30 %-løsningen
Løsningen, som kan sikre mere
— både til dine arvinger og
naturen, miljøet og klimaet.
Så meget skal dine arvinger
betale i boafgift til staten:
Arving

Boafgift

Ægtefæller

0%

Børn*

15 %

Andre arvinger*

36,25 %

* 0 % af de første 276.600 kr.

Testamentegaver
til Danmarks
Naturfredningsforening

30 %-løsningen er en specifik ordning til fordeling af arven mellem arvinger og velgørende formål.
Vi vil her præsentere dig for en løsning, som du bør kende, når du skriver
dit testamente. Måske kan det være en god løsning i din situation. Tal med
din advokat om det.
God tommelfingerregel
30 %-løsningen kan være relevant, hvis du ikke har ægtefælle og børn, og
i stedet vil betænke en god sag samt søskende, niecer, fætre og kusiner,
eller personer, du ikke er i familie med, som betaler 36,25 % i arveafgift.
Sådan fungerer 30 %-løsningen

Lone Norup
Testamenterådgiver
M: Lone@dn.dk
T: 3119 3262

•

Du indsætter en eller flere arvinger til at dele 70 % af arven fri for boafgift, mens 30 % af arven tildeles Danmarks Naturfredningsforening
mod, at foreningen afholder boafgiften for arvingerne.

•

Dine arvinger får udbetalt alle 70 % uden fradrag af boafgift.

•

Danmarks Naturfredningsforening kan via 30 %-løsningen reducere
afgiften og sikres dermed et beløb til arbejdet for naturen, miljøet og
klimaet i fremtiden.

Se herunder i regneeksempelet, hvor alle får mere ud det.

EKSEMPEL 1. Din arv uden 30 %-løsningen

EKSEMPEL 2. Din arv med 30 %-løsningen





Din formue er 1 mio.
Du indsætter din niece til at arve alt efter dig.
Din niece arver 1 mio. Af dette beløb skal din niece
betale 330.707 kr. i afgift.





Din formue er 1 mio.
Du indsætter din niece til at arve 70 %
Du indsætter Danmarks Naturfredningsforening til at
arve 30 % mod at betale boafgifter for din niece.



Din niece får derfor udbetalt 669.293 kr.



Din niece får derfor udbetalt 700.000 kr.



Danmarks Naturfredningsforening for udbetalt 0 kr.



Danmarks Naturfredningsforening kan reducere
afgiften, og får således udbetalt 78.043 kr.
Hvis du gerne vil benytte dig af 30 %-løsningen, men ikke
ønsker, at foreningen ”skal blande sig i boet”, kan du i testamentet bestemme, at Danmarks Naturfredningsforening
skal have stilling som Legatar. Tal med din advokat om det.

