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TESTAMENTE
Hur vill du att den egendom som finns kvar efter dig ska användas den dag då du går bort?
Vill du fortsätta att välsigna människor och ge möjlighet för fler att lära känna Jesus?
I så fall ska du skriva ett testamente. Ett testamente ger dig möjlighet att påverka vem som
ska ärva dig den dag du lämnar jordelivet. Om du inte har skrivit något testamente, fördelas
den egendom som du lämnar efter dig till dina arvsberättigade släktingar. Om du saknar
arvsberättigade släktingar, kommer den egendom som du lämnar efter dig att överlämnas
till Allmänna arvsfonden.
Genom att skriva ett testamente kan du se till att din egendom fördelas enligt din egen vilja.

ATT TESTAMENTERA TILL RYTTARGÅRDSKYRKAN
Ett vackert sätt att välsigna världen är att låta de pengar som finns kvar användas för att
sprida Guds rike. Genom att skriva in Ryttargårdskyrkan i ditt testamente ger du praktiska
förutsättningar för att göra skillnad i människors liv genom Jesus Kristus.
Ryttargårdskyrkan har en mängd olika verksamheter som på olika sätt handlar om att möta
människors behov och att sätta Jesus i centrum, både i Linköping och i andra delar av
världen. För att vi ska ha möjlighet att utföra vårt uppdrag behöver vi ekonomiska resurser,
och nästan allt finansieras av frivilliga gåvor.
Vi är oerhört tacksamma för alla de som testamenterar till Ryttargårdskyrkans verksamhet.
Under åren har en betydande del av församlingens behov täckts av medel från
testamentsmedel. Genom testamenten har det varit möjligt att göra det som annars hade
varit omöjligt.
Om du vill veta mer om Ryttargårdens verksamhet, kan du läsa mer här
https://www.ryttargardskyrkan.se/#verksamhet. Du är också välkommen att kontakta
Ryttargårdens föreståndare https://www.ryttargardskyrkan.se/personal.

PRAKTISK INFORMATION
Om du vill skriva in Ryttargårdskyrkan i ditt testamente hjälper vi gärna till med det
praktiska. I alla frågor som rör detta står församlingens föreståndare och församlingens
ekonomiansvariga till tjänst med råd och upplysningar, och i det följande kan du läsa om
sådant som vi anser vara viktigt i upprättandet av ett testamente.

TA HJÄLP AV EN SAKKUNNIG JURIST
När du ska upprätta ett testamente rekommenderar vi att du rådgör med en sakkunnig
jurist eller advokat, exempelvis via en bank eller en advokat- eller begravningsbyrå. De kan
ge vägledning och stöd för att undvika att testamentet innehåller oklarheter som gör att det
kan förklaras ogiltigt.
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GÅVOR TILL ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL
Vi rekommenderar att du inte anger ett specifikt ändamål för din testamentsgåva. Då kan
din gåva användas där den behövs mest och gör mest nytta. Om gåvan öronmärks specifikt
till ett land eller ett projekt som Ryttargårdskyrkan inte längre arbetar med, kan vi tyvärr
tvingas tacka nej till gåvan eftersom Ryttargårdskyrkan ansvarar för att uppfylla din vilja.
Om det finns ett område som ligger dig extra varmt om hjärtat rekommenderas att du i
sådana fall skriver att du önskar att gåvan används till detta område/projekt i första hand
men att du även anger vad som ska ske ifall din önskan inte går att uppfylla. Det kan du göra
genom att skriva ett tillägg om att gåvan i andra hand ska tillfalla exempelvis
Ryttargårdskyrkans verksamhet i stort.

OM DU VILL TESTAMENTERA EN FASTIGHET ELLER VÄRDEPAPPER
Ryttargårdskyrkan är befriad från vinstskatt vid försäljning av fastighet eller värdepapper.
Om du funderar på att testamentera en fastighet eller värdepapper är det därför viktigt
vilken formulering du använder dig av i ditt testamente. Om du önskar att Ryttargårdskyrkan
ska ha möjlighet att dra nytta av sin skattebefrielse är det viktigt att detta anges uttryckligen i
testamentet, framförallt om du skriver ett testamente som innebär att både privatpersoner
(exempelvis dina släktingar) och Ryttargårdskyrkan ska ärva dig. Med tanke på vår
skattebefrielse, får Ryttargårdskyrkan en större del av din gåva om egendomen överlåts i sin
helhet till oss och inte först säljs av dödsboet.

