
Spar dine arvinger for boafgift ved at betænke 

en velgørende organisation 
 

Hvis dine arvinger skal betale den høje boafgift, eller du efterlader dig en formue på over ca. 

2.500.000 kr. kan du, ved at betænke en velgørende organisation, spare dine arvinger 

for en del af boafgiften og dermed forøge deres arv, samtidig med at du støtter en god 

sag. 

 

Alle andre arvinger end ægtefæller skal betale boafgift til staten, såfremt arven overstiger et 

bundfradrag på 289.000 kr. (2018).  

 

Arvingens relation til afdøde er afgørende for, hvor meget der skal betales i boafgift: 

 

 Ægtefæller skal ikke betale boafgift og arver derfor ”gratis”. 

 

 Børn, stedbørn og deres afkom, herunder adoptivbørn og bortadopterede børn, afdødes 

plejebørn, afdødes forældre, afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, afdødes 

samlever og afdødes svigerbørn skal betale boafgift på 15 %. 

 

 Fjernere arvinger f.eks. søskende, niecer/nevøer eller venner skal betale boafgift på 36,25%. 

 

 De fleste velgørende organisationer er helt fritaget for betaling af boafgift. 

 

Ved at testere en del af arven til en velgørende organisation på betingelse af, at organisationen 

betaler boafgiften for dine øvrige arvinger, kan der opnås en besparelse af boafgiften, som 

medfører en større arv til de øvrige arvinger. Besparelsen opstår, fordi der ikke skal betales 

boafgift af arv til velgørenhed. 

 

Besparelsens størrelse afhænger af din formues størrelse, hvor meget du donerer til 

velgørenhed, samt med hvilken procentsats dine arvinger skal betale boafgift. Besparelsen er 

størst ved større formuer, og hvis dine arvinger betaler den høje boafgift.  

 

Derfor er ordningen særlig attraktiv for enlige og barnløse, hvor arvingerne typisk betaler 

boafgift på 36,25 %. Men reglerne er også aktuelle for andre personer med større formuer. 

 

Eksemplet nedenfor viser, hvor meget der kan spares i boafgift, hvis du efterlader dig en formue 

på 1.000.000 kr., og du efterlader dig fjernere arvinger f.eks. søskende, som skal betale boafgift 

på 36,25 %.  

 

Arv og boafgift uden testamente: 

 

Bruttoarv 1.000.000,00  

Samlet boafgift til staten  - 329.987,50  

Nettoarv til søskende    670.012,50   

 

Hvis du opretter et testamente og beslutter, at en velgørende forening ud af formuen på 

1.000.000 kr. skal arve 300.000 kr. mod at betale dine søskendes boafgift, vil det forøge arven 

til dine søskende med 29.987,50 kr.: 



 

Bruttoarv  1.000.000,00 

Arv til velgørende organisation     300.000,00  

Boafgift til staten    -221.237,50     

Arv til velgørende organisation efter betaling af boafgift      -78.762,50     

Nettoarv til søskende     700.000,00  

 

Arven til dine søskende øges fra 670.012,50 kr. til 700.000 kr. samtidig med, at den velgørende 

organisation, efter betaling af dine søskendes boafgift, modtager et beløb på 78.762,50 kr.  

 

Hvis du efterlader dig børn, som betaler boafgift med 15 % og har en formue på 2.500.000 kr., 

vil arven til dine børn forøges med 31.650 kr. fra 2.168.000 kr. til 2.200.000 kr., såfremt du 

betænker en velgørende forening med 300.000 kr. Den velgørende organisation vil, efter 

betaling af boafgift, modtage 13.350 kr.  

 

Uden testamente: 

 

Bruttoarv 2.500.000,00 

Boafgift   -331.650,00 

Nettoarv til børn 2.168.000,00 

 

Med testamente: 

 

Bruttoarv  2.500.000,00 

Arv til velgørende organisation    300.000,00 

Boafgift til staten    286.650,00 

Arv til velgørende organisation efter betaling af boafgift     13.350,00 

Nettoarv til børn 2.200.000,00 

 

Vores arveretsadvokater er tilknyttet ”Det Gode Testamente”, som er skabt af 31 velgørende 

organisationer.  

 

Hvis du donerer en del af din arv til en eller flere af organisationerne i Det Gode Testamente, 

kan der søges om hel eller delvis dækning af de omkostninger, der er forbundet med 

udfærdigelsen af dit testamente. Der vil således være mulighed for oprettelse af testamente 

med en meget beskeden eller slet ingen egenbetaling. 

 

Kontakt en af vores arveretsadvokater på tlf. 88 77 88 77 eller mail: info@BBFadvokater.dk, 

hvis du ønsker rådgivning om reglerne, herunder om reglerne er relevante for dig. 

 

 

https://www.bbfadvokater.dk/privat/arv-og-testamenter.aspx
mailto:info@BBFadvokater.dk

