Lad evangeliet gå i arv
skriv et testamente

og giv din tro på Jesus Kristus et kontant udtryk

Udgivet af Baptistkirken i Danmark
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Kære ven af BaptistKirken
Med denne pjece ønsker vi at pege på mulighederne for at betænke
BaptistKirken og/eller din menighed med en arv.
Den mission, som BaptistKirken og din menighed udøver i dag, bygger
på det fundament, som vore forfædre har skabt ved deres indsats og
gaver, herunder i høj grad arvemidler.
Har du en bøn om, at BaptistKirken og din menighed fortsat skal bidrage
til en bedre verden at leve i til glæde for kommende generationer, bør du
overveje at testamentere en gave.
Det er ikke besværligt at oprette et testamente. Du bør dog være
opmærksom på nogle ting, herunder at testamentet til sin tid kommer
for dagens lys.
Ved oprettelse af et testamente sikrer du, at arven efter dig fordeles,
som du ønsker det. Hvis du ikke opretter et testamente, vil din formue og
ejendele blive fordelt efter arvelovens regler.
Du skal til enhver tid være velkommen til at søge råd og vejledning hos
BaptistKirken.
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Har du et ønske for BaptistKirkens og din menigheds fremtid?

Hvad ønsker BaptistKirken at bruge din arv til?
Såvel BaptistKirken som din menighed ønsker at fremme evangeliet om
Jesus Kristus og udbrede budskabet om Guds rige.
Derfor arbejder BaptistKirken for at
• styrke nye og gamle menigheders liv og vækst herhjemme
• virke for integration af kristne migranter, der kommer hertil
• hjælpe forældreløse og fattige børn fx i Burundi og Rwanda
• styrke kirkerne i disse lande til selv at virke for evangeliet
• yde nødhjælp i områder, hvor katastrofer rammer hårdt
For din menighed kan din arv være afgørende for, om et ønsket projekt
kan gennemføres eller fortsætte. Din arv kan f. eks. medvirke til at
gøre det muligt at skabe grundlag for, at menigheden kan gennemføre
aktiviteter til glæde for næste generation.
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Guds ord, det er vort arvegods! Hvem skal arve det efter dig?

Hvordan opretter du et testamente?
Ønsker du at betænke BaptistKirken og/eller din menighed med en arv,
skal du oprette et testamente.
Der er ikke krav om, at et testamente skal udformes på en bestemt
måde. Vi anbefaler imidlertid, at du søger rådgivning herom.
Du kan oprette et notar-testamente eller et vidne-testamente.
Et notar-testamente registreres i Centralregisteret for Testamenter. Det
sikrer, at dit testamente altid kommer for dagens lys, og dine ønsker
opfyldes. Notaren udfærdiger ikke testamentet, men foretager alene
kontrol af formelle forhold og giver testamentet en påtegning. Det koster
et mindre gebyr at få dit testamente behandlet af notaren og registreret.
Et vidne-testamente registreres ikke hos myndighederne, hvorfor det
er vigtigt at sikre sig, at testamentet kommer for dagens lys til sin tid.
Testamentet skal underskrives i to vidners påsyn. Vidnernes navne og
adresser skal anføres sammen med pågældendes underskrifter.
Vidnerne eller disses pårørende må ikke være betænkt i testamentet.
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Omkring hver 10. dansker har skrevet et testamente. Er du én af dem?

Hvad anfører du i testamentet?
Der er som sagt ingen bestemte krav til formen ved udarbejdelse af et
testamente, men der kan indhentes officielle vejledende formularer.
I testamentet anfører du dine personlige oplysninger. Herudover anføres fx:
• BaptistKirken og/eller menigheden, som du vil betænke
• arvebeløbet eller %-fordelingen af den samlede arv
• særlige ønsker vedrørende dit bos genstande
• evt. ønsker om vedligeholdelse af dit gravsted
• hvem der skal være bobestyrer
Hvis du ønsker at testamentere en gave til bestemte formål i BaptistKirken,
anbefaler vi, at formålet beskrives bredt – fx til mission her i landet eller
til international mission. Du kan på www.baptistkirken.dk se, hvilke
arbejdsområder BaptistKirken varetager.
Du kan betænke BaptistKirken eller din menighed med et bestemt beløb,
dele af boformuen, eller – hvis du ikke har livsarvinger (tvangsarvinger)
– med alle dine midler.
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Sæt et aftryk, man kan leve på!

