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ARV OG TESTAMENTE
Overvejer du at støtte døvesagen?
Læs her hvordan 

DØVEFONDEN
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FORORD

Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. 
Det giver dig mulighed for selv at bestemme, og det er også 
din bedste garanti for, at der ikke opstår misforståelser om, 
hvordan din arv skal fordeles.

Arveloven blev ændret i 2008, så den giver dig bedre mulighed 
for selv at bestemme over din arv. Det kræver dog, at du opretter 
et testamente, hvis du vil udnytte mulighederne.

Denne folder gennemgår dele af arveloven samt redegør for, 
hvordan du kan støtte Døvefonden og døvesagen. Vi håber, at 
den giver svar på nogle af de spørgsmål, som mange stiller sig 
selv, når de overvejer at oprette et testamente.

Hvis du betænker Døvefonden i dit testamente, kan vi hjælpe 
med at betale advokatsalæret. 

Har du behov for yderligere oplysninger, kan du gå ind på 
www.døvefonden.dk hvor du finder mere information – også på 
tegnsprog.

Med venlig hilsen
Døvefonden

MED ET TESTAMENTE KAN  
DU SELV BESTEMME 
Det er en god idé at oprette et testamente, uanset om du har  
familie eller ej. Med et testamente sikrer du dig mod misforståel-
ser, og du bestemmer selv, hvordan arven skal fordeles. 

Når du opretter testamente tænker du naturligvis først og 
 fremmest på dine nærmeste. Men måske har du og dine 
 arvinger overskud til også at tænke på andre. 

Hvis du opretter et testamente har du mulighed for at give pen-
ge til en organisation eller forening, som du ønsker at støtte.
 
Hvis du giver en del af din arv til Døvefonden, er du med til  
at hjælpe fremtidens døve til et bedre liv.

HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE  
OPRETTER TESTAMENTE?
Hvis du ikke opretter testamente, fordeles dine efterladte 
 værdier efter arveloven.

Arveloven inddeler dine slægtninge i tre arveklasser. Har du  
ingen slægtninge i første arveklasse, går arven videre til anden 
og derefter til tredje arveklasse. 

Første arveklasse
  
■ Børn, adoptivbørn, 
 børnebørn eller oldebørn 
 (livsarvinger)   
■ Ægtefælle eller
 registreret partner

Anden arveklasse 

■ Forældre 
■ Søskende  
■ nevøer, niecer 
 (samt deres livsarvinger)

Tredje arveklasse

■ Bedsteforældre
■ Mostre, morbrødre,
 fastre, farbrødre 

DE TRE ARVEKLASSER
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■ støtter døves konference- og uddannelsesaktiviteter
■ støtter projekter der går nye veje for at skabe bedre forhold for døve 
■ støtter forskning i dansk tegnsprog
■ støtter Danske Døves Landsforbunds arbejde

Sammen med Danske Døves Landsforbund (DDL) har vi nået 
mange gode resultater, men der er også brug for vores arbejde 
i fremtiden.  

Døvefonden modtager intet tilskud fra det offentlige og er 
 derfor helt afhængig af økonomisk støtte fra privatpersoner.
 
Vi er meget taknemmelige for ethvert bidrag, vi modtager: 
Uden den støtte kunne vi ikke arbejde for døvesagen.

Hvis du betænker Døvefonden i dit testamente, kan vi betale 
advokatsalæret (op til 7.000 DKK).

HVORDAN GØR DU?
Når du opretter et testamente, vælger du selv, om Døvefonden  
skal være arving til et bestemt beløb, en procentdel af arven 
eller hele din formue. Du kan altså sagtens fordele din arv 
 mellem både din familie og Døvefonden.  
 
Døvefonden er fritaget for at betale boafgift til staten. Det bety-
der, at hele det beløb, du testamenterer til os, går ubeskåret til 
vores arbejde. 

Har du ingen arvinger efter loven, overgår arven til staten, hvis 
der ikke er noget testamente. I 2011 efterlod afdøde danskere, 
som ikke havde oprettet testamente, 70 mio. kr. til statskassen.

En partner, som du har levet papirløst sammen med, er ikke  
arveberettiget efter loven. Ønsker I at sikre hinanden, kræver  
det, at I opretter et testamente. Det samme gælder, hvis I 
 ønsker at ligestille eventuelle fælles og sammenbragte børn. 

