
Dit testamente 
kan gøre stor 

nytte for verdens 
mest udsatte

Sæt ord på  
din gode vilje
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ET MENINGSFYLDT VALG 
 
Har du tænkt, at du en dag vil dele nogle af dine værdier med udsatte mennesker,  
der kæmper for overlevelse og et værdigt liv? 

Så er der hjælp at hente her.

Mission Øst tilbyder gratis hjælp til dit testamente - uanset hvor meget, du støtter med!

Du bestemmer selv, hvad dine penge skal gå til. 
Det kræver blot, at du får oprettet et testamente. 

Alle beløb gør en forskel, og du kan støtte med det, som føles rigtigt for dig. 
 
Vi hjælper dig, så det bliver så nemt og hurtigt som muligt. Helt uden beregning. 

Det vigtigste er, at du beslutter at gøre en forskel.



“Jeg har givet til 
Mission Østs arbejde i 

mange år, og jeg vil også give 
noget til arbejdet, efter jeg er 
gået bort. Det er så dejligt, at 

Mission Øst gør noget godt for 
børns uddannelse langt væk 

i fattige egne” 

Astrid Møller

ARV OG TESTAMENTE | SÆT ORD PÅ DIN GODE VILJE | 3



4 | SÆT ORD PÅ DIN GODE VILJE | ARV OG TESTAMENTE



DU BESTEMMER OVER DIN ARV 
Din ægtefælle og dine børn er automatisk sikret efter Arveloven.  
De arver mindst 25 procent i såkaldt tvangsarv. Det kan der ikke ændres ved. 

Når du opretter et testamente, kan du imidlertid selv disponere over de  
resterende 75 procent af din formue. 

Har du ingen tvangsarvinger, kan du disponere over 100 procent – 
ellers vil pengene tilfalde staten.

Du kan betænke Mission Øst med:
 

 3 Et fast beløb

 3 En procentdel af formuen

 3 Hele formuen  
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Ring til os i dag på  

39 61 20 48 
hvis du har spørgsmål!

 
Eller besøg os på:  

missioneast.org/arv



SÅDAN OPRETTER DU DIT TESTAMENTE 
I Mission Øst tilbyder vi at hjælpe dig med testamentet.  
Du skal ikke betale for det, uanset om du støtter med store eller mindre beløb. 

Der er flere muligheder:

BLIV KONTAKTET
Ring til os på tlf. 
39 61 20 48 og fortæl  
om dine overvejelser. 

Så sørger vi for, at du bliver 
kontaktet af en specialist. 

OPRET HOS ADVOKAT
Ring eller skriv til vores 
advokater. De kan give dig 
personlig rådgivning til at 
oprette dit testamente hos 
Mission Øst.  

Advokat Aksel Nielsen
tlf: 40 32 16 75
Mail: ahn@nordlaw.dk

eller 

Adovak Henrik Løbger
tlf: 28 13 85 54
Mail: hl@jpg.dk

OPRET ONLINE 
Du kan selv oprette dit 
testamente online på 
missioneast.org/arv. 

Vi har en online tje neste 
med TestaViva, der hurtigt 
og nemt hjælper dig gennem 
processen og rådgiver dig 
undervejs. 
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HVORFOR STØTTE MISSION ØST  
I  DIT TESTAMENTE? 
Som hjælpeorganisation betaler Mission Øst ikke boafgift til staten. Pengene går ubeskåret 
videre til vores velgørende arbejde med at hjælpe fattige og udsatte børn, familier og samfund. 

I nogle tilfælde kan det ligefrem være en fordel for dine arvinger, at en del af din arv går til 
Mission Øst.  
 
Du hjælper dine efterladte og støtter samtidig en god sag. Vi kan hurtigt afklare, om det gælder 
for dig, hvis du ringer eller gør brug af vores online tjeneste med TestaViva på: 
missioneast.org/arv

Det er ikke vigtigt, hvor meget du støtter med.  
Det vigtige er, at du vælger at gøre en forskel! 

Ring på 39 61 20 48 eller læs mere på missioneast.org/arv
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Et testamente er 
forbundet med stor 
omtanke og omsorg.  

Dine værdier lever videre, 
og du er med til at gøre 

verden bedre 
for de næste

 generationer.
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STØT MISSION ØST OG GIV 
SAMTIDIG DINE ARVINGER MERE!
Har du ingen børn, kan du spare den høje boafgift ved at testamentere 30 procent af boet til 
velgørenhed, mod at foreningen betaler boafgiften. Med 30 procent-løsningen sikres dine 
arvinger hele 70 procent af arven. Mission Øst betaler boafgiften og sender resten videre til 
gode formål. 

Bobeholdning  
Andel til Mission Øst  
Arvingers boafgift til staten  
Arvinger modtager   
Ekstra til arvinger

Mission Øst betaler boafgift (af 700.000 kr.)
Til velgørenhed (af 300.000 kr.)

UDEN 30% LØSNING 
1.000.000 kr.

0 kr.
327.760 kr.
672.240 kr.

-

-
-

Vi opfordrer til at søge rådgivning hos vores eksperter:  
Aksel Holst Nielsen, tlf: 40 32 16 75 eller Henrik Løbger, tlf: 28 13 85 54 

UDEN 30 PROCENT-LØSNING

67%
ARV

MED 30 PROCENT-LØSNING

70% 
ARV

Velgørenhed

33%
BOAFGIFT

22%
BOAFGIFT

8%
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MED 30% LØSNING 
1.000.000 kr.

300.000 kr.
0 kr.

700.000 kr.
27.760 kr.

219.010 kr.
80.990 kr.

67%
ARV

70%
ARV



Mission Øst er en international nødhjælps- 
og udviklingsorganisation grundlagt i Danmark.  

 
Vi arbejder for at hjælpe de mest sårbare mennesker i de 

fjerneste egne og i verdens brændpunkter.  
 

Vi støtter lokalsamfunds mulighed for at organisere og hjælpe sig selv gennem 
projekter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. 

www.missioneast.org | admin@missioneast.org | tlf. 39 61 20 48


