
Længe leve livet
Vi håber, du vil testamentere  
til Røde Kors 

Røde Kors er altid til stede, og det håber vi, at du vil hjælpe os med at 
være. Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem 
kriser og katastrofer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets 
sårbare til et bedre liv.

Vi er verdens største humanitære organisation med 17 millioner frivillige 
i 190 lande. Vi er en del af dit lokalsamfund, uanset hvor du bor. Med din 
hjælp kan vi altid være til stede, når der er brug for os.

Hvis du vælger at testamentere til os, vil vi være meget taknemmelige. Alle 
donationer kan gøre en forskel i vores arbejde. Du kan læse mere om arv 
og testamente på rødekors.dk/arv. 

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere, eller hvis du 
har spørgsmål. Du kan enten sende os en mail på info@rodekors.dk eller 
ringe til os på 35 35 92 00.

Nogle beslutninger rækker 
meget længere, end du selv 

når at se.  

Betænk Røde Kors i dit 
testamente og hjælp 
mennesker i nød til et 

godt liv. 

rødekors.dk/arv
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Hvorfor testamentere til Røde Kors?
Hvis du opretter et testamente, kan du selv bestemme, hvem der skal have 

glæde af den del af din arv, som du selv kan disponere over. 

Ved at testamentere til Røde Kors er du med til at hjælpe mennesker i nød 

både her i Danmark og i verdens brændpunkter. Du hjælper gennem en 

organisation med global rækkevidde og mere end 150 års erfaring med at 

hjælpe mennesker i nød. 

Røde Kors er som velgørende organisation fritaget for at betale afgifter 

til staten af din arv. Vælger du at testamentere til Røde Kors, dækker vi 

advokatomkostninger til at oprette eller tilrette et almindeligt testamente.

Din arv kan være med til at sikre humanitær hjælp uafhængigt af religion, 

nationalitet og politisk ståsted – også den dag, du ikke selv kan give en 

hånd med. 

Fordele for dine arvinger
Det kan være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker 
Røde Kors i dit testamente. 

Alle andre arvinger end din ægtefælle skal betale en afgift af det beløb, 
de arver. Hvis du tilskriver minimum 30 % af din samlede arv til Røde Kors, 
kan vi afholde alle afgifter, hvis det fremgår af testamentet. Dermed kan 
dine arvinger få en større del af din formue udbetalt. 

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan dine arvinger (bortset fra 
forældre og børn) kan få en større andel af din arv, samtidig med at du 
tilgodeser en velgørende organisation:

Vores katastrofe- og udviklingsarbejde
Røde Kors’ største fokusområder er katastrofe- og udviklingsarbejde. 
Derfor går en stor del af de penge, som vi får, til vores arbejde i verdens 
brændpunkter.

Vi er til stede før, under og efter katastrofen. Ved de voldsomme natur-
katastrofer som jordskælv, oversvømmelser og tørke. Men også når de 
stille katastrofer som fødevarekriser og sygdomsepidemier rammer. 
Vi arbejder løbende med at forebygge katastrofer. De steder, hvor vi ved, 
at en katastrofe uundgåeligt vil ramme, har vi fokus på forebyggende 
arbejde med at håndtere og overleve en katastrofe.

Vores indsats understøtter menneskers værdighed og sociale sam-
hørighed. Vi hjælper med at opbygge modstandsdygtighed over for 
kriser og katastrofer hos sårbare befolkningsgrupper.

Læs mere om vores hjælpearbejde på rødekors.dk/det-goer-vi

Bror testamenterer en mio. kr. til søster

Bror testamenterer en mio. kr.  til søster  
og en velgørende organisation

Arv  
 1.000.000 kr.

Bruttoarv   
til Røde Kors   
300.000 kr.

Røde Kors betaler 
 afgifter for søsteren

222.632,50 kr.

Nettoarv til 
Røde Kors  

77.367,50 kr.

Bruttoarv til søster  
700.000 kr

Nettoarv til søster  
700.000 kr.

Bruttoarv til søster  
1.000.000 kr.

Nettoarv til søster  
efter afgifter 
 668.617,50 kr. 

Afgifter  
331.382,50 kr.

Arv  
 1.000.000 kr.

Det går pengene til

39 % 
til katastrofer  
og nødhjælp

20 % 
til udviklingsarbejde og 
katastrofeforebyggelse 12 % 

til investering  
i genbrugsbutikker

9 % 
til hjælpearbejdet  

i Danmark

8 % 
 til indsamling,  
oplysning mm.

4 % 
overført til  
næste år

6 % 
til administration2 % 

til førstehjælp 
og samaritter

Illustrationen er  
lavet på baggrund  

af fordelingen af 
midler i 2015.
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