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LANDBRUGSFONDEN
Betænk Landbrugsfonden - og giv dine arvinger mere
Nu kan du være med til at fremme og udvikle landbruget og fødevareproduktionen i Nordsjælland ved at betænke Landbrugs-
fonden i dit testamente. Fonden er fritaget for boafgift, og alle bidrag, store som små, kan være med til at gøre en forskel. 

Fordele ved donationer i testamentet
• Du skaber klarhed omkring dine ønsker og sikrer, at de ting eller værdier, der har en særlig betydning eller historie bliver  
   håndteret som du ønsker

• Ved at testementere en del af din arv til en velgørende fond kan du være med til at sikre dine arvinger en økonomisk fordel,  
   bl.a. via 30%-reglen. 

Din donation vil bl.a. støtte:
• Uddannelse og studierejser for nordsjællandske landmænd 
• Forskning og analyser til gavn for landbruget 
• Projekter, analyser eller rapporter
• Andre fremende aktiviteter for landbruget og fødevareproduktionen i Nordsjælland

Hvad er 30%-reglen?
Hvis du ikke har en ægtefælle, børn eller børnebørn, kan du med fordel betænke Landbrugsfonden med en del af din arv og 
spare boafgiften, da fonden er fritaget fra at betale boafgift. Det kaldes 30%-reglen, fordi du ved at donere 30% af din arv til 
Landbrugsfonden får betalt de andre arvingers boafgift og sikrer, at deres andel af arven bliver større. 

Hvilke personer er 30%-løsningen relevant for?
Særligt, hvis du efterlader dig arvinger, der skal betale den høje boafgift på 36,25% - eller hvis du efterlader dig en samlet 
arv på kr. 600.000 eller derover. Det betyder, at denne løsning vil være relevant for de fleste barnløse personer, der efterla-
der sig en større arv. 

Boafgift: Det afhænger af boets størrelse og din relation til arvingerne
• Ægtefæller og velgørende foreninger betaler ikke boafgift. Afgiften er 0 %
• Børn, forældre, stedbørn, svigerbørn og samlevende (i mere end 2 år) betaler 15 %
• Alle andre betaler en tillægsboafgift på 25 %
• På grund af beregningsmetoder medfører det i praksis, at bo- og tillægsboafgift tilsammen udgør 36,25 %
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Eksempel: Carolines arv fra onkel Lars
Carolines onkel Lars vil gerne testementere sin formue til Caroline, da han ikke selv har børn. Men han er usikker på, hvordan 
Caroline får mest ud af den arv, han ønsker at efterlade hende. 
I nedenstående regnestykke, kan du se, hvor meget Caroline kan arve fra sin onkel, hvis onkel Lars via en donation til en velgøren-
de fond sikrer, at Caroline ikke skal betale afgifterne. De bliver nemlig betalt af den velgørende organisation mod, at de modtager 
en del af arven. Se, hvad forskellen er her:

Havde onkel Lars i stedet valgt kun at testementere sin arv til Caroline, ville Caroline blive ramt af en samlet bo-og tillægsafgift 
på 329.279 kr. - altså 29.279 kr. mindre i arv, end hvis en velgørende fond havde betalt boafgiften.

Juridisk rådgivning 
Ønsker du juridisk rådgivning til at betænke Landbrugsfonden, kan du kontakte vores samarbejdspartner Agrovi I/S for juridisk 
bistand ved Camilla Tankmar på tlf. 48 22 52 72 eller cta@agrovi.dk.

Din donation eller arv kan være med til at støtte landmænd i Nordsjælland - også den dag, du ikke selv længere kan give 
en hånd med. 

Alle beløb er velkomne – store som små. 

Carolines arv med 30%-løsning

Bruttoarv fra onkel Lars: 1.000.000 kr.

700.000 kr. 300.000 kr.

Nettoarv* til Caroline:
70%

Arv til organisation
inkl. afgift; 30%

Arveafgift:
220.529 kr.**

Nettoarv*: 79.471 kr.
(fratrukket afgift)Reel gevinst ved 30%-løsningen:

Gevinst for Caroline:.................................................................+29.279 kr.
Gevinst for velgørende organisation:...................................+79.471 kr.


