
FOR DIABETESSAGEN

Din arv
KAN GØRE EN 

FORSKEL
stor



Hvorfor 
oprette testamente?
Der er mange gode grunde til at skrive testamente. Det giver dig 
mulighed for selv at bestemme, hvad der engang skal ske med din 
formue og dine ejendele. Det er også din bedste garanti for, at der 
ikke opstår misforståelser mellem dine efterladte.

Når du skriver testamente, er det naturligt, at du tænker på 
dine nærmeste. Men vidste du, at du i nogle tilfælde kan betænke 
velgørende organisationer som for eksempel Diabetesforeningen, 
uden at det går ud over arven til dine slægtninge? Og hvis du ikke 
har arveberettigede slægtninge efter loven (se arveklasser) og 
ikke har oprettet testamente, så tilfalder din formue automatisk 
staten.  

Hvordan 
kan jeg testamentere til velgørenhed?
Du kan vælge at støtte velgørenhed i dit testamente på tre måder: 
med hele din arv, et valgfrit beløb eller en procentdel af din arv. 

Diabetesforeningen er fritaget fra at betale boafgift, og arven 
kan derfor gå ubeskåret til Diabetesforeningens formålsbestemte 
arbejde eller til et formål efter dit ønske.

Du kan også anvende 30 procent-løsningen, hvorved du testa-
menterer arven til fordeling mellem velgørende formål og arvinger 
på betingelse af, at organisationen til gengæld afholder bo- og til-
lægsboafgift for arvingerne. De øvrige arvinger modtager derefter 
70 procent af, hvad der efterlades af værdier, uden at de skal betale 
afgift. Det betyder ikke kun, at Diabetesforeningen arver et beløb, 
men ordningen betyder også, at arvingerne kan spare boafgift.

Boafgiften er den afgift, man skal betale til staten, når 
man arver. Ægtefæller og velgørende foreninger, som 
Diabetesforeningen, skal ikke betale boafgift. For alle andre arvin-
ger afhænger afgiften af relationen til den afdøde og varierer fra 
15 procent til 36,25 procent. 

Diabetesforeningen 
betaler omkostningerne til oprettelsen 
af dit testamente
Det er vores anbefaling, at du får hjælp fra en advokat, så du er 
sikker på, at dine ønsker i testamentet er juridisk holdbare og ikke 
kan misforstås. 

Har du et ønske om at begunstige Diabetesforeningen i dit 
testamente, tilbyder vi at afholde udgifterne op til 5.000 kroner 

Eksempel 2
Du indsætter din niece/nevø til at 
arve 70 procent og en velgørende 
organisation til at arve 30 procent 
mod at betale bo- og tillægsboafgifter: 

Din formue er 1 mio. kr. 
Din niece/nevø arver 700.000 kr. 

Organisationen arver 300.000 kr.,  
men skal betale afgift for din niece/nevø. 
Afgiften udgør nu 217.558,75 kr.  
(2022-tal). Organisationen får derfor  
udbetalt 82.441,25 kr.

inklusive moms til testamentets oprettelse. Dette beløb dækker 
oftest alle omkostningerne. Vi hjælper dig gerne med at finde en 
advokat i dit lokalområde. 

Du og din advokat skal være opmærksom på, at vi sammen med 
fakturaen skal modtage en kopi af det notarpåtegnede testamente. 

Der er visse undtagelser for, at Diabetesforeningen kan yde 
tilskud. Det er en forudsætning, at du som testator har et reelt 
ønske om at begunstige Diabetesforeningen. Hvis indsættelsen 
af Diabetesforeningen alene har til hensigt at reducere bo- og til-
lægsboafgiften for arvingerne, yder vi ikke tilskud til oprettelsen 
af testamentet. Vi yder heller ikke tilskud, hvis begunstigelsen for 
eksempel er betinget af alle andre arvingers død, eller af at lovgiv-
ningen ikke ændres. 

