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En guide til

Arven efter dig giver håb for fremtiden



… det er der heldigvis lavet om på. Blandt 
andet takket være mennesker, som har valgt 
at støtte kampen mod sclerose ved at betæn-
ke sclerosesagen i deres testamente eller på 
anden vis. 

Deres uvurderlige støtte er med til at sikre, 
at Scleroseforeningen hvert år kan bidrage til 
forskningen i sclerose med omkring 18 millioner 
kroner. Det er penge, som skaber fremskridt, 
og som har gjort, at der i dag findes knap 20 
behandlingsformer, og at vi hele tiden bliver 
klogere på sygdommen. 

Det giver håb om en verden uden sclerose! Men 
selvom vi er nået langt, har vi stadig et stort 
arbejde foran os. Sclerose er stadig en fremad-
skridende, invaliderende og uhelbredelig syg-
dom, som flere danskere får. På bare 20 år er 
antallet af danskere med sclerose fordoblet, og 
Danmark har i dag verdens fjerdehøjeste fore-
komst af sclerose.

Det skal vi have gjort noget ved! Derfor er det 
vigtigt, at vi bliver ved med at støtte forsknin-
gen. For forskning er vores eneste håb om at få 
knækket koden til sclerose og fundet en kur.

Jeg får ofte henvendelser fra folk, som ønsker 
at betænke sclerosesagen i deres testamente, 
og som lidt forsigtigt spørger, om deres arv er 
for lille til, at det overhovedet giver mening. 
Men når det kommer til kampen for en verden 
uden sclerose, gælder kun én eneste regel, og 
det er, at hver en krone tæller! Forskning er et 
langt, sejt træk, og kampen mod sclerose kan 
kun vindes ved, at vi bliver ved og ved. Derfor 
er vi dybt taknemmelige for alle bidrag, små 
som store.

For at hjælpe dig, der overvejer at betænke en 
god sag i dit testamente, har vi lavet en guide, 
der besvarer de vigtigste spørgsmål, når det 
kommer til arv og testamente. Guiden kan bru-
ges, uanset om du ønsker at betænke sclero-
sesagen eller en anden sag. 

FOR 25 ÅR SIDEN 
KUNNE SCLEROSE 
IKKE BEHANDLES…

Klaus Høm 
Administrerende direktør i Scleroseforeningen
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Skab ro og overblik 
Det kan være svært at forholde sig til sit 
testamente. Men mange kan faktisk have 
stor glæde af at oprette et. Det kan give ro i 
sindet hos dig selv og dine nærmeste, når der 
er styr på, hvordan du ønsker, at din arv skal 
fordeles. 

Derfor har vi lavet denne guide over de 
vigtigste ting, du skal vide, hvis du vil oprette 
et testamente. Du kan bruge guiden, uanset 
om du ønsker at betænke Scleroseforeningen 
i dit testamente eller ej. 

Bestem selv over din arv 
Ved at oprette et testamente, sikrer du dig, 
at du selv bestemmer så meget som muligt 
over, hvem der skal arve efter dig. Ellers 
afgør arveloven, hvordan din arv fordeles.  
Det kan du læse mere om på side 8. 

Din arv kan gøre en forskel 
De fleste vil helt naturligt have deres 
nærmeste i tankerne som det første, når de 
opretter et testamente. 

I mange tilfælde kan det dog være en fordel 
for dine arvinger, hvis du samtidig betænker 
en velgørende organisation. Det vil vi gerne 
fortælle mere om i guiden her.

Vidste du...?
…at hvis du betænker Scleroseforeningen i 
dit testamente, betaler vi op til 5.000 kr. for 
oprettelsen af dit testamente ved en advokat

HVORFOR KAN DET VÆRE 
EN GOD IDÉ AT OPRETTE ET 
TESTAMENTE?

Der er sket en fordobling i antallet af 
mennesker, der lever med sclerose i 
Danmark i løbet af de seneste 20 år. 
Omkring 18.000 danskere har i dag 
sclerose.  
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Det er frygteligt, når sclerose rammer. 
Jeg tænker på alle, der har sclerose og 
håber og ønsker det ikke for nogen. 
Derfor vil jeg gerne hjælpe med at støtte 
forskningen i sclerose, så vi en dag kan 
komme af med den møg-sygdom
Inge, 59 år 

Inge har valgt at testamentere noget af 
sin arv til Scleroseforeningen. Hun kender 
flere med sclerose. Men særligt én person har 
gjort dybt indtryk på hende – nemlig Inges 
tidligere chefs datter, som fik konstateret 
sclerose, da hun kun var i starten af 20’erne. 
Inge så, hvordan sclerosen begrænsede 
datteren og påvirkede hele familien. 

Derfor har Inge besluttet, at hun gerne vil 
hjælpe med penge til forskning og støtte til 
alle med sclerose og deres pårørende. 

