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ARV TIL GLÆDE
Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære
hjælpeorganisation. Caritas skaber bæredygtig udvikling
i fattige landområder i Afrika, Asien og Sydamerika ud fra
princippet om hjælp til selvhjælp. Caritas yder hurtig og effektiv nødhjælp som medlem af det verdensomspændende
Caritas-netværk. 500.000 mennesker får hvert år gavn af
Caritas´ udviklings- og nødhjælpsarbejde. I Danmark arbejder Caritas med diakonale projekter.
Uden bidrag fra private kan det ikke lade sig gøre.
Det er ikke alle, der har luft i økonomien til at støtte Caritas.
At betænke Caritas i dit testamente kan derfor være en god
måde at hjælpe på.
Når du skriver testamente, kan du vælge, at lade hele eller
en del af din arv gå til Caritas´ arbejde for verdens fattigste.
Mange tror, at det kun er relevant at betænke organisationer, hvis man ikke har nogle arvinger. Men man disponerer
frit over 75% af sin arv – også selvom man har arvinger. Det
vil sige, at man sagtens kan give et lille beløb til en organisation, f.eks. 1 %, og samtidigt betænke sine kære.
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HVAD SIGER ARVELOVEN?
Uden et testamente er det i første omgang ægtefælle,
børn eller børnebørn som arver. Herefter går arven videre
til forældre, søskende, nevøer, niecer, bedsteforældre og
forældres søskende.
Kun ens ægtefælle er friholdt fra at betale arveafgift, mens
øvrige slægtninge skal betale mellem 15-36,25 % af deres
arveandel til staten. Man kan stadigvæk selv disponere over
75% af ens formue, mens kun 25% er tvangsarv, som skal
fordeles efter lovens regler.
Har man ingen nære slægtninge går hele ens formue til
statskassen. Uden nære slægtninge kan du med et testamente disponere over hele din formue.
Det giver dig mulighed for at betænke en sag, der står dit
hjerte særligt nært.
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HER ARBEJDER CARITAS

Danmark

Syrien
Jordan

Niger
Mali

Tchad

Uganda

Bolivia

Nationalt
Nødhjælp
Udvikling
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Zimbabwe

HVORDAN GØR MAN?
Indien
Burma
Thailand

Humanitære organisationer som Caritas er fritaget for at
betale arveafgift. En testamentarisk gave til Caritas går
derfor ubeskåret til Caritas´ arbejde for verdens fattigste.
Hvis du beslutter dig for at betænke Caritas i dit testamente, dækker vi omkostningerne til oprettelsen af et
testamente. Caritas kan henvise dig til en advokat, som kan
hjælpe dig med dette.
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