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Information til dig, som ønsker at testamentere din arv til hjemløse og udsatte i
Danmark.
WeShelter er en kirkeligt funderet organisation, som både professionelt og frivilligt arbejder for at forbedre
hjemløse og udsatte menneskers vilkår og livskvalitet. Vi har eksisteret siden 1893, dog har vores navn
ændret sig undervejs fra ”Faldne mænds redning” til ”Missionen blandt Hjemløse” og nu Fonden
WeShelter. Vi er en almennyttig fond godkendt efter ligningslovens § 8A og § 12 (se listen her:
https://skat.dk//skat.aspx?oid=2061734 ). Dette betyder, at du kan donere penge til os og få skattefradrag
for beløbet, samt at vi kan modtage arv uden at betale boafgift.
Fritag dine slægtninge for boafgift
Hvis du ønsker, din arv skal støtte det sociale arbejde blandt hjemløse og udsatte, kan du betænke
WeShelter i dit testamente. Hvis du ikke har nærmere slægtninge og ikke har oprettet testamente, tilfalder
alle ejendele måske staten. Et testamente sikrer, at det er dig, der bestemmer hvem der skal have glæde af
din arv.
Børn og børnebørn skal betale 15 procent i boafgift af det, de arver, mens øvrige arvinger (søskende,
nevøer/niecer, kusiner/fætre, venner mfl.) skal betale 15 procent plus yderligere 25 procent i
tillægsboafgift. WeShelter er fritaget for at betale boafgift. Derfor kan du – hvis du lader os betale
boafgiften for dine slægtninge – have mulighed for at tilgodese både slægtninge og arbejdet blandt
hjemløse og udsatte, uden at nogen får mindre i arv.
Få hjælp af en advokat
I princippet kan du selv skrive dit testamente, men WeShelter tilråder, at du henvender dig til en advokat.
Det giver den største sikkerhed for, at dit testamente bliver udformet korrekt og ikke bliver erklæret
ugyldigt. Advokathjælp til at udforme testamentet behøver ikke at være en dyr affære. Du kan kontakte en
advokat for at få et overslag over, hvad det vil koste. Afhængigt af din økonomi kan du i visse tilfælde få
tilskud til advokatudgifterne fra det offentlige. Advokaten kender reglerne og hjælper dig gerne. Det er dog
ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp, så spørg på forhånd, om det er
tilfældet.
Kan jeg ændre mit testamente?
Dit testamente kan du til enhver tid ændre eller tilbagekalde. Opretter du testamente i fællesskab med din
ægtefælle/partner, skal det fremgå af testamentet, om længstlevende senere skal have mulighed for at
ændre testamentet.
Skal WeShelter underrettes om mit testamente?
Det er ikke nødvendigt, men vi modtager gerne besked, hvis WeShelter er betænkt i dit testamente.
Hvad sker der med indbo og værdigenstande?
Hvis du har valgt at testamentere indbo, ejendom, værdipapirer eller lignende til
WeShelter, får vi som udgangspunkt værdierne omsat til penge, så arven kan komme flest muligt til gavn.
Men nogle gange uddeler vi fx tøj eller møbler til hjemløse, som har brug for det.

Har du uddybende spørgsmål eller ønsker du mere information om vores arbejde, er du meget
velkommen til at kontakte vores sekretariat på telefon 36 16 11 13