Vælger du at tilgodese Scleroseforeningen i 
dit testamente, går arven fra dig ubeskåret 
til forskning og støtte til mennesker med 

sclerose.



Opretter du ikke et testamente, vil din arv automatisk blive fordelt efter arveloven. Arveloven 
indeholder tre arveklasser i prioriteret rækkefølge, hvor arveklasse 1 har den højeste prioritet. 
Er der arvinger i arveklasse 1, vil arvinger i de lavere arveklasser 2 og 3 ikke få del i din arv. 
Har du ingen arvinger i de tre arveklasser, går din arv til staten. Nedenfor kan du se arveklas-
serne, og hvordan arven fordeles efter dig, medmindre du skriver testamente.

FORSTÅ ARVELOVEN 

• Ægtefælle og børn

Har du både ægtefælle og børn, arver din ægtefælle den ene halvdel 
af formuen og børnene den anden halvdel. Børnenes del fordeles lige-
ligt mellem dem. Har du ikke længere børn, går arven til dine børne-
børn osv. Ønsker du en anden fordeling, skal du oprette et testamen-
te. Vær opmærksom på, at personer i arveklasse 1 er tvangsarvinger. 
Det betyder, at de tilsammen har krav på minimum 25 % af din for-
mue, selvom du skriver testamente. Med et testamente har du her 
mulighed for at bestemme over 75 % af arv.

ARVEKLASSE 1 

• Bedsteforældre 
• Mostre, morbrødre, fastre og farbrødre 
  
Har du ingen bedsteforældre, går arven videre til deres børn, dvs. 
dine mostre, morbrødre, fastre og farbrødre. Herefter er der ikke fle-
re arvinger ifølge arveloven. Har du ingen arvinger i arveklasse 3, går 
hele din arv til statskassen, medmindre du opretter et testamente.

ARVEKLASSE 3 

• Forældre
• Søskende 
• Nevøer, niecer  

Arven fordeles efter ovenstående rækkefølge. Har du ingen 
forældre, går arven derfor videre til dine søskende osv.

ARVEKLASSE 2 
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Hvem kan have særlig gavn 
af at oprette testamente?
Det kan for de fleste være en god idé at oprette et testamente. For nogle kan det dog have 
større betydning end for andre. Det er særligt en god idé at oprette et testamente: 

• Hvis du ønsker en anden fordeling, end arveloven foreskriver. 

• Hvis du er ugift, men gerne vil sikre din samlever. Ugifte samlevende arver ikke automatisk  
 hinanden ifølge arveloven. Heller ikke selvom I har boet sammen i mere end to år. 

• Hvis du og din ægtefælle har sammenbragte børn, og I gerne vil sikre, at den længstlevende  
 af jer kan sidde i uskiftet bo. 

• Hvis du ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de ikke skal dele arven med deres  
 ægtefælle, hvis de bliver skilt.

• Hvis du ingen arvinger har ifølge arveloven og selv ønsker at bestemme over din arv.  
 Uden testamente går din arv automatisk til staten. 

• Hvis dine arvinger skal betale en arveafgift, der er højere end 30 procent.  
 Se mere på side 12 og 13.

• Hvis du ønsker at videreføre dine værdier ved for eksempel at støtte en sag eller en  
 velgørende forening, som betyder noget særligt for dig. 

Hvad er bo- og tillægsboafgift?
Når dine arvinger arver efter dig, kan de blive pålagt bo- og tillægsboafgift til staten. Det 
svarer til det, der i folkemunde kaldes arveafgift. Afgiften og dens størrelse afhænger af, 
hvem der er arving og af boets størrelse.

Hvem betaler bo- og tillægsboafgift?
På samme måde som arveloven opstiller tre arveklasser, er der også tre boafgiftsklasser, som 
bestemmer, hvor meget de enkelte arvinger skal betale, hvis de efter arveloven har ret til 
din arv, eller hvis du har valgt at begunstige dem i et testamente. De tre boafgiftsklasser er: 
Ægtefælleklassen, A-klassen og B-klassen. Du kan se, hvor meget de forskellige arvinger skal 
betale i boafgift herunder: 

OBS: Husk, det er ikke alle i de forskellige boafgiftklasser, som automatisk har ret til din arv. 
Nogle bliver først arvinger, hvis du skriver dem ind i et testamente. Se side 8. 

Ægtefælleklassen: 
Ægtefæller og 
velgørende foreninger 
betaler som de eneste 
ingen afgift til staten, 
når de arver. 

Klasse A: 
Børn, børnebørn, 
særbørn, stedbørn, 
svigerbørn og en ugift 
samlever, som man har 
haft fælles bopæl med 
i mindst to år.

