
ATT TESTAMENTERA
En gåva som gör skillnad





GÅVOR OCH TESTAMENTEN har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete. När du lämnar en 
testamentsgåva till Autism- och Aspergerförbundet bidrar du till att skapa bättre villkor för barn, 
ungdomar och vuxna med autism. Nu och i framtiden. 

För många känns det avlägset att skriva ett testamente. Det kanske upplevs som komplicerat eller är 
något man vill skjuta på framtiden.

Att skriva sitt testamente behöver inte alls vara svårt och denna folder är tänkt att ge dig handled-
ning på vägen.

I DITT TESTAMENTE TALAR du om hur du vill fördela dina tillgångar när du har dött. Du kan testa-
mentera en specifik summa, värdepapper eller till exempel ett konstverk. Du kan välja att ge en del 
av din kvarlåtenskap eller hela kvarlåtenskapen. Om du testamenterar en del av din kvarlåtenskap, 
till exempel en viss summa, så tillfaller resten av din kvarlåtenskap dina arvsberättigade släktingar. 
Oavsett belopp kan du vara säker på att det är ett mycket värdefullt bidrag till Autism- och Asperger-
förbundets verksamhet. 

Finns inget testamente vid din bortgång ärver barn och barnbarn samt makar automatiskt. Om 
arvsberättigade släktingar saknas och du inte har skrivit ett testamente tillfaller arvet Allmänna 
arvsfonden.

Ideella organisationer betalar inte gåvo- eller vinstskatt. Därför går hela behållningen av gåvorna 
till vårt viktiga arbete.

RÅDGÖR GÄRNA MED OSS om du tänker skriva in Autism- och Aspergerförbundet i ditt testamente. 
Vi kan svara på dina frågor och ge information om vårt arbete. 
Kontakta Ulrika Westin.
E-post: ulrika.westin@autism.se
Tel: 08 420 030 53

HUR GÅR DET TILL?

• Testamentet skall vara skriftligt och undertecknat av dig och två vittnen. 
Vittnena måste vara närvarande samtidigt. De behöver inte se innehållet i 
testamentet utan bekräftar endast din namnteckning.

• Vittnena ska vara minst 15 år och får inte vara släkt med dig och inte heller 
ärva dig. De bör känna dig så pass väl att de kan avgöra att du är vid dina 
sinnens fulla bruk när de undertecknar ditt testamente. 

• Om du vill ändra dig kan du när som helst skriva ett nytt testamente. Då 
behöver det bevittnas och undertecknas på nytt för att vara giltigt.

• Ange namn och person- eller organisationsnummer på den eller de perso-
ner/organisationer som du vill testamentera till.

• Kontakta en jurist om du känner dig osäker. Du kan få hjälp av banker, 
advokater och begravningsbyråer.



Mitt testamente Exempel på hur ett testamente kan se ut.

För- och efternamn

Personummer (12 siffror)

Adress

Postnummer, Ort

FÖRORDNANDE 
Jag förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter att jag har avlidit skall tilldelas och fördelas enligt 
detta testamente. Nedan förtecknad egendom ska med full äganderätt tillfalla de personer/organisationer som nedan anges med 
fullständigt namn och personnummer/organisationsnummer. 



Mitt testamente

UNDERTECKNANDE OCH BEVITTNING
Undertecknade testamentsvittnen intygar härmed att ................................................................................................
som vi personligen känner, denna dag vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja i vår samtidiga närvaro förklarat för oss 
att ovanstående förordnande innefattar hans/hennes yttersta vilja samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn.

TESTATOR

För- och efternamn                        Ort och datum

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

VITTNE 1

För- och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

VITTNE 2

För- och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Underskrift



AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och 
skapar mötesplatser. Vi arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism. Vår vision är ett 
samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet 
genom hela livet.

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och 
yrkesverksamma inom området. 2020 har vi drygt 18000 medlemmar fördelade på 24 distrikt.
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