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Et barnløst par påtænker at oprette en fond. 
Hvad indebærer det? © 

 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 

Vi er et barnløst ægtepar, og har tænkt os at oprette en fond. 

 

Fondens formål skal være at uddele priser til personer, der gennem en særlig værdifuld 

indsats har bidraget med oplysninger, som tjener til opretholdelse af en liberal demokra-

tisk samfundsorden i Danmark, samt vedligeholdelse af vores gravsted.   

 

Hvilke skatter/boafgifter m.m. er der ved henholdsvis oprettelse af en fond i levende 

live og efter begge ægtefællers død? 

 

Vi ønsker rådighed over vores formue, så længe vi lever, da vi ikke har haft mulighed 

for at tegne private pensioner grundet negativ lægeattest og som indehaver af et enkelt-

mandsfirma.  

 

 

Med venlig hilsen 

De barnløse 

 

Svar  

Før De går videre med Deres overvejelser om at oprette en fond, vil jeg indledningsvist 

slå fast, at når De har overført hele eller dele af Deres formue til en fond, har De ikke 

længere mulighed for at disponere over formuen. Midlerne tilhører fonden og må ikke, 

hverken direkte eller indirekte, kunne føres tilbage til Dem. I modsat fald vil der ikke 
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være tale om en gyldigt oprettet fond. Deres ønske om, at De selv bevarer rådigheden 

over Deres formue i Deres levende live, er med andre ord uforenelig med overførelse af 

formuen til en fond.  

 

Derimod har De mulighed for i et testamente at træffe bestemmelser om, at Deres for-

mue ved Deres bortgang skal tilfalde en fond, herunder en nyetableret fond, med det 

formål, som De skitserer i Deres brev.  

 

Der skal som udgangspunkt betales boafgift af den arv, som tilfalder en fond. Boafgiften 

skal beregnes på baggrund af den højeste boafgiftssats, dvs. maksimalt 36,25 pct., da 

arven ikke tilfalder et nærtstående familiemedlem. Som nævnt i sidste uges Brevkasse er 

Skatteministeren bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse vedrørende arv, der tilfalder 

offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, for-

eninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. 

Jeg vil anbefale, at De undersøger mulighederne for, at fonden opnår afgiftsfritagelse 

vedrørende arven efter Dem.  

 

Et andet spørgsmål er, om den person eller institution, der modtager en ”pris” fra fon-

den, skal beskattes af denne pris. Jeg vil ikke her komme nærmere ind på denne pro-

blemstilling. 

 

Jeg må anbefale Dem i forbindelse med oprettelse af testamente at udarbejde et udkast 

til stiftelsesdokumenter og vedtægter for fonden, således at der er fastsat nærmere ram-

mer for fondens virke. Jeg vil herunder særligt anbefale Dem at fastsætte kriterier for 

sammensætning af fondens bestyrelse.  

 

Jeg må videre anbefale, at De i dette testamente fastsætter bestemmelser om hensættelse 

af et beløb til vedligeholdelse af Deres gravsted. Meget ofte indgås der en aftale mellem 

boet og den pågældende kirkegård om gravstedets løbetid samt om vedligeholdelse i 

løbetiden.  

 
_______ o _______ 

 


