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Arv og testamente 

ARVEN 
EFTER 

DIG
– giv livet videre

Med et testamente bestemmer 
du selv, hvem der skal have 
glæde af det, du har skabt
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Arv og testamente 

ET TESTAMENTE 
ER SUND FORNUFT
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Arv og testamente 

Når du åbner denne folder, er det nok ikke første 
gang, tanken om at skrive et testamente har  
strejfet dig. Måske er du ved at være oppe i 
årene – måske har du eller din familie fået  
sygdom tæt på livet.  

At skrive et testamente handler om at ville be-
stemme selv. Lige meget hvad grunden er, så 
betyder det at skrive testamente, at du – eventu-
elt sammen med dine nærmeste – selv bestem-
mer, hvad der skal ske med din arv. Skriver du 
ikke testamente, havner en stor del af dine penge 
i statskassen. Nogen gange det hele. 

Vi ved, at mange mennesker hellere vil skabe 
glæde hos familie eller venner end at lade staten 
arve. Og vi taler i sagens natur også med menne-
sker, der overvejer at efterlade penge til hjælpeor-
ganisationer som CARE Danmark. 

Derfor synes vi i CARE Danmark, at flere dan-
skere skal skrive testamente. Vi ved, at det kan 

være svært at komme i gang. For at skrive testa-
mente bringer næsten uvægerligt døden tættere 
på. Men vi ved også fra mennesker, vi taler med, 
at det kan være en lettelse at få skrevet et testa-
mente. 

Hvad de færreste ved er, at du ved at få lavet 
et testamente på én gang både kan sikre flere 
penge til dine nærmeste og samtidig hjælpe 
organisationer som CARE Danmark. Det er kun 
statens andel, der bliver mindre. Alle andre vinder 
på, at du skriver testamente. Det kan du læse 
mere om på de følgende sider. 

Vi synes, det er sund fornuft at skrive et tes-
tamente, uanset hvor du ønsker, arven efter 
dig skal gøre gavn. Men vi vil også på de kom-
mende sider fortælle dig, hvorfor vi synes, du 
skal overveje at lade en del af din arv gå til CARE 
Danmarks arbejde. 
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CARE Danmark arbejder i en række af verdens fattigste lande med at give folk muligheden for selv at 
tage hånd om deres liv – og skabe sig et bedre liv. At vi er dygtige og passer på de penge, vi får til at 
arbejde med, er ikke kun noget, vi selv mener: 

HVORFOR CARE 

Bedst i test 
I sin seneste 
bedømmelse af de 
danske hjælpeor-
ganisationer gav 
statens hjælpeor-

ganisation Danida CARE 
Danmark den højeste karakter 
blandt de danske hjælpeor-
ganisationer for de resultater, 
vi skaber, og den måde vi 
dokumenterer det på.  

Lave omkostninger  
Hver gang vi får 100 
kr. at arbejde med, 
er målet at bruge 
mindre end 12 kr. på 
administration. Det 

er penge, der sikrer kvaliteten 
af vores arbejde, ordentlig 
revision og dygtige medarbe-
jdere. Det er vigtigt, men vi er 
også stolte af at kunne bruge 
langt de fleste af de penge, vi 
får, på arbejdet blandt fattige 
mennesker. 

Hjælp til selvhjælp
Gennem hjælp til 
selvhjælp forhin-
drer vi, at fattige 
mennesker bliver 
tvunget på flugt 

til blandt andet vores del af 
verden. Og ved at sikre spe-
cielt kvinder – der tager ansvar 
for hele familien – mulighed for 
at skabe sig en indtægt selv, 
gør vi svage samfund stærk-
ere. Dermed er vi med til at 
sikre uddannelse til den næste 
generation, der skal afskaffe 
fattigdom 
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Arveloven kan være svær at finde rundt i. Derfor 
anbefaler CARE Danmark også altid, at du bru-
ger en advokat, når du skal lave et testamente. 
Det behøver ikke at koste ret meget – og du kan 
kontakte CARE Danmark for at få hjælp. 

Men der er nogle simple regler, som det er godt 
at kende. Din ægtefælle skal ikke betale arveaf-
gift. Dine børn skal betale 15 % – og fjernere 
familie som for eksempel søskende eller en niece 
skal betale 36,25% i den såkaldte tillægsboafgift. 

En række almennyttige organisationer – herunder 
CARE Danmark – skal heller ikke betale arveaf-

gift. Testamenterer du 100 kroner. til CARE Dan-
mark, får vi med andre ord 100 kroner.

