Testamentera
till förmån för djuren
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En insats för kommande djur
Testamenterade gåvor utgör en viktig del av de gåvor som
Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en
testamentsgåva till oss är ett fint och bestående sätt att
skydda djuren.
Djurskyddet Sverige får inga statliga bidrag och är helt
beroende av gåvor från allmänheten. Därför är vi både glada
och tacksamma att gåvogivare dessutom vill göra en varaktig
insats för kommande generationer djur. Din omtanke som
djurens beskyddare kan leva vidare i framtiden i ditt testamente.
Tack för att du visar intresse för testamentsfrågor till förmån
för djuren. Vi hoppas att denna skrift kan ge både kunskap och
information om Djurskyddet Sveriges testamentspolicy och
verksamhet.
Foto: Maja Brand

Varma hälsningar

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
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Djurskyddet Sverige gör skillnad
– både på kort och på lång sikt
Djurskydd är lika viktigt för sällskapsdjur, lantbruksdjur och vilda
djur. För att kunna bedriva ett långsiktigt och bestående djurskydd behövs både planering och resurser. Därför har testamentsgåvor stor betydelse för att vi ska kunna fortsätta genomföra vårt
viktiga arbete – speciellt på längre sikt.
Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka lagar, regler och
enskilda människor för att stärka djurens skydd. Vi påverkar
genom lobbying, alltså direkt påverkan på politiker och andra
beslutsfattare, och även genom att via media uppmärksamma
aktuella djurskyddsfrågor och skapa opinion. Vi deltar också i
olika myndigheters verksamhet genom arbetsgrupper och som
remissinstans. Med vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt,
Empati, Djur, Etik) jobbar vi med attitydpåverkan i förskolor
och skolor.
Vi räddar djur genom att göra praktisk skillnad för övergivna
djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet sköts av våra
lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet. Vi
är den enda svenska landsomfattande organisationen som utför
både praktiskt djurskyddsarbete i form av omhändertaganden och
omplaceringar och ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare
djurskydd.
För oss är det en självklarhet att inte acceptera att djur överges
och att ansvaret läggs på ideella föreningar. Djur måste få högre
status och högre krav ska ställas på djurägare. Men det tar tid att
påverka och att få till stånd nya lagar och regler. Under tiden
vägrar vi att stillasittande se på när djur överges och far illa.
Därför är vi stolta över att kunna göra skillnad för djur, både på
kort och på lång sikt.
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Praktisk vägledning
Ett testamente är ett komplement till den legala arvsordningen.
Om man själv vill påverka vem eller vilka som ska få ärva måste
man skriva ett testamente, annars bestämmer lagen hur tillgångarna ska fördelas efter man avlidit. Vem som inkluderas i
testamentet kan bero på familjesituation. Den som vill kan välja
att vidga kretsen av förmånstagare till att exempelvis omfatta
behjärtansvärda ändamål.
Några riktlinjer:
• Inför att skriva ett testamente bör man försöka att uppskatta
värdet av sina tillgångar och besluta vem/vilka man vill
inkludera i sitt testamente.
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•

Två oberoende vittnen som känner testatorn (den som
testamenterar) behöver närvara när testatorn skriver under
sitt testamente. De ska närvara samtidigt.

•

Vittnena ska vara äldre än 15 år och får inte själva vara nära
släkt eller förmånstagare till testatorn.

•

Vittnena ska intyga att testatorn är ”vid sina sinnens fulla
bruk” och att det är personen själv som skriver under.
Därefter ska vittnena själva skriva under och bevittna
testamentet.

•

När ett testamente är färdigställt rekommenderas att det
förvaras tillsammans med andra värdehandlingar på en säker
plats, till exempel i ett bankfack. Ett testamente är endast
giltigt om det finns i original.

Vi värnar om integritet och etik
Etik
Djurskyddet Sverige tar som mottagare fullt ansvar för att
givarens vilja verkställs på ett ansvarsfullt och värdigt vis.
Testatorns sista vilja som finns uttryckt i ett testamente ska följas.
Integritet
Alla ärenden som rör testamentsfrågor hanteras konfidentiellt.
Djurskyddet Sverige tar ansvar för att testamenterade medel
fördelas på ett korrekt sätt, samt med respekt för alla delar som
testamentet omfattar. Om du vill göra ändringar i ditt testamente
har du ingen skyldighet att meddela detta till Djurskyddet Sverige.
Konfidentiell hantering
Har du redan skrivit ett testamente där hela eller ett visst värde
av kvarlåtenskapen ska tillfalla Djurskyddet Sverige, uppge vårt
organisationsnummer, 802000-6832, i testamentet.
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Vår testamentspolicy
Djurskyddet Sverige är Sveriges största enskilda djurskyddsorganisation. Vi har 90-konto – insamlade medel kontrolleras
därmed av Svensk Insamlingskontroll, vilket garanterar att alla
gåvor används till ändamålet. Vi är befriade från vinst- och
kapitalskatt vilket innebär att testamenterade gåvor går oavkortat
till ändamålet. Vår övergripande policy är att testatorns yttersta
vilja alltid skall följas.
Hur hanteras arv – några exempel
• En testator har testamenterat en gåva till Djurskyddet Sverige
utan att ange något specifikt ändamål.
Åtgärd: Gåvan går till Djurskyddet Sveriges allmänna verksamhet
och pengarna används där de gör mest nytta för djuren.
•

En testator har testamenterat en gåva till Djurskyddet Sverige
och uttryckt önskemål om att medlen ska användas för ett
speciellt ändamål.
Åtgärd: Hela gåvan avsätts för angivet ändamål och får endast
användas till detta. Testatorn behöver ange ett alternativt ändamål
om det skulle vara så att Djurskyddet Sverige inte arbetar med
angivet ändamål då testamentet inkommer. Testatorn kan också
skriva att pengarna ska användas till den allmänna verksamheten om
Djurskyddet Sverige inte arbetar med angivet ändamål. Samråd gärna
med Djurskyddet Sverige om du önskar öronmärka dina pengar till
något speciellt ändamål.

•
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En testator har testamenterat en gåva till Djurskyddet Sverige
och uttryckt önskemål om att Djurskyddet Sverige ska avsätta
medlen i en fond, vars avkastning ska användas för ett
speciellt ändamål.

Åtgärd: Gåvan kommer att avsättas i en fond eller dylikt. För de arv
som ingår som skuldkonton i Djurskyddet Sveriges balansräkning ska
det finnas en aktuell förteckning där ändamålet tydligt framgår.
Om en testator uttryckt önskemål om att pengarna ska placeras
i en stiftelse som upprättas för detta ändamål följer vi testators
vilja. Vi rekommenderar inte denna typ av placering eftersom
mycket pengar i en stiftelse försvinner i skatt och administrativa
avgifter. En fond är ofta ett bättre alternativ då en större del av
pengarna går till ändamålet.
När Djurskyddet Sverige erhåller testamente i form av fast egendom säljs denna snarast möjligt på det sätt testatorn förordar.
Skulle ett bestridande uppstå använder vi juridisk och opartisk
rådgivning.
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Service och stöd i
testamentsfrågor

Konfidentiell handling
Med mitt testamente vill jag bidra till ett ökat
djurskydd. Jag har därför inