Ett testamente
Information till dig som funderar på att testamentera kvarlåtenskap till
Hoppets stjärnas verksamhet

Varför skriva testamente?
•

Om testamente saknas bestämmer Ärvdabalken vilka som ärver. Har man inga närmare
släktingar än kusiner tillfaller hela kvarlåtenskapen automatiskt staten.

• Du kanske själv vill bestämma vem som ska ärva dig, du måste då skriva ett testamente
för att den lagstadgade arvsordningen inte ska gälla. Bröstarvingar (dvs. barn) har dock
alltid rätt att få ut sin laglott, den utgör hälften av vad arvingen skulle ha fått om det inte
funnits ett testamente.

Din gåva är befriad från skatt
Din gåva är befriad från arvsskatt då du testamenterar din kvarlåtenskap till allmännyttigt
syftemål. Värdepapper och fastigheter som ärvs och säljs via Hoppets stjärna är också
befriade från skatt.

Hur skrivs ett testamente?
•

Testatorn, (den som upprättar sitt testamente) måste vara 18 år och vid sina sinnens
fulla bruk.

•

Testamentet ska vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av testatorn i två
vittnens närvaro.

•

Vittnena ska ha fyllt 18 år, får ej vara nära släkt med testatorn, inte vara
testamentstagare enligt testamentet eller nära släkt med testamentstagare. Vittnena
måste veta att det är ett testamente de bevittnar och ska intyga att testatorn är vid sina
sinnens fulla bruk. De behöver inte känna till innehållet i testamentet.

•

Ett testamente skall delges arvingarna t.ex. inför bouppteckningsförättningen, det
innebär att en kopia av testamentet överlämnas och kvitteras.
Bouppteckningsförättningen måste påbörjas inom tre månader från dödsfallet.

Vem kan man testamentera till?
Du har full frihet att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Den enda inskränkningen är
dina bröstarvingars s.k. laglott. Bröstarvingar har alltid rätt till minst hälften av dina
tillgångar.

Bortsett från det kan du testamentera hela din kvarlåtenskap till en enskild person,
organisation eller stiftelse. Du kan också välja att dela upp din kvarlåtenskap mellan flera
personer och/eller organisationer. Slutligen kan du även skriva att en viss penningsumma,
ett visst föremål eller egendom tillfaller angiven person eller organisation.

Behöver jag en jurist?
Det kan underlätta att få hjälp av en sakkunnig jurist vid upprättande av testamente. Orden i
testamentet ska kunna läsas och förstås kanske flera år efter att de skrivits ner. Vi råder dig
därför att anlita kunniga personer såsom advokater, bankjurister eller bankens
notariatavdelningar.

Så här gör du om du vill testamentera till Hoppets stjärna:
Innan du upprättar ett testamente, tänk noga igenom hur du vill fördela dina tillgångar bland
barn, släktingar eller organisationer. Gör en värdeförteckning över alla dina tillgångar,
fastigheter, värdepapper, försäkringar och lös egendom.

Skriv också ner skulder och lån. Ta med den nedskrivna förteckningen när du besöker din
advokat eller annan juridisk sakkunnig person för att upprätta ditt testamente. Ta också med
en kopia av din senaste deklaration.

Om du vill att din kvarlåtenskap ska komma Hoppets stjärnas verksamhet tillgodo ska du
ställa testamentsgåvan till:
Hoppets stjärna r.f. – Toivon Tähti ry, FO-nummer 1010376-7
Tegelbruksvägen 7 A, 64200 Närpes, Finland

Om du i ditt testamente inte anger ett specifikt ändamål kommer vi att använda pengarna
där de behövs bäst. Vill du att gåvan ska disponeras för en viss verksamhet, kan du självfallet
ange det. Vill du testamentera till ett specifikt ändamål kan det vara bra att samråda med
oss först. Du kan till exempel formulera testamentet så här: Till Hoppets stjärna att i första
hand användas för (den verksamhet Du vill gynna) eller annan verksamhet som Hoppets
stjärna bedriver.

Har du frågor?
Har du frågor angående ditt testamente är du alltid välkommen att kontakta oss.
Adress:
Hoppets stjärna
Tegelbruksvägen 7 A
64200 Närpes

Tfn 06-225 3698, fax 06-225 3491
e-mail: info@starofhope.fi

Bankuppgifter :
Sparbanken
IBAN: FI57 4963 1040 0374 39
BIC: HELSFIHH

