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Testamentsgåva
Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse som finansieras av bidrag och gåvor, till
exempel från gåvor genom testamenten. Ett testamente är ett dokument som en person skriver
för att redogöra hur egendomar ska fördelas efter dennes död.
Testamentsgåvan ges skattefritt till Raoul Wallenberg Academy, vilket stödjer Raoul
Wallenberg Academys långsiktiga arbete mot ett medmänskligt samhälle med fokus på nästa
generations ledare. Du tar ställning för de mänskliga rättigheterna och ett starkt civilkurage
hos unga.
Instruktioner
Om inget testamente skrivs tilldelas alla egendomar familj och släkt, och om ingen familj finns
tilldelas egendomarna till Allmänna Arvsfonden.
När ett Testamente skrivs ska det bara finnas ett testamente per testamentsgivare, det senaste
daterade testamentet är alltid det giltiga. Det kan vara flera mottagare i ett testamente, men
det måste vara klart om vad som tilldelas vilken mottagare i testamentet.
Att tänka på när ni skriver en testamentsgåva
o En Testamentsgåva är ett val av testamentsgivare om hur stor och av vilken
sort gåvan är och hur den tillgå Raoul Wallenberg Academy.
o När testamentsgivaren skriver testamentet glöm inte att ta med Raoul
Wallenberg Academys organisationsnummer; 802424-1740. Exempel Denna
gåva ska tillgå Raoul Wallenberg Academy (org. nr. 802424-1740).
För bevittnarna
o När ni skriver testamente måste detta dokument vittnas av två personer, dessa
personer får icke vara släktingar till testamentsgivare.
o Bevittnaren får icke vara under 15 års ålder
o För dig som bevittnar, har ni som ansvar att testamentsgivaren är i friskt och
full fysiskt medvetenhet och skrivit testamentet av fri vilja.
o Bevittnaren får icke vara mottagare av gåvor från testamentet.
o Bevittnaren måste inte vara medveten av innehållet av testamentet för att
bevittna testamentet.
o Se till att alla sidor i testamentet är signerade.
För ytterligare information om hur och varför det är bra att skriva ett testamente besök gärna
Goda testamentet http://godatestamentet.se/. Vi rekommenderar även att ta kontakt med en
jurist vid formulering av testamente.
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Testamente (exempel)
Namn

Personnummer

Adress

Förordnande
Här beskriver ni ert stöd av gåva eller summa som ni vill skänka till Raoul Wallenberg Academy samt Raoul
Wallenberg Academys organisations nummer (802424-1740)

	
  

	
  

Testamentsgivare

Ort

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

	
  

	
  

Bevittnare 1

Vittne

Datum

Personnummer

Adress

Bevittnare 2

Vittne

Datum

Personnummer

Adress

	
  

	
  

