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Når Kræftens Bekæmpelse arver



Orden i tingene. Tingene i orden.

Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til 
Kræftens Bekæmpelse. Så mange at indtægterne fra arv i dag er 
den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

De mange arvesager betyder, at Kræftens Bekæmpelse igennem 
tiden har udviklet en række arbejdsgange i forbindelse med arv. 
De giver størst mulig sikkerhed for en professionel forvaltning af 
den opgave, vi bliver betroet, når foreningen arver.

I denne brochure kan du læse, hvordan vi gør, når Kræftens  
Bekæmpelse er arving. Og hvordan vi forvandler en arv med 
forskellige aktiver til kontante bidrag, der kan bruges til forskning, 
forebyggelse og patientstøtte.

Du er altid velkommen til at kontakte Kræftens Bekæmpelse på 
tlf. 35 25 75 81, hvis du ønsker flere oplysninger.

Tak for din interesse.

Med venlig hilsen
Kræftens Bekæmpelse
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Når et menneske vælger at testamentere til Kræftens 
Bekæmpelse, er det den ultimative tillidserklæring.

Vi er bevidste om det store ansvar, vi har, for at leve op til 
tilliden. Derfor er det vigtigt for os at gennemføre afdødes
ønsker, så vidt som det overhovedet er muligt. Det er ganske 
enkelt den røde tråd i hele vores arbejde med boet.

Samtidig vil vi gøre vores til at vise imødekommenhed og 
fleksibilitet over for andre, som vi kommer i kontakt med 
i forbindelse med bobehandlingen. Det kan være familie-
medlemmer, venner til afdøde eller købere af afdødes 
ejendom. Men det er afdødes ønsker, der kommer først. 

Kræftens Bekæmpelse er en professionel samarbejdspart-
ner i forhold til skifteretter og advokater. Og vi er meget 
opmærksomme på, at sagsbehandlingen skal følge de 
gældende regler på området.

Derfor kan du regne med Kræftens Bekæmpelse. Både nu 
og i fremtiden.

Du kan regne med
Kræftens Bekæmpelse
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Når Kræftens Bekæmpelse arver, gør vi vores til, at den 
samlede arv bliver omsat til penge, der så kan bruges til 
indsatsen mod kræft. Men vi er også imødekommende 
over for de pårørende, hvis vi mener, at dette vil være i 
overensstemmelse med afdødes ønsker. Det er nemlig 
udgangspunktet for hele vores arbejde.

Måske har afdøde efterladt et notat, hvor han eller hun øn-
sker, at bestemte genstande skal tilfalde bestemte personer. 
Som udgangspunkt respekterer Kræftens Bekæmpelse 
den slags notater – også i de tilfælde hvor de måske ikke 
opfylder alle juridiske krav.
 
Det er straks mere vanskeligt, hvis vi bliver kontaktet af 
pårørende til afdøde, der fortæller, at det var afdødes 
ønske, at de skulle arve bestemte ting.

Vi vil gerne sige ja til de pårørende, hvis vi føler os sikre på, at 
det virkelig er afdødes ønske. Vi løber imidlertid den risiko, at 
afdøde rent faktisk har indsat Kræftens Bekæmpelse i sit  
testamente, fordi den pågældende ikke ønskede, at familien 
skulle arve. Så vil det være forkert, hvis vi efterfølgende 
giver familien nogle ting. I nogle tilfælde giver vi familien/
vennerne lov til at købe indbo. Andre gange kan vi tale os 
til rette, så alle kan være tilfredse.

Med hensyn til de pårørende
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Kræftens Bekæmpelse arbejder med to typer af 
boer. Boer, der bliver behandlet af eksterne advo-
kater. Og boer, som Kræftens Bekæmpelse selv 
behandler. I begge tilfælde tager bobehandlingen 
typisk 10-12 måneder

Der kan være flere situationer hvor et bo vil blive be-
handlet af eksterne advokater: Hvis afdøde i sit testa-
mente har ønsket, at en bestemt advokat skal stå for 
bobehandlingen. Hvis der er flere arvinger. Eller hvis 
der er tvivl om arveforholdene i boet og dermed risiko 
for, at sagen kan ende i en retssag.

Når Kræftens Bekæmpelse er enearving og afdøde 
ikke har indsat en advokat i sit testamente, behandler  
vi næsten altid selv boet. Det sker i omkring 30 til-
fælde om året. 

På den måde sparer vi blandt andet udgifter til advokat-
honorarer og moms. Hvert år bliver det til ca. 1 million 
kroner, der så kan bruges til kræftsagen i stedet for.

