Att ge vidare
Om att skriva testamente
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Den sista viljan
Rubriken är dubbeltydig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor
vill vara med om. Dessvärre är det vardagen för många män, kvinnor och barn. I Afghanistan, som är ett av världens mest drabbade länder, försöker befolkningen gång på gång resa
sig. Mitt i en humanitär katastrof.
En sista vilja kan ockå vara en önskan om att dela med sig till andra av det som man själv äger
eller fått njuta av. En gest som räcker längre än själva livet.
Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar med bistånd till och i Afghanistan. Arbetet
syftar till att utbilda barn och unga, bedriva hälsovård, rehabilitera människor med funktionsnedsättningar samt landsbygdsutveckling. Ju större resurser SAK har, desto mer kan vi göra. För
kvinnor, barn, för de allra fattigaste och mest utsatta.
Din sista vilja kan ge barnen i Afghanistan en ny framtid. Genom denna broschyr vill vi ge
dig information om att du har möjlighet att testamentera till Svenska Afghanistankommittén.
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Du bestämmer
Det är stor skillnad på att skriva testamente och att inte gör det. Genom testamentet ger du uttryck
för hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång. Din vilja gäller.
Det du testamenterar eller donerar till SAK är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster.
Du har full frihet att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Enda inskränkningen är att
dina bröstarvingar enligt lagen har rätt till hälften av kvarlåtenskapen. Resten av dina tillgångar
kan du fördela hur du vill och till vem du vill.

Om du inte skriver testamente
Då bestämmer lagen vem som ska ärva dig. Enligt den lagliga arvsordningen ärver i nämnd
följd: maka/make, barn, sambo (om inbördes testamente finns), bröstarvingar,
d v s barn inom eller utom äktenskapet, adoptivbarn, barnbarn, barnbarnsbarn, osv, föräldrar,
syskon, syskonens bröstarvingar, far- och morföräldrar och deras barn. Har du inga närmare
släktingar än kusiner tillfaller dina tillgångar Allmänna Arvsfonden.
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Så här skriver du
Alla som fyllt 18 år har rätt att skriva testamente. Lagen säger inget om att man måste anlita en
juridiskt sakkunnig person. Men om du är osäker bör du låta en sakkunnig jurist gå igenom ditt
testamente. Begravningsbyråer kan hjälpa till med upplysningar.
Det finns vissa formkrav på ett testamente för att det ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt.
Det ska undertecknas och dateras av den som upprättar testamentet (testator) i närvaro av två
vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara nära släkt eller ärva något i testamentet.
Någon registrering hos myndighet behövs inte och det finns inga krav på hur testamentet ska
förvaras. Men eftersom testamentet är en värdehandling bör det förvaras säkert. Det skadar inte
att dina närmaste känner till dess existens.
Det går att ändra på innehållet hur många gånger som helst, om man varje gång följer formkraven.
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Exempel på vad som bör ingå när du testamenterar pengar till SAK

Mitt testamente
Namn
Personnummer
Adress
Härmed förordnar jag _________________ som min yttersta vilja, att min kvarlåtenskap ska med
full äganderätt tillfalla Svenska Afghanistankommittén.
Ange dina bröstarvingar, eller barn efter dessa, som enligt lag är berättigade till var sin laglott,
respektive efterarv, om sådana finns, eller andra personer eller organisationer och precisera vad
du vill efterlämna till dem.
Ort och datum

Namnteckning
Vittnesintyg
Intygas att _________________ denna dag tillkännagivit att detta testamente uttrycker hans/
hennes vilja och att han/hon skrivit under handlingen av fri vilja. Vi intygar också att vi känner
_________________ väl och att han/hon är vid sunt förstånd. Slutligen intygas att vi har varit
närvarande vi detta tillfälle.
Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning
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Vad du kan ge
Du kan ange Svenska Afghanistankommittén som testamentstagare i ditt testamente. I ditt testamente kan du bestämma att ett visst angivet belopp ska tillfalla SAK. Eller så kan du testamentera något föremål som vi kan omsätta till pengar och använda i vårt arbete. Det går också bra att
testamentera hela behållningen till SAK.
Dödsbon hanterar vi på följande sätt:
•
Lösöret värderas och säljs, oftast på auktion.
•
Brev och fotografier överlämnas som regel till anhöriga.
•
Fastigheter och bostadsrätter säljs på den öppna marknaden.
•
Aktier och fonder överförs till SAK och säljs. Pengarna kommer att användas där de behövs
som bäst. Samråd gärna med oss på SAK om du i stället önskar öronmärka dina pengar till
något speciellt ändamål.

När testamentet vinner laga kraft
När någon avlider bildas ett dödsbo. Där ingår den avlidnes alla tillgångar och skulder. Dödsbodelägare är efterlevande maka/make, sambo, arvingar och universella testamentstagare. Inom
tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning göras. När samtliga dödsbodelägare godkänt
testamentet, vinner det laga kraft. När bodelningen skett och testamentet vunnit laga kraft kan
arvskifte ske. Då delas dödsboets återstående tillgångar upp på arvingar och eventuella testamentstagare. Därefter kan dödsboet upplösas.
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Alla bidrag når fram
Om du redan nu vill ge en gåva till SAK
så är du välkommen att göra det. Kontakta oss för mer information.
Vi är tacksamma för alla bidrag till vårt
arbete. När du stöder SAK medverkar du
till att förbättra situationen för befolkningen i Afghanistan. SAK har pg 90 07
80-8.

Tack på förhand!
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Trots krig och konflikter i Afghanistan har SAK arbetat uthålligt med sina ca 5 300 kunniga
afghanska medarbetare. De är själva en del av det lokala samhället och arbetar engagerat och
strukturerat för att ge barn skolgång, kvinnor mödravård och människor med funktionsnedsättning rehabilitering och möjlighet till självförsörjning. SAK är välförankrat i lokalsamhället – och
det ger resultat.
SAK ansvarar för sjukvård genom mindre hälsoposter, enklare kliniker, sjukhus, förlossningscentra samt utbildar barnmorskor.
I SAKs skolor är 66 % av eleverna flickor.
Nästan 2 miljoner människor får vård genom vår försorg.

Svenska Afghanistankommittén, SAK
Malmgårdsvägen 63
116 28 Stockholm
08-545 818 40
info@sak.se
www.sak.se
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