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Giv livet videre
Arv og testamente

Hvorfor
skal jeg
oprette
testamente?
I 2008 blev arveloven ændret, så den
i højere grad matcher de nye familiemønstre med ugifte par og familier
med “sammenbragte” børn. Den nye
arvelov betyder blandt andet, at du ved
at skrive testamente kan disponere
over en større del af din formue end
tidligere.
Fordelen ved at oprette testamente
er, at du sikrer dig selv og dine efterladte juridisk, så din arv bliver fordelt
efter dit ønske. Går du med overvejelser om at testamentere til fordel for
en velgørende organisation som Red
Barnet, skal du oprette testamente.
Hvis du ikke opretter testamente, vil
arven altid gå til din familie - eller staten, hvis du ikke har nogen arvinger.
- Det er ikke nogen tilfældighed, at jeg har valgt
Red Barnet. Hvis verden skal blive til et bedre sted,
skal der også være nogen til at gøre den bedre.
Der mener jeg, at det er vigtigt at give børnene en
chance. Når jeg vælger Red Barnet, er det også,
fordi jeg er tryg ved, at pengene kommer frem til
de børn, der har brug for hjælp og støtte.
David Bram, læge, om hvorfor han har valgt at betænke
Red Barnet i sit testamente.
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Hvordan
kan jeg
testamentere?
Alt efter om du efterlader dig ægtefælle, børn mv., kan du vælge at testamentere hele eller en del af
din arv til Red Barnet. Du kan også
vælge at lade Red Barnet arve et
bestemt beløb efter dig, mens dine
øvrige arvinger får resten. Det kaldes
et legat.
Hvis du vælger at betænke Red Barnet
med et legat, vil det være dine børn
eller andre arvinger, der bestemmer
under behandlingen af boet.
Har du ikke børn eller andre arvinger i ”nærmeste” led, men ønsker at
betænke en nevø eller niece, kan det
være en afgiftsmæssig fordel også at
testamentere et beløb til en velgørende organisation.
Du kan vælge at testamentere et beløb til Red Barnet, mod at Red Barnet
betaler boafgiften for din nevø eller
niece. Derved kan du sørge for, at
Red Barnet modtager et beløb, samtidig med at din nevø eller niece får
det samme eller endda et lidt højere
beløb, end hvis han/hun selv havde
betalt boafgiften.
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Din gave rækker langt
I Red Barnet oplever vi, at flere og
flere spørger, om de kan testamentere til fordel for vores arbejde med
udsatte børn.
Red Barnet er fritaget for at betale
boafgift, så hvis du vælger at betænke
os i dit testamente, vil hele din gave
komme børnene til gode.
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Hvem kan hjælpe med
testamentet?
Red Barnet anbefaler, at du får hjælp
af en advokat til at skrive testamente.
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Sammen kan vi redde børnene
Red Barnet er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation
og arbejder i flere end 120 lande
verden over.
Red Barnet har siden 1919 kæmpet
for børns rettigheder. Med udgangspunkt i FNs Børnekonvention giver
vi akut og langsigtet hjælp til udsatte
børn i Danmark og resten af verden.

For hver krone, du giver til Red Barnet, bruger vi:

Og du kan altid ændre testamentet,
hvis fx din formue eller livssituation
ændrer sig.

Red Barnet har derfor indgået et
samarbejde med advokatfirmaet
Bech-Bruun. De yder gratis og uforpligtende rådgivning, hvis du overvejer at efterlade en del af din arv til
Red Barnet.
Bech-Bruun kan også hjælpe dig med
at oprette det nødvendige testamente og tilpasse det efter dine behov og
ønsker.

Red Barnets arbejde bygger i høj grad
på frivillige kræfter, og i det internationale arbejde baserer vi indsatsen
på lokale ressourcer. Det betyder, at
vi kan holde udgifterne nede på et
minimum.

Indtægter fra arv udgjorde mere end
10 % af alle Red Barnets indsamlede
midler i 2009.

7 øre til administration
12 øre til udsatte børn i
Danmark og Grønland

Du kan kontakte
Sys Rovsing, advokat
i Bech-Bruun, på
tlf.: 72 27 00 00

11 øre til at fortælle om
udsatte børns situation i
ord og billeder
70 øre til det
internationale arbejde
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Livet er

en gave,
du kan give
videre
Alle børn har ret til at leve - og
mere end det. Børn har også ret
til omsorg, leg, uddannelse og til at
kunne sove trygt om natten. Når
du støtter Red Barnet, sikrer du
børns ret til at være børn – i
Danmark og resten af verden.
Overvejer du at efterlade en del
af din arv til Red Barnet, kan du få
gratis og uforpligtende rådgivning
om testamente hos advokatfirmaet
Bech-Bruun.

Layout: Marianne Eriksen/ Red Barnet, foto: Louise Dyring/Red Barnet

Red Barnet • Rosenørns Alle 12 • 1634 København V. • Tlf.: 3536 5555 • www.redbarnet.dk