De to veje i bobehandlingen
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Kræftens Bekæmpelses rolle er at fungere som sparrings-
partner for advokaterne. Vi skal sammen med den eksterne 
advokat sikre, at sagen bliver behandlet juridisk korrekt og 
i overensstemmelse med afdødes ønsker.

Når Kræftens Bekæmpelse er arving, får vi besked om det 
i et brev fra advokaten. Brevet giver oplysninger om arve-
forholdene i boet og om boets økonomi. Samtidig sørger 
vi for at få kopi af testamentet.

I alle boer skal der til skifteretten indsendes en opgørelse 
over aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus). 
Den beder vi altid om en kopi af, så vi kan følge, hvad der 
sker med aktiverne under bobehandlingen. Vi beder end-
videre om at få sendt en kopi af opgørelse over afdødes 
formue ved sidste indkomstår. Hvis der er sket meget 
betydelige bevægelser lige inden dødsfaldet, forsøger vi 
at klarlægge, om dette er sket efter ønske fra afdøde.  
Vi deltager i beslutningen om realisiering af aktiverne (se 
mere på side 10 - 11).

Advokaten udarbejder en boopgørelse, som bliver sendt til 
Kræftens Bekæmpelse. Vi gennemgår opgørelsen, og har 
vi spørgsmål eller bemærkninger, sørger vi for at få svar, 
inden vi godkender den.

Når boopgørelse er godkendt af skattevæsnet og skifte-
retten, får Kræftens Bekæmpelse udbetalt arven.  
Vi tjekker, at det modtagne beløb er i overensstemmelse 
med boopgørelsen. 

Når boet bliver behandlet  
af eksterne advokater

Når Kræftens Bekæmpelse behandler et bo, følger vi en 
fast arbejdsgang.

●  Vi udarbejder de dokumenter, som skal sendes til 
skifteretten for at få boet udleveret 

●  Vi sørger for at realisere alle aktiver (læs mere på 
side 10-11) 

●  Vi opsiger alle løbende abonnementer og aftaler mv.

●  Vi betaler gæld 

●  Vi indsender opgørelse over aktiver og passiver pr. 
dødsdagen (åbningsstatus)

●  Når alle ekspeditioner er bragt til ende, udarbejder 
vi en boopgørelse og sender den til skifteretten. I et 
skattepligtigt bo udarbejder vi også selvangivelse og 
sender den til skattevæsenet.

Boet afsluttes - ligesom de boer, der bliver behandlet af 
eksterne advokater - med, at vi udarbejder et bilag til en 
ekstern revisor.

Når boet bliver behandlet  
af Kræftens Bekæmpelse 
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Værd at vide om  
advokathonorarer

Hos Kræftens Bekæmpelse 
er vi opmærksomme på, at 
advokatens honorar skal 
svare til det arbejde, der 
er blevet udført. Hvis vi 
mener, at honoraret ligger i 
overkanten, beder vi typisk 
om at få en timeopgørelse.

Som regel viser det sig, 
at honoraret faktisk er 
ganske rimeligt, og så gør 
vi ikke yderligere. Hvis vi 
imidlertid fortsat mener, 
honoraret er urimeligt, 
beder vi skifteretten tage 
stilling til salærstørrelsen. 



11

Arv  |  Kræftens Bekæmpelse

10

Sådan gør vi...

Fast ejendom, kontanter, dagligstuemøbler eller en personbil: 
En arv kan have mange forskellige former, og en organisation 
som Kræftens Bekæmpelse skal være klar til at tage sig af 
dem alle.

På de næste sider kan du se, hvordan Kræftens Bekæmpelse 
registrerer og behandler de forskellige aktiver. Målet er at 
omsætte arven til kontanter, der kan bruges til forskning, 
forebyggelse og patientstøtte i kræftsagen.

 Bankindeståender

Beløbene bliver hævet med det samme med mindre de står 
på en særlig godt forrentet aftalekonto. I så fald bliver belø-
bet først hævet, når bindingsperioden udløber.

I et bo, der bliver behandlet af en ekstern advokat, bliver 
beløbet indsat på en særskilt klientkonto hos advokaten. 
Renterne går til arvingerne, herunder Kræftens Bekæmpelse. 
I et bo, som vi selv behandler, bliver beløbet indsat på en 
særlig oprettet projektkonto, som først bliver opgjort, når 
bobehandlingen er slut og opgørelsen godkendt af skatte-
væsnet og skifteretten.

 Kontanter

Kontanter bliver sat ind på henholdsvis klientkonto og projekt-
konto. Se i øvrigt under Bankindeståender.

 Værdipapirer

Hovedreglen er, at værdipapirer bliver solgt. Overskuddet 
efter salg indsættes som ved kontanter og bankindeståender.

 Fast ejendom

Når en ejendom skal vurderes, indhenter Kræftens Bekæmpelse 
to mæglervurderinger for at få den sikreste vurdering af 
ejendommens værdi. 

Ved alle ejendomshandler (bortset for ejerlejligheder) bliver 
der udarbejdet tilstandsrapport og givet tilbud om betaling af 
ejerskifteforsikring. Vi kræver også, at aftalen indeholder en 
fuldstændig ansvarsfraskrivelse.

 Biler

Biler bliver vurderet af eksterne vurderingsmænd – f.eks. 
bilforhandlere – og sælges bedst muligt.
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 Indbo og smykker

Indbo og smykker udgør kun 1 % af de aktiver, Kræftens  
Bekæmpelse arver. Alligevel er mange meget opmærk-
somme på håndteringen af dette indbo. Det skyldes blandt 
andet, at det ofte er her, at vi kommer i kontakt med familien 
til den afdøde. Og det er her, der kan opstå tvivl om, hvordan 
afdøde ville have ønsket, at vi skulle gøre.

Først danner vi os et indtryk af, hvor værdifuldt indboet er. 
Det kan ske ved, at en ekstern vurderingsmand, den bobehand-
lende advokat eller medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelse 
tager ud og ser på boet. Når Kræftens Bekæmpelse er 
enearving, vurderer vi ofte selv indboet. Og der er altid to 
repræsentanter til stede.

Umiddelbart efter besigtigelsen bliver der udarbejdet en 
komplet indboliste, der også er forsynet med en vurderings-
pris. Listen bliver skrevet under af de to repræsentanter.

Når indboet skal sælges, er målet altid, at vi skal opnå den 
bedst mulige pris. Hvis der er tale om værdifuldt indbo, sæl-
ger vi det på auktion. 

Når der er tale om almindeligt indbo - hvilket der er i langt de 
fleste sager - overdrager vi det til Kræftens Bekæmpelses 
genbrugsbutikker. Her bliver indboet solgt bedst muligt og til 
fordel for Kræftens Bekæmpelse.

 

 Oprydning

Når Kræftens Bekæmpelse selv behandler boet, sørger vi 
for, at der er pænt og ryddeligt og at evt. personlige papirer  
bliver destrueret, så de ikke falder i forkerte hænder. Hvis 
boet bliver behandlet at en ekstern advokat, er det hans eller 
hendes ansvar.

 Begravelse/bisættelse og gravsted

Kræftens Bekæmpelse sørger altid for at betale regningen 
for begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde har ønsket det, 
sørger vi også for at betale for opretholdelsen af gravstedet 
og den løbende pasning. 



Vi håber, at denne brochure har givet dig svar på 
nogle af dine spørgsmål om arv og bobehandling hos 
Kræftens Bekæmpelse.

Men måske har du ikke fået svar på alle spørgsmål. 
Der er nemlig ikke to arvesager, der er ens. Derfor er 
du velkommen til at kontakte Kræftens Bekæmpelse. 
Hver eneste uge taler vi med mennesker, der ønsker 
et råd om arv og testamente. Og det kan du også få.

Brug svarkortet i denne brochure. Eller ring til os på 
35 25 75 81. 

Mere at vide?
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I brochuren ”Værd at 
vide om dit testamen-
te” kan du læse, hvor-
dan du kan oprette et 
testamente, der følger 
reglerne i arveloven.  
Få brochuren hos 
Kræftens Bekæmpelse.
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Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49

2100 København Ø

www.cancer.dk

Udgivet med støtte fra:

☐	 Brochure
 Send mig brochuren ”Værd at vide om dit testamente” fra  

Kræftens Bekæmpelse

☐	 Opringning
 Jeg har nogle spørgsmål om oprettelse af testamente og vil gerne 

ringes op af Kræftens Bekæmpelse

☐	 Medlemskab
 Jeg vil gerne være medlem af Kræftens Bekæmpelse.  

Kontakt mig venligst.

Med venlig hilsen

Navn: 

Gade og nummer:

Postnummer og by:

Telefon:

Træffes bedst mellem kl.   og kl.
(vælg venligst et tidsrum mandag til fredag mellem kl. 9.00 og kl. 15.00)

Ja tak!

Svarkort

Sigvardt &
 C

o  