Hvilken afgift skal betales?
Der skal ikke betales boafgift, når BaptistKirken eller din menighed
arver.

Såfremt din menighed ikke er skattemæssigt godkendt (under 50
myndige medlemmer), skal menigheden søge om dispensation for
boafgiften.
Vælger du at oprette et testamente og støtte BaptistKirken eller din
menighed med et arvebeløb, vil det fulde beløb således gå direkte til
formålet.
Hvis du ikke efterlader dig nære livsarvinger (tvangsarvinger), men
ønsker at fx. en niece/nevø skal arve, kan du ifølge boafgiftsloven i
testamentet anføre, at arven skal være fri for afgift (boet betaler så afgift
af niecen/nevøens nettoarv i stedet for bruttoarv). Herved reduceres
afgiften, og du kan betænke BaptistKirken eller din menighed uden at
niecen/nevøens arv efter afgift formindskes. Det er vanskeligt at forstå,
men din advokat kan rådgive dig om denne mulighed.
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Giv Gud, hvad Guds er ...!

Skal jeg skrive testamente eller give en særlig gave?
Mange udskyder tanken om at skrive testamente til senere, f.eks. på
grund af usikkerhed om fremtidige økonomiske forhold. Denne tanke er
forkert. Det er tværtimod vigtigt at skrive testamente i tide.
Når du skriver et testamente, tager du netop højde for de økonomiske
usikkerheder, der er og vil komme i din levetid. Arven beregnes og
udbetales først, når alle aktiver er realiseret, og boet efter dig er opgjort.
Ved et testamente tager du således højde for usikkerheder vedrørende
dine aktivers værdier og andre udefra kommende økonomiske
usikkerheder.
Som et alternativ til et arvebeløb kan du vælge, at betænke BaptistKirken
eller din menighed med en »arv på forhånd« udbetalt som en særlig gave.
Udbetaler du en påtænkt arv som et gavebeløb nu, har du mulighed for
at se, at din »arv« gør gavn. Et gavebeløb indgår i de fradragsbeløb, som
de skattemæssige regler giver mulighed for.
Giver du en gave, kan du også ønske, at gaven skal gå til et bestemt
formål.
Vælger du at udbetale en påtænkt arv som en gave, vil det fulde beløb
som nævnt i forrige afsnit gå direkte til formålet.
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Gud elsker en glad giver!

Andre forhold af betydning
Din formue og ejendele vil blive fordelt efter arvelovens regler, hvis
du ikke skriver testamente. Arveloven opregner kun slægtninge som
arvinger opdelt i tre arveklasser i prioriteret rækkefølge. Er der ikke
slægtninge i nogen af de tre arveklasser, går hele arven i statskassen.
Vil du selv have indflydelse på fordeling af arven efter dig, er det vigtigt
at få udtrykt din sidste vilje i et testamente.
Du kan til enhver tid ændre dit testamente. I et evt. nyt testamente
skal du konkret anføre, at et tidligere testamente (af den og den dato)
ophæves. Ellers kan der opstå tvivl om, hvilket testamente der er
gældende.
Det er som nævnt vigtigt, at dit testamente kommer til Skifterettens
kendskab. Et notar-testamente kommer altid frem, idet dette indhentes
af Skifteretten.
Hvis du opretter et vidne-testamente, bør du informere andre herom – fx
et nært familiemedlem eller en god bekendt. Testamentet bør også være
tilgængeligt blandt dine papirer.
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Advokatbistand
BaptistKirken anbefaler, at du får bistand fra en advokat til udformning
af dit testamente. Herved sikrer du, at alle dine ønsker kommer med,
ligesom alle formelle forhold bliver opfyldt. Advokaten kan også formidle
kontakt til notaren og besvare dine spørgsmål.
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Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd!
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I BaptistKirken giver vi gerne råd og vejledning

Kontakt os på:

 3259 0708
 info@baptistkirken.dk
 BaptistKirken
Lærdalsgade 7 st. tv.
2300 København S