Men du kan også donere penge til CARE Dan-
mark og samtidig efterlade flere penge til familie 
som for eksempel søskende eller en niece. Ved 
at lade CARE Danmark få en del af arven og 
samtidig lade CARE Danmark betale arveafgiften 
for de øvrige arvinger, får din familie eller venner 
et større beløb end ellers, OG samtidig kan du 
efterlade et beløb til CAREs arbejde. Fordi den 
samlede afgift til staten bliver mindre.

INDVIKLEDE REGLER 
– ENKELT BUDSKAB

Se regneeksemplet på næste side 
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REGNEEKSEMPEL UDEN TESTAMENTE
Bruttoarv       1.000.000
Samlet afgift til staten     331.000 
Nettoarv til søskende eller niece   669.000

REGNEEKSEMPEL MED TESTAMENTE 
Bruttoarv til familie   700.000 
Bruttoarv til CARE Danmark     300.000 
CARE betaler i samlet arveafgift til staten  222.000
CARE arver netto efter dig      78.000 
Nettoarv til søskende eller niece   700.000

I dette regneeksempel kan du altså sikre din familie 31.000 
kr. mere – og samtidig efterlade 78.000 kr. til CAREs 
hjælpearbejde.

TIL GAVN FOR ALLE

Du kan læse mere på 
www.care.dk/arv 
- eller du kan kontakte 
CARE direkte på 
arv@care.dk.  

Vi hjælper gerne med 
at få en advokat til at 
kontakte dig.  

Det koster ofte kun få 
tusinde kroner at få 
lavet et testamente.  
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”Jeg synes, det er smukt, at man testamentarisk kan yde en hjælp 
til verdens fattigste og gøre en forskel for de næste generationer. 
Jeg har rejst i flere af de lande, hvor CARE Danmark arbejder, og 
set, hvor stor en forskel deres arbejde gør for almindelige 
mennesker. CARE Danmark hjælper mennesker, før 
katastrofen sætter ind.”

Marianne Kemp 
Medlem af CARE Danmark

ET TESTAMENTE 
GØR EN FORSKEL 
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12-årige Nana Hadiza bor i landsbyen Kaga-
dama i det sydlige Niger. Nana drømmer 
om at blive lærer – og den drøm kan blive til 
virkelighed.

Nanas bedstemor Fatchima har gennem 25 
år med hjælp fra CARE og sammen med 
andre kvinder i landsbyen lært at spare penge 
op, så de kunne starte små forretninger og 
investere i landbrug. I første omgang gav 
Fatchimas investering næring til familien i 
bogstavelig forstand.

I dag er de små investeringer vokset så 
meget, at bedstemoderen kan betale for, at 
Nana kan fortsætte sin skolegang og skabe 
en fremtid for sig selv.

NÆRING TIL 
DRØMME 
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Fatchima Aboubacar, Nanas bedstemor, 
sidder med landsbyens pengekasse, som har 
haft afgørende betydning for både hendes og 
Nanas liv.

I 1991 oprettede CARE den første spare-låne-
gruppe sammen med kvinderne i Fatchimas 
landsby. Hver uge lagde kvinderne det, der 
svarede til 40 øre, i pengekassen, og med 
tiden kunne de give hinanden små lån til in-
vesteringer. 

Fatchimas første lån var otte kroner, som hun 
investerede i en dunk jordnøddeolie. Olien 
solgte hun med fortjeneste, og i løbet af to 
uger var de otte kroner betalt tilbage. I dag 
tjener hun 20 kroner om dagen ved at sælge 
forskellige ting.

HJÆLP TIL 
SELVHJÆLP



CARE Danmark arbejder i en række af verdens fattigste lande, hvor mennesker er hårdt 
ramt af sult og underernæring.

Vi giver mennesker redskaberne til og mulighederne for at skabe en fremtid for sig selv 
og deres børn. Det er langsigtet hjælp – og det er hjælp til selvhjælp.

Vi har brug for din hjælp for at kunne hjælpe andre. Og som du kan læse inde i denne 
folder, kan du både sikre flere penge til dine nærmeste og lade CARE Danmarks  
arbejde blandt fattige mennesker få gavn af arven efter dig, hvis du skriver et 
testamente.  

GØR EN FORSKEL 

Du kan læse mere på www.care.dk/arv - eller du kan kontakte 
CARE Danmark direkte på arv@care.dk. Vi hjælper gerne med at få 
en advokat til at kontakte dig. Det koster ofte kun få tusinde kroner 
at få lavet et testamente. 

Jemtelandsgade 1
2300 København S

Tlf: + 45 35 200 100 
E-mail: care@care.dk

www.care.dk 

CARE Danmark 