Boafgift 

0 % 
Boafgift 

15 % 
Boafgift 

+25 % 
Klasse B: 
Alle andre betaler ud 
over 15 % et tillæg på 
25 %. Det svarer til i 
alt 36,25 %. Dvs. en 
ugift samlever, som 
man har boet sammen 
med i mindre end to år, 
en søster, bror, fætter, 
kusine, bedste veninde, 
nabo etc.
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Vidste du, at nogle af dine arvinger risikerer at betale op til 36,25 % 
i afgift, når de skal arve? Vælger du at testamentere 30 % af din arv 

til en forening med et velgørende formål, betaler foreningen hele 
afgiften, og der bliver mere tilbage af arven til dine arvinger. 

SPAR AFGIFTEN,  
OG BEVAR MERE AF ARVEN 

Eksempel: Din bror skal arve 1 million kr. efter dig. Ifølge reglerne får han et bundfradrag på 
321.700 kr. (tal fra 2023), som han ikke skal betale skat af. Når bundfradraget er fratrukket, 
skal din bror betale 15 % i boafgift til staten. Herefter er der 898.255 kr. tilbage. Fordi 
han ikke ses som den nærmeste familie ifølge arveloven, skal han betale yderligere 25 % i 
tillægsboafgift af beløbet på 898.255 kr. Han har således 673.691 kr. tilbage. Testamenterer 
du derimod 30 % af din arv til kampen mod sclerose, betaler Scleroseforeningen afgifterne, 
og din bror får i stedet 70 % af din arv på 1.000.000 kr. svarende til 700.000 kr. Dvs. at din 
bror får 26.309 kr. mere udbetalt, hvis du benytter dig af 30 %-løsningen, samtidig med at du 
støtter Scleroseforeningens velgørende formål med 82.441 kr. 

Din bror får
673.691 kr.

Din bror får
700.000 kr.

Afgift til staten:
326.309 kr.

Afgift til staten:
217.559 kr.

Scleroseforeningen 
får: 82.441 kr.

Bliv fritaget for at betale afgift 
Scleroseforeningen er en sygdomsbekæmpende organisation og er derfor fritaget for at betale 
bo- og tillægsboafgift til staten. Vælger du at tilgodese os i dit testamente, går arven fra dig 
ubeskåret til forskning og støtte til mennesker med sclerose. 
Det betyder, at der er mere tilbage af arven til de af dine arvinger, der skal betale den højeste 
boafgift, hvis du samtidig betænker sclerosesagen – eller et andet velgørende formål – i dit 
testamente. Hvordan hænger det sammen? Det forklarer vi dig herunder.

Bevar mere af arven med 30 %-løsningen 
Hvis du ønsker at begunstige arvinger, som skal betale 36,25 % i boafgift af arven efter dig 
(for eksempel din bror, niece eller din bedste ven), har du mulighed for at spare dem for noget 
af den høje afgift ved at benytte dig af den såkaldte ”30 %-løsning”. Benytter du dig af denne 
løsning, lader du for eksempel Scleroseforeningen eller en anden velgørende forening arve 30 
% af din formue på betingelse af, at vi betaler dine arvingers bo- og tillægsboafgift. På den 
måde vil arvingerne bevare en større del af det arvede beløb, nemlig 70 %, samtidig med at 
du bidrager til vores velgørende arbejde.

Når du betænker Scleroseforeningen i dit testamente, tilbyder vi at betale op til 5.000 kr. inkl. 
moms til advokatens arbejde med at lave dit testamente. Det dækker som oftest alle udgifter 
forbundet med oprettelsen af et testamente. 

TÆNK VELGØRENHED  
– TIL GAVN FOR DINE ARVINGER

– sådan ser regnestykket ud
30 % LØSNINGEN

Uden 30 %-løsningen Med 30 %-løsningen

67,37 % 

32,63 % 

70 % 

21,90 % 

8,10 % 

Hvis du betænker 
Scleroseforeningen i dit 

testamente, giver du håb 
til mange 
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GØR EN FORSKEL  
MED DIN ARV Ønsker du at støtte kampen mod sclerose, kan du betænke Scleroseforeningen på flere for-

skellige måder. Hvilken måde der er den bedste for dig, afhænger blandt andet af, om du har 
en ægtefælle eller er enlig, om du har børn, og om du ønsker, at andre velgørende formål også 
skal tilgodeses. Herunder kan du se fire forskellige eksempler:

Du kan testamentere et bestemt beløb til Scleroseforeningen. 
Du kan for eksempel vælge at give et legat på 50.000 kroner til foreningen.1.

Du kan testamentere en del af din arv til Scleroseforeningen. Du kan for 
eksempel vælge, at 10 % af din arv skal gå til Scleroseforeningens arbejde.2.