Vi uddyber meget gerne vores vilkår og hjælper dig på vej, hvis du 
har spørgsmål. 

Diabetesforeningen er med i Det Gode Testamente – et samar-
bejde mellem en række velgørende organisationer i Danmark. 
Formålet er at rådgive om de muligheder, der findes for at begun-
stige velgørende formål og at oplyse danskerne om, hvorfor det er 
en god idé at oprette testamente.  

 Læs mere på detgodetestamente.dk 

Din donation 
gør en stor forskel i kampen mod diabetes 
Arv er en vigtig indtægtskilde for Diabetesforeningen. De bidrag, vi i 
årenes løb har modtaget fra mennesker, der har valgt at betænke 
Diabetesforeningens arbejde, har været med til at skabe betydelige 
fremskridt for diabetessagen, og frem for alt har forbedret tilvæ-
relsen for mange mennesker med diabetes og deres pårørende. 

Men vi er ikke i mål endnu. Vores arbejde er målrettet tre ind-
satsområder: at forebygge diabetes og følgesygdomme, at leve et 
godt liv med diabetes og at helbrede diabetes. Det er særligt den 
støtte, vi modtager fra arv, der gør, at vi kan sætte diabetes på 
den sundhedspolitiske dagsorden og sikre bedre vilkår for men-
nesker med diabetes, at vi kan tilbyde kurser, rådgivning og støtte 
til det stigende antal børn, unge og ældre, der rammes af sygdom-
men, samt støtte den danske diabetesforskning. 

Du kan også gøre en forskel. Ved at betænke Diabetesforeningen 
i dit testamente, kan du sikre, at de værdier, der er vigtige for dig, 
også bliver bevaret i fremtiden, og samtidigt kan en arv fra dig, stor 
som lille, hjælpe kommende generationer til et bedre liv med diabe-
tes og en fremtid uden.

Eksempel 1 
Du indsætter din niece/nevø til at 
arve alt efter dig: 

Din formue er 1 mio. kr. 
Din niece/nevø arver 1 mio. kr.

Af dette beløb skal din niece/nevø 
betale 326.308,75 kr. i afgift (2023-
tal).

Din niece/nevø får derfor udbetalt 
673.691,25 kr. i arv.

Arveklasse 1 

Børn, adoptivbørn, 

børnebørn, olde børn 

(livsarvinger)

Ægtefælle. 

Arveklasse 2 

Forældre

Søskende

Nevøer, niecer samt 

deres livsarvinger. 

Arveklasse 3 

Bedsteforældre

Mostre, morbrødre, 

fastre og farbrødre. 

1 32
Arveklasser:

326.308,75 kr. i 
afgift til staten

217.558,75 kr. 
afgift til staten

82.441,25 kr. 
til Diabetes- 

foreningen

673.691,25 kr.
til arving

700.000 kr. 
til arving



    

Diabetesforeningen

Stationsparken 24, st.tv.

2600 Glostrup

Telefon: 66 12 90 06

CVR.Nr: 35231528

Hvis du vil vide mere om arv og  
testamente, så ring eller skriv til os
Har du spørgsmål til, hvordan du kan betænke Diabetesforeningen 

i dit testamente, eller hvor du kan finde en advokat i dit nærområde, 

er du velkommen til at kontakte Søren Biune fra Diabetesforeningen 

på tlf. 63 12 90 73 eller e-mail: sb@diabetes.dk 

Læs mere på diabetes.dk/arv 
eller på detgodetestamente.dk

Vi passer på dine personoplysninger.
Læs mere på diabetes.dk/privatlivspolitik

testamente?
HVORFOR  
          OPRETTE ET

Du får mulighed for selv at bestemme, hvad der skal ske med din formue og 

dine ejendele, når du dør. Du kan betænke Diabetesforeningen og støtte  

diabetessagen, uden at det behøver gå fra arven til dine slægtninge. 

Få tilskud til testamenteoprettelse på op til 5.000 kroner inklusive moms.
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