ETT TESTAMENTE SKA BEVITTNAS
Testamentet ska undertecknas och bevittnas av två vittnen. Det ska framgå att de förstår att
det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet. Vittnena
får inte vara nära släkt med dig som är testator, och de får inte heller vara arvtagare.

FÖRVARING AV TESTAMENTE
Förvara testamentet på en säker plats, gärna hos en byrå med testamentsbevakning för att
säkerställa att dina önskemål kommer att tillvaratas i samband med din bortgång.
Hos begravningsbyrå eller jurist
Om man har sitt testamente för förvaring hos exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk
byrå som erbjuder testamentsbevakning, innebär det att de får vetskap om när någon som
har ett testamente förvarat hos dem har gått bort. Om Ryttargårdskyrkan finns inskrivet i
testamentet, kontaktas Ryttargårdskyrkan.
Hemma
Om ett originaltestamente har förvarats i hemmet, ska den som i ett första skede tar hand
om hemmet – oftast de närmast anhöriga – hitta testamentet och ta med det till den som
ska förrätta bouppteckningen.
I bankfack
Inför att en bouppteckning ska förrättas ska alltid bankfack som tillhörde den avlidna
inventeras. Det går till så att någon som representerar dödsboet besöker den aktuella
banken där en inventering görs tillsammans med en bankanställd som upprättar en lista
över de saker som finns i bankfacket. Om det finns ett originaltestamente i bankfacket
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brukar banken tillhandahålla vidimerade kopior som kan användas i samband med
bouppteckningen.

RYTTARGÅRDSKYRKAN KALLAS TILL BOUPPTECKNING
Då en person har avlidit ska en bouppteckning förrättas. Syftet med bouppteckningen är att
fastställa vilka som är dödsbodelägare. Dessutom ska man gå igenom vilka tillgångar och
skulder som den avlidna hade per dödsdagen. Om det finns ett testamente där det står
skrivet att Ryttargårdskyrkan ska ärva allt eller en viss andel av den avlidnes kvarlåtenskap,
innebär det att Ryttargårdskyrkan blir dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen.
Ofta är det den avlidnes närmaste anhöriga som anlitar någon som förrättar
bouppteckningen. Den anlitade personen informerar i sin tur Ryttargårdskyrkan om att det
finns ett testamente som medför att kyrkan har blivit dödsbodelägare.
Det är dödsbodelägarna som gemensamt förvaltar dödsboet och har ansvar för att
räkningar betalas, abonnemang sägs upp med mera. Om den avlidne varken i testamente
eller på något annat sätt har gett uttryckt för några specifika önskemål om hur dödsboet ska
förvaltas, kan dödsbodelägarna komma överens om ifall någon av parterna ska förvalta
dödsboet eller om någon extern part (exempelvis bouppteckningsförrättaren) ska anlitas för
detta.
Ryttargårdskyrkan bevakar sin rätt i samband med bouppteckningen. Ryttargårdskyrkan har
också kontinuerlig kontakt med den som förvaltar dödsboet, vilket kan vara samma person
som har hand om bouppteckningen eller någon närstående till den avlidna.

NÄR BOUPPTECKNINGEN ÄR KLAR
Efter bouppteckningsförrättningen ska bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Detta
brukar ta någon månad. Efter att bouppteckningen är registrerad kan tillgångarna efter den
avlidne skiftas ut. Om Ryttargårdskyrkan är ensam dödsbodelägare kan detta ske direkt. Om
det däremot är flera dödsbodelägare, måste en arvskifteshandling upprättas. I
arvskifteshandlingen kommer samtliga dödsbodelägare överens om hur de specifika
tillgångarna som finns i dödsboet ska fördelas.

