
Att så en oförgänglig säd
Några råd om testamenten



Vi är tacksamma att flera under de senaste åren valt att testamen-
tera till Institutet för Bibelöversättning.

Att testamentera till Institutet för Bibelöversättning är ett generöst 
och tryggt sätt att föra vidare Din livsgärning. Du blir på detta sätt 
delaktig i vårt arbete med att sprida Bibeln på olika språk.

Vi har flera års erfarenhet, långsiktighet och goda relationer. Vi ga-
ranterar att Din vilja blir verklighet på bästa sätt.Vi är tacksamma 
att flera under de senaste åren valt att testamentera till Institutet för 
Bibelöversättning.

 Te s T a m e n T s g å v o r 

Om man själv vill bestämma 
vem eller vilka som ska är-

va, så måste detta skrivas i ett 
testamente.

Det finns en lag i Sverige som ta-
lar om hur dina tillgångar, efter 
din bortgång, fördelas till arving-
ar efter givna regler. Lagen tar 
inte hänsyn till din vilja om du 
inte skrivit det i ett testamente. 
Om du inte har legala arvingar 
och inte har upprättat testamente 
tillfaller kvarlåtenskapen den 
statliga Allmänna Arvsfonden. 

Du kan välja att testamentera 
hela eller en del av kvarlåtenska-
pen. Du har rätt att testamentera 
till vem eller vad du vill. Undan-
taget är bröstarvingars rätt att 
begära sin laglott.

Den som vill att någon som inte 
är arvsberättigad ska få ett visst 
belopp eller en del av tillgång-
arna, måste skriva det i ett testa-
mente.

Institutet för Bibelöversättning 
kan genom testamente ta emot 

Varför är det Viktigt att skriVa testamente?΅



till exempel kontantbelopp, vär-
depapper, fastigheter, bostadsrät-
ter och lös egendom. Institutet 
för Bibelöversättning är befriat 
från kapitalvinstskatt vid försälj-
ning av aktier, fonder, fastigheter 
och bostadsrätter. Det innebär 
att hela gåvan oavkortat går till 
bibelöversättningsarbetet. 

Om du väljer Institutet för Bibelö-
versättning som mottagare, ange 
då vårt organisationsnummer: 
802005-2612. Vi är noga med att 
testamentsgåvan används enligt 
testamentet.

För att undvika missförstånd är det bra att tydligt ange hur kvar-
låtenskapen ska fördelas. Det är viktigt att känna till och följa de 

formella regler som finns för att testamentet ska vara giltigt.

 – Testamentet ska upprättas skriftligt, vara daterat och under-
tecknat av den som testamenterar och bevittnas av två personer. 
Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente men de be-
höver inte känna till innehållet.

 – Det är viktigt att arvtagarens namn, adress och personnummer 
eller organisationsnummer finns med, så att de kan identifieras.

 – Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testamentet 
undertecknas. Nära släktingar kan inte vara vittnen, inte heller 
personer under 15 år eller den som får ett arv enligt testamentet.

så här skriVer du ett testamente΅



KontaKta oss:

Institutet för Bibelöversättning 
Box 20100
104 60 Stockholm

Tel.: 08-722 23 40
Fax.: 08-722 23 45
E-post: info@ibtnet.org

Bankgiro: 148-3189
www.ifb.nu

gratis juridisk rådgiVning

Om du väljer att testamentera till Institutet för Bibelöversättning kan 
vi erbjuda gratis juridisk rådgivning genom en oberoende, erfaren 
jurist.

 Förvara ditt originaltestamente på en säker plats, 
helst i bankfack, hos en jurist- eller begravningsbyrå.

BiBelöversättning sedan 1973
Institutet för Bibelöversättning har 
översatt hela Bibeln, Nya Testamentet 
eller enstaka bibelböcker till 75 språk.

΅


