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Ett dokument för livet
Det finns många goda skäl till att skriva sitt testamente
även om man känner sig pigg och kry och mänskligt sett
har många år kvar att leva. Alldeles för få människor
lämnar ett testamente efter sig. Det kanske beror på att
man inte vet vad konsekvenserna blir om det inte finns
något testamente. Eller att vi känner ett visst motstånd
inom oss att ta itu med vår sista vilja.

Med den här skriften vill vi beskriva värdet av att skriva
ett testamente och hur du går tillväga om du vill ge ett
bidrag till PMU InterLifes arbete.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du
behöver mer information.

fyra

För den som inte efterlämnar något testamente gäller i
svensk lag den så kallade Ärvdabalken som fördelar
kvarlåtenskapen efter givna regler.
Utan testamente är huvudregeln att den efterlevande
maken ärver allt, om makarna är barnlösa eller har
gemensamma barn.
Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna har avlidit. Barn som inte är barn till den efterlevande, så kallade särkullsbarn, har rätt till sitt arv
omedelbart efter förälderns död. Styvbarn och fosterbarn
är inte arvsberättigade.

Sammanboende bör ha ett inbördes testamente. Som
sambo ärver man annars ingenting. Är man ensamstående
ärver bröstarvingar allt.
Bröstarvingar är barn inom eller utom äktenskapet,
adoptivbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.
Om man är ensamstående och saknar bröstarvingar ärver
föräldrarna hälften var. Om endera eller båda föräldrarna
är borta, ärver i deras ställe syskon och deras bröstarvingar.
Finns inga släktingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna
Arvsfonden.

Ske din vilja
Ett testamente är den enda möjligheten du har att påverka
den arvsordning som gäller enligt lag. Det är du och ingen
annan som bestämmer. Genom att skriva ett testamente ger
du uttryck för din sista vilja. Kanske kan den viljan en dag
ge hopp och framtidstro åt andra människor.
Helt säkert kommer det att kännas som en trygghet för
dig och dina anhöriga att veta att det finns ett testamente.
Rådgör med en jurist eller en juridisk sakkunnig på en
begravningsbyrå.
Några exempel på när det måste finnas ett testamente:
– om du vill att din och din makes barn ska få del av dina

tillgångar efter din bortgång och inte när ni båda har avlidit
som det annars föreskrivs i Ärvdabalken.
– om du är sammanboende och vill att din sambo ska
ärva något efter dig.
– om du har speciella önskemål om fördelning av
minnessaker eller lösöre.
– om du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt
Ärvdabalken ska ärva dig, till exempel en organisation vars
verksamhet du vill stödja.
– om du inte har någon arvinge men ändå vill bestämma
hur dina tillgångar en dag ska fördelas.
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Vad händer om inget testamente finns?
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Hur skriver man ett testamente?
Ett testamente måste vara klart och entydigt så att det inte uppstår
några svårigheter att tolka det. Formkraven är noga, vilket gör att man
bör rådfråga en jurist om man känner sig osäker eller om förhållandena
är komplicerade. Ett testamente måste vara i skriftlig form, daterat och
bevittnat med två namnunderskrifter.
De båda vittnena ska vara samtidigt närvarande och intyga att den
som skrivit testamentet är vid sina sinnens fulla bruk, att de blivit
särskilt kallade för att bevittna ett testamente och att de sett den som
skrivit testamentet.
Vittnena ska vara över 15 år och får inte vara förmånstagare i testamentet. De får heller inte vara make, maka eller nära släkt till testatorn.

Hur ändrar man ett testamente?
Det kan finnas skäl att se över ett gammalt testamente. Dels kan lagstiftningen ha ändrats sedan det skrevs, vilket kan påverka ditt testamente.
Dels kan dessutom familjeförhållanden ha ändrats.
Stryk aldrig över eller ändra i själva dokumentet, risken är att det kan
bli ogiltigförklarat. Vill du vara säker på att det verkligen ska bli rätt är
ett gott råd att makulera det gamla testamentet och skriva ett helt nytt.
Skulle det vid dödsfall finnas två eller flera testamenten gäller alltid
det som skrivits senast.

