du bestemmer, at din søster skal arve 670.013 kr. ud af formuen på i alt 
1.000.000 kr. 

Du indsætter Mission Øst som arving til resten med bestemmelse om,  
at Misson Øst skal betale boafgift til staten for din søster. 

1.000.000 kr. 

210.367 kr.

Mission Øst
betaler 
afgifter

Søster 
670.013 kr.

Mission Øst arver
I alt 119.620 kr. 

Mission Øst
329.987 kr.
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Søster arver
I alt 670.013 kr. 



Vi vil gerne hjælpe dig!

Du kan læse mere om arv og testamente på vores 
hjemmeside www.missioneast.org, hvor du også kan 
downloade en særlig folder med flere oplysninger om arv.

Ønsker du mere information om at oprette testamente, eller  
ønsker du at tilføje Mission Øst i dit nuværende testamente, 
vil vi også rigtig gerne hjælpe dig på vej. 

Vi kan desuden hjælpe dig med kontakt til en af vores frivillige  
advokater, der både sikrer, at juraen er i orden, og at dine ønsker  
bliver tilgodeset. Så kan du være helt tryg.

Susanne Madsen står klar til at hjælpe, hvis du  
har spørgsmål eller brug for juridisk hjælp.

E-mail: susanne.madsen@missioneast.org
Tlf: 39 48 20 47




