ARV OG TESTAMENTE
– HVORDAN OG HVORFOR?

Arv og testamente
– Hvordan og hvorfor?
Alvorlig sygdom kalder på mange tanker,
også om, hvad der skal ske med dine kære.
Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i god
tid har oprettet et testamente.

Har du ingen nærmeste familie, går arven til staten.
Du kan også vælge at betænke venner, anden
familie eller en god sag.

Et testamente sikrer, at tingene bliver, som du gerne
vil have og forebygger misforståelser om, hvordan
arven efter dig skal fordeles. Det kan være en stor
lettelse.
Hvis du ikke har skrevet testamente, går arven
efter dig til din nærmeste familie, dvs. ægtefælle og
børn.

SKAL PARKINSONFORENINGEN HAVE EN
GAVE FRA DIG?
Du sikrer, at pengene går til et godt formål, hvis du
beslutter i dit testamente, at Parkinsonforeningen
skal have en gave fra dig.

Det går Parkinsonforeningens midler til
	Parkinsonforeningen arbejder for at forbedre
levevilkårene for alle parkinsonramte og deres
familier.
	Vi støtter enkelte parkinsonramte med rådgivning om helbred og sociale forhold.
	Vi er med til at sikre, at parkinsonramte og pårørende kan mødes om fælles aktiviteter, som
gør det lettere at leve med sygdommen.

	Vi formidler lettilgængelig viden, mundtligt og
skriftligt, om sygdommen og om behandlingsmuligheder, støttemuligheder mm.
	Vi gennemfører udviklingsprojekter som rehabilitering for parkinsonramte, med støtte fra
offentlige midler.
	Vi støtter forskning i Parkinsons sygdom med
et årligt millionbeløb i legatmidler, som uddeles af et uafhængigt forskningsråd.

HVAD MED MINE ARVINGER?
Hvis du ikke opretter testamente, bliver din formue
og dine ejendele fordelt i din familie efter arvelovens
regler.
Ifølge arveloven arver i første række ægtefælle og børn. Hvis du hverken er gift eller har børn,
arver dine forældre, dine søskende og deres børn.
Hvis du hverken har forældre, søskende eller
nevøer/ niecer, arver dine bedsteforældre og
onkler/ tanter dig.
Fætre og kusiner arver ikke ifølge arveloven, og
ugifte samboende har ikke automatisk arveret efter
hinanden.

HVORDAN KAN JEG FORDELE ARVEN?
Hvis du udover familien gerne vil støtte en forening
– med et fast beløb, en procentdel af formuen eller
måske overskuddet efter, at tvangsarven til din familie er fordelt – bør du oprette et testamente.
Du kan testamentere et beløb til Parkinsonforeningen, uden at det koster dine andre arvinger
noget – i hvert fald, hvis arvingerne skal betale
tillægsboafgift (se boksen med Fakta om boafgift).
Det skyldes, at velgørende institutioner som
Parkinsonforeningen er fritaget for at betale
boafgift til staten.
Hvis du som testator indsætter Parkinsonforeningen som universalarving og angiver, at
Parkinsonforeningen skal betale boafgiften, spares
i praksis en del af afgiften. En slægtning eller ven
kan stadig arve præcis det beløb, du ønsker.

Fakta om boafgift
	Staten får ofte en mindre procentdel af de
værdier, der er tilbage efter et dødsfald.
	Ægtefæller og velgørende organisationer
betaler ikke boafgift.
	Børn, børnebørn og forældre skal betale
15 procent i boafgift af arv, som overstiger
bundfradraget på kr. 272.900 (2015-tal).
	Arvinger uden for den allernærmeste familie
skal ud over de 15 procent betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv, som overstiger
bundfradraget, kr. 272.900 (2015-tal), som er
afgiftsfri for alle arvinger. Den samlede afgift
bliver ca. 36,25 procent.

Fakta om advokatbistand
Parkinsonforeningen anbefaler, at man får en
advokat til at hjælpe med testamentet. Parkinsonforeningen betaler advokatsalæret, hvis
foreningen er betænkt med et større beløb.
Kontakt Parkinsonforeningen på telefon
3635 0230, eller mail info@parkinson.dk.