Var kan jag få hjälp med mitt testamente?
Lagreglerna för arv och testamente är många och ibland komplicerade. Därför är det en
god idé att ta kontakt med en sakkunnig så fort det råder tveksamhet kring formulering av
testamente. Du kan vända dig till en jurist på en bank eller till en advokatbyrå. Även begravningsbyråer brukar kunna förmedla kontakter med juridisk rådgivare.
Kan jag ändra mitt testamente?
Ja, hur många gånger du vill, men inte i själva dokumentet. Då finns risk att det blir ogiltigt. Det bästa är att makulera det gamla och skriv ett helt nytt. Du kan också skriva ett s k
tillläggstestamente. Rådgör om detta med en juridiskt kunnig person.
Var gör jag av mitt testamente?
Bäst är att förvara originalet i ett bankfack. Men ha gärna en kopia hemma där dina anhöriga kan hitta det. Har du inget bankfack bör du dela ut förseglade kopior till några personer
du litar på. Tänk också på att tala om för dina anhöriga att det finns ett testamente.
Kan jag testamentera till vem jag vill?
Ja, dock har dina barn alltid rätt till hälften av din kvarlåtenskap, den s k laglotten, även
om du skriver ett testamente. Om du vill att någon annan än barnen ska ha hela eller delar
laglotten, måste barnen begära jämkning av testamentet vid domstol för att få ut laglotten.
När bör jag skriva testamentet?
En god regel är att göra det så snart som möjligt. Se testamentet som en försäkring för att
din kvarlåtenskap tillfaller de personer och de ändamål du själv önskar.
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Några vanliga frågor och svar
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Att testamentera till PMU InterLife
Varje år skänker många människor bidrag till PMU InterLife. En
del gör det genom direkta gåvor, andra kommer ihåg oss i sitt testamente. Pengar och gåvor som skänkts till PMU InterLife används
enbart till de ändamål givaren avser. Allt du skänker gör nytta.
Testamentsgåvan ska ställas till PMU InterLife/Svensk Pingstmission. Mest värdefullt är om du väljer att testamentera till vår
hjälpverksamhet i stort. Då kan du vara säker på att ditt bidrag
kommer att användas där behovet vid den aktuella tidpunkten är
som störst. Om du är tveksam i något avseende, ta kontakt med oss!

Det är värdefullt att vara väl förberedd när man ska upprätta sitt testamente.
Fyll gärna i checklistan och ta med den när du besöker din bank, advokat eller
annan juridiskt sakkunnig.
Skulder
Bank

Övrigt

Tillgångar
Bank

forts. >

nio

Liten checklista
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Tillgångar (forts.)
Fast egendom

Värdepapper

Smycken, tavlor etc.

Övrigt

Vem vill jag testamentera till?
Namn och adress

Arvinge:

den som tilldelas arv.

Arvsskifte:

fördelningen av den avlidnes egendom mellan
arvingar och universella testamentstagare.

Arvslott:

den del av arvet som en arvinge får om det
inte finns testamente.

Avkomsrätt:

rätt till avkastning, ränta eller annan förmån
från viss egendom (till skillnad mot äganderätt och nyttjanderätt).

Bodelning:

genomförs enligt i stort sett samma principer
som gäller vid skilsmässa.

Bouppteckning:

är i första hand till för att make/maka,
arvingar och testamentstagare ska få alla tillgångar dokumenterade inför bodelning och
arvsskifte. Bouppteckningen ska göras inom
tre månader från dödsfallet.

Bröstarvinge:

barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Adoptivbarn och dennes barn, barnbarn etc. jämställs
med bröstarvingar.

Dödsbo:

en avliden persons samtliga tillgångar och
skulder.

Dödsbodelägare:

efterlevande make/maka eller sambo samt
arvingar och universella testamentstagare.
Däremot inte legatarier.

Inbördes testamente: upprättas mellan två eller flera personer som
testamenterar till varandra. Det vanligaste är
inbördes testamente mellan makar.
Laglott:

tillämpas bara då testamente finns, d v s då
arvet inte regleras enligt den vanliga arvsordningen. Laglotten utgör hälften av den
arvslott som en viss arvinge skulle har fått
om inget testamente funnits.

Legat:

en bestämd sak i testamentet, exempelvis ett
konstverk eller en specifik summa pengar.

Legatarie:

den som får ett legat.

Skiftesman:

utses i de fall dödsbodelägarna är oense om
arvets fördelning.

Särkullsbarn:

barn som inte är makarnas gemensamma
barn.

Testamentsexekutor: kan utses i ett testamente och är den som ska
verkställa testamentet efter dödsfallet.
Testamentstagare:

den person som får egendom genom
testamente.

Testator:

den som upprättar ett testamente.

Universell
testamentstagare:

person eller exempelvis organisation som
fått hela eller del av kvarlåtenskapen genom
förordnande i testamente.
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Liten ordlista

PMU InterLife (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete)
är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan och tillhör
Svensk Pingstmission. PMU InterLife arbetar tillsammans med lokala
partners i cirka 300 projekt i 65 länder.
De flesta projekten är långsiktiga utvecklingsprojekt.
Humanitära insatser genomförs när naturkatastrofer, krig och
konflikter drabbar fattiga områden.

Adress: PMU InterLife, 141 99 STOCKHOLM | Besöksadress: Regulatorvägen 11
Tfn: 08-608 96 00 | Fax: 08-608 96 50
E-post: info@pmu.se | Webb: www.pmu.nu | PG: 90 00 50-6