Du kan testamentere hele din arv til Scleroseforeningen. 
Hvis du ingen ægtefælle eller børn har, kan du selv bestemme over hele 
din formue i dit testamente.3.

Du kan benytte dig af 30 %-løsningen og gøre dine arvingers arv større 
ved at tilgodese Scleroseforeningen. 

For dig, der har arvinger, som både skal betale bo- og tillægsboafgift og 
dermed betale den høje afgift på 36,25 % af arven efter dig, kan det være 
en god idé at benytte den såkaldte 30 %-løsning. Det gælder for eksempel 
dig, der har en søster eller bror, en niece eller nevø eller en god ven, som 
du gerne vil lade arve efter dig. Det kan du læse mere om på side 12 og 13.

4.
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Skab overblik over dine værdier Find ud af, hvem der skal
arve, og hvad de skal arve

Start med at lave en liste over dine værdier. 
Det kan være bolig, bil, indbo, forsikringer, 
bankkonti, værdipapirer, skat, kontanter, 
smykker osv. Lav derefter en liste over din 
gæld og sørg for at fratrække din eventuelle 
gæld fra dine værdier. På den måde kan du få 
et overblik over din samlede formue.

Lav en liste med de personer og eventuelle 
velgørende foreninger, du ønsker at betænke 
i dit testamente. Skriv også gerne ned, hvad 
de hver især skal arve. Tag listen med til en 
advokat, så du sikrer, at alt er, som det skal 
være. Arveloven bestemmer, hvem der skal 
arve, men med et testamente kan du som 
minimum bestemme over 75 % af din arv. 

TRIN FOR TRIN: Sådan kommer du godt 
i gang med at oprette et 
testamente 

1. 2.
Kontakt en advokat Gør testamentet gyldigt
Du kan selv vælge at skrive dit testamente. 
I Scleroseforeningen anbefaler vi dog, at 
du får hjælp af en advokat, så du sikrer, 
at dit testamente er juridisk korrekt. 
Scleroseforeningen giver dig et tilskud på 
op til 5.000 kr. til en uafhængig advokat, 
hvis du ønsker at tilgodese foreningens 
formål i dit testamente. Det dækker oftest 
alle omkostninger til oprettelsen af et 
testamente.

For at få dit testamente registreret skal du 
have det underskrevet sammen med en notar 
eller to uvildige vidner. Hos en notar bliver 
testamentet indført i Centralregistret for 
Testamenter, så du er helt sikker på, at det 
kan findes frem igen senere. Du kontakter 
en notar på domstol.dk. Vælger du i stedet 
to vidner, skal de være myndige. De må ikke 
være i familie med dig eller være begunstiget 
i testamentet.

3. 4.
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Vi er i Scleroseforeningen en del af Det Gode Testamente, 
som er et samarbejde mellem mere end 40 velgørende 
organisationer. Gennem Det Gode Testamente kan du få 
en gratis og uforpligtende samtale med en advokat, som 
er specialiseret i rådgivning om arv og testamente. Alle 
advokater er medlemmer af Danske Arveretsadvokater eller 
Danske Familieadvokater.

BLIV KLOGERE PÅ 
ARV OG TESTAMENTE

Hold kameraet på din telefon op 
foran denne kode for at se videoerne

Få arvereglerne kort 
forklaret i videoer med 
en ekspert ved at scanne 
QR-koden herunder
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Scleroseforeningen 
Poul Bundgaards Vej 1, 2500 Valby 

telefon 36 46 36 46 
hej@scleroseforeningen.dk 

www.scleroseforeningen.dk 

Protektor: 
Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe 2.

Scleroseforeningen er en privat sygdomsbe-
kæmpende organisation, som kæmper for en 
verden uden sclerose og for en bedre hverdag 
for alle med sclerose tæt inde på livet. Det 
gør vi gennem støtte til dansk og international 
forskning, rådgivning og hjælp til alle danskere 
med sclerose og deres nære pårørende.

Vælger du at tilgodese Scleroseforeningen i dit testamente, er det vigtigt for os, at du er tryg 
ved beslutningen. Vi garanterer, at hele det testamenterede beløb går til forskning i sclerose 
og støtte til de alt for mange, som har sclerose tæt inde på livet. Og så betaler vi op til 5.000 
kr. til oprettelsen af dit testamente. Beløbet er skattepligtigt. Du skal selv indberette det 
til Skat. Vi sikrer naturligvis, at dit testamente behandles fortroligt, og du har altid ret til at 
ændre i det. 

DIN ARV ER I TRYGGE 
HÆNDER HOS OS

Har du spørgsmål om arv og testamente?
Så kontakt vores arv- og testamente-
medarbejder Susanne Boel på telefon eller mail:  

+45 24 99 10 11
sly@scleroseforeningen.dk

Kontakt os, hvis  
du vil vide mere