Første arveklasse kaldes også for tvangsarvinger, fordi de skal 
arve en del af din formue. 
 
Arveloven blev ændret 1. januar 2008 således at tvangsarven 
blev nedsat til 25 %. Dine tvangsarvinger skal altså kun arve 1/4 
af din formue, og du kan selv frit disponere over resten, hvis du 
opretter et testamente.

VI HJÆLPER GERNE
Du er velkommen til at kontakte Danske Døves Landsforbunds 
sekretariat, hvis du ønsker hjælp i forbindelse med oprettelse 
af testamente. Kontakt DDL’s sekretariat på telefon: 2090 0660 
eller mail: ddl@ddl.dk.

HVORFOR STØTTE DØVEFONDEN  
MED EN DEL AF DIN ARV?
Ved at betænke Døvefonden kan du hjælpe os med at give 
døve i alle aldre en bedre hverdag og sikre døves ret til at 
leve som ligeværdige mennesker – også i fremtiden. Det, 
som du giver til Døvefonden, kan få stor betydning for mange 
 menneskers liv fremover. 
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FEM GODE GRUNDE TIL AT  
OPRETTE ET TESTAMENTE
1. Du kan selv bestemme, hvem der skal arve dig (i tilfælde af at du har   
 tvangsarvinger, kan du selv bestemme over 75 % af din formue)

2. Du sikrer dig mod misforståelser mellem dine arvinger

3. Du har mulighed for at tilgodese andre end din nære familie

4. Du har mulighed for at skænke en del af din arv til et velgørende formål  
 (som f.eks. Døvefonden)

5. Det giver afklaring og ro at få lavet et testamente

DET ER MULIGT AT SKÆNKE PENGE 
TIL DØVEFONDEN, UDEN AT DINE 
ANDRE ARVINGER FÅR MINDRE
Familie og andre personer, undtaget ægtefæller, skal ifølge 
arveloven betale mellem 15 og 36,25 % i boafgift til staten, når 
de arver formuer over en vis størrelse. Ved at testamentere 
penge til Døvefonden kan du tilgodese os, uden at din familie 
får mindre i arv.

Du kan beslutte, at Døvefonden skal modtage en del af 
arven på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgift 
for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager altså 
tilsvarende mindre i arv, men da Døvefonden betaler deres 
del af arveafgiften, kan de få ligeså meget udbetalt, som hvis 
Døvefonden ikke var arving.

Arvens størrelse har indflydelse på, hvordan regnestykket 
ser ud, men det kan en advokat rådgive grundigt om.
På www.døvefonden.dk finder du et eksempel hvor Døvefonden 
arver, uden at der bliver mindre til de øvrige arvinger.

DØVEFONDEN STØTTER 
BÅDE PRIVATPERSONER  
OG DDL’S ARBEJDE

”Støtten fra Døvefonden gjorde det muligt for 

mig at læse et år på Gallaudet University i USA. 

Gallaudet er det eneste universitet i verden, hvor 

alt er tilrettelagt på døves præmisser, og hvor al 

undervisning foregår på tegnsprog. På Gallaudet 

tog jeg flere kurser i psykologi, og nu læser jeg 

psykologi på København Universitet. 

Uden Døvefonden ville jeg ikke have haft denne 

mulighed for at tage en del af min uddannelse i 

udlandet. Døvefonden er med sin støtte med til 

at give os døve samme muligheder som andre 

unge.” 

Klara Danø, 27 år, psykologistuderende på KU
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Har du brug for hjælp, 
kan du altid kontakte DDL

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København N

Telefon:  2090 0660
Email: ddl@ddl.dk
www.ddl.dk 
www.døvefonden.dk

Ved at give Døvefonden en 
del af din arv, kan du være 
med til at sikre bedre forhold 
for fremtidens døve

DØVEFONDEN

Døvefonden støtter hvert år DDL’s arbejde med et 
betydeligt beløb. 

Døvefonden har dermed en stor del af æren for, 
at det er lykkedes at forbedre døves vilkår på så 
mange områder: tolkebistand, tolkede nyheder 
på tv, varsling via sms og anerkendelse af dansk 
tegnsprog – for nu blot at nævne nogle få områder. 

Der er fortsat brug for din støtte til Døvefonden, 
så vi kan fortsætte vores arbejde for alle døve i 
Danmark. 


