Lad din arv
give liv

Tag stilling
til din arv
Med et testamente sikrer du, at din arv bliver fordelt efter
dine ønsker. Uanset hvor meget, du efterlader dig, er det en
stor hjælp for dine efterladte, hvis du har taget stilling til,
hvad der skal ske med dine værdier. Har du ingen arvinger,
tilfalder din arv staten, hvis du ikke har et testamente.
De fleste betænker deres nærmeste i et testamente. Mange
ønsker samtidig, at en del af deres arv skal gøre en forskel
for mennesker i nød eller andre humanitære formål – og
det kan faktisk lade sig gøre, uden at dine arvinger får mindre
ud af din arv.

Når du støtter
Børnecancerfonden går
pengene bl.a. til:
Forskning i diagnostik og
behandling af børnekræft
Direkte støtte til børn med
kræft og deres familier,
bl.a. forkælelseslegater
til alle børn med kræft,
rekreationsophold for hele
familien og psykologhjælp
og socialrådgiverbistand
Oplysning og informationsmateriale om kræft
hos børn

Hvorfor Børnecancerfonden?
200 danske børn mellem 0-18 år får hvert år kræft.
Behandlingen af børnekræft har udviklet sig markant de
seneste årtier, men halvdelen af alle børn, der bliver helbredt, har varige skader efter kræftsygdommen og den
intensive behandling. De får et liv med færre muligheder
end andre børn.
Med din arv kan du være med til at sikre omsorg og bedre
behandling for de hundredvis af danske børn, der hvert år
er i behandling for kræft. Fire ud af fem af dem overlever.
Din arv kan hjælpe os med at redde det femte barn.
Børnecancerfonden er den organisation, der støtter mest
dansk forskning i børnekræft. 80 procent af vores midler til
uddeling går til forskning i bedre behandling af børn med
kræft.
Børnecancerfonden er en privat fond og arbejder alene på
baggrund af gaver og donationer.

Mand testamenterer 1 mio. kr. til sin søster

Staten
Arv
1.000.000 kr.

Bruttoarv til søster
1.000.000 kr.

Afgifter til staten
362.500 kr.

Nettoarv til søster
637.500 kr.

Mand testamenterer 1 mio. kr. til sin søster
og Børnecancerfonden

Staten
Bruttoarv til søster
700.000 kr.
Arv
1.000.000 kr.

Bruttoarv
300.000 kr.

Børnecancerfonden
betaler afgiften
for søster
af 700.000 kr. =
221.958 kr.

Nettoarv til søster
700.000 kr.

Nettoarv
78.043 kr.

Baseret på 2017-bundfradrag

Få mere
ud af din arv

Alle arvinger, undtagen ægtefæller, skal betale boafgift af
det beløb, de arver, og som overstiger et særligt bundfradrag. Forældre og børn betaler 15 pct. i afgift, mens andre
slægtninge samt venner og ugifte partnere, der indskrives
i testamentet, betaler en højere afgift (tillægsboafgift).
Børnecancerfonden er som velgørenhedsorganisation fritaget fra at betale afgift. Det betyder, at al arv doneret til
fonden går ubeskåret til kampen mod børnekræft. Man kan
også vælge at donere en del af sin arv til Børnecancerfonden
med en bestemmelse om, at fonden betaler afgiften for de
øvrige arvinger – på den måde arver dine slægtninge ikke
mindre, og du får reelt frigjort en større del af din arv til dine
arvinger.
Denne fordeling er især fordelagtig ved testamentering af
arv til andre slægtninge end forældre og børn, da de betaler
en højere afgift.

Oprettelse af
testamente
Du kan godt selv skrive dit testamente, men vi anbefaler, at
du gør det sammen med en advokat, der kan hjælpe med at
få det registreret hos en notar, så det er gyldigt. Advokaten
sikrer også, at dit testamente er tilpasset netop dine forhold
og samtidig er juridisk holdbart.
Vælger du at betænke Børnecancerfonden i dit testamente,
har vi mulighed for at betale en del af omkostningerne til
advokaten.
Hvis du vil donere noget af din arv til Børnecancerfonden, er
det en fordel for vores arbejde, hvis du i dit testamente
eksplicit anfører, at beløbet skal bruges til uddeling. Ellers
hengår donationen til fondens grundkapital, og vi kan dermed ikke disponere over dem til uddeling.

Kontakt Børnecancerfonden og hør mere
om, hvordan du kommer i gang med dit
testamente, på telefon 3555 4833 eller på
kontakt@boernecancerfonden.dk

Støt os:

MOBILEPAY
4049 4833

Børnecancerfonden er den danske enkeltorganisation,
der støtter mest forskning i kræft hos børn. Fire ud af
fem børn overlever i dag en kræftdiagnose. Men der er
stadig børn, der dør, og halvdelen af dem, der bliver
helbredt, har senfølger.
Derfor finansierer Børnecancerfonden forskning i bedre
diagnostik og behandling af børn med kræft, så alle
børn en dag overlever til et godt liv med de samme muligheder som deres jævnaldrende.
Børnecancerfonden
Ramsingsvej 7, bygning S
2500 Valby
T: 3555 4833
W: boernecancerfonden.dk
E: kontakt@boernecancerfonden.dk