Blot er der både en afgiftsbesparelse, mere arv til
din slægtning eller ven og et arvebeløb til foreningen. Tal med en advokat om mulighederne.

Du kan også kontakte Parkinsonforeningens advokat, Gunnar Homann.
Parkinsonforeningen betaler for at oprette dit testamente, hvis foreningen er betænkt med et større
beløb.

HVORDAN OPRETTER JEG ET
TESTAMENTE?
Du kan selv skrive testamente, hvis dine ønsker er
meget enkle, og du fx efterlader alt, hvad du ejer,
til en bestemt person eller forening. Du bør under
alle omstændigheder få testamentet registreret hos
notaren, så der ikke senere sker misforståelser. Et
notartestamente registreres i Centralregistret for
Testamenter, som Skifteretten altid kontakter ved
dødsfald. Derefter kontakter Skifteretten arvingerne
for at aftale, hvordan bobehandlingen skal foregå.
Det sikreste er dog, at du får en advokat til at
oprette testamentet sammen med dig.
Du finder en testamenteblanket på domstol.dk:
www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/testamente/Pages/default.aspx

FORMULER DIT TESTAMENTE MED OMHU
I dit testamente har du mulighed for at skrive, hvordan du ønsker, at arven efter dig skal anvendes.

8 ting, du skal medbringe, når du
opretter testamente hos advokaten
	Legitimation og evt. tidligere testamente(r).
	Navn og adresse på ægtefælle, børn og børnebørn.
	Navn og adresse på familie, venner og foreninger, du ønsker at betænke.
	Oplysninger om, hvornår ægtefælle, børn og
børnebørn evt. er afgået ved døden.
	Oplysninger, om du sidder i uskiftet bo efter
en afdød ægtefælle.
	Oplysninger om det er boet eller arvingen,
der skal betale afgift af de legater, du vil
give.
	Oplysninger om bestemte dele af dit indbo
skal overdrages til bestemte personer.
	Oplysninger om evt. gravsted.

Nyttige oplysninger
Du finder navne og adresser på advokater ved at gå ind på www.advokatsamfundet.dk
Du finder en testamenteblanket på domstol.dk:
www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/testamente/Pages/default.aspx
Parkinsonforeningens advokat Gunnar Homann kan kontaktes på tlf 3315 0102.
homannlaw.dk

OM PARKINSONS SYGDOM
Parkinsons sygdom er en fremadskridende neurologisk lidelse. Gennemsnitsalderen, når diagnosen
stilles, er 61 år, men sygdommen rammer mennesker helt ned i 30’rne og 20’rne. Sygdommen kan
aktuelt ikke helbredes, men symptomerne holdes
nede med bl.a. medicin. 7000 danske familier lever i
dag med sygdommen.

OM PARKINSONFORENINGEN
Parkinsonforeningen er en frivillig patientorganisation, der har til huse i Handicaporganisationernes Hus
i Høje Taastrup. Foreningen arbejder for at forbedre
vilkårene for parkinsonramte og deres familier i
Danmark og organiserer hovedparten af Danmarks
ca. 7000 parkinsonramte.

Bliv medlem: www.parkinson.dk/om-os/bliv-medlem

Parkinsonforeningens formål er
	
At være det naturlige samlingspunkt – både
nationalt og regionalt – for parkinsonramte
og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter.
	
At udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom – herunder
atypisk parkinsonisme – og for sygdommens
symptomer og konsekvenser.
	
At bidrage til
– at parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige
muligheder i forhold til andre medborgere.
– at skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og behov.
– at støtte forskning inden for Parkinsons
sygdom.

Læs mere på www.parkinson.dk

BLEKINGE BOULEVARD 2
2630 TAASTRUP
TELEFON 3635 0230
WWW.PARKINSON.DK
INFO@PARKINSON.DK
VIL DU VÆRE PÅ FORKANT MED KOMMENDE ARRANGEMENTER, NYE INITIATIVER OG DEN NYESTE, SPÆNDENDE FORSKNING, KAN
DU TILMELDE DIG PARKINSONFORENINGENS NYHEDSBREV PÅ WWW.PARKINSON.DK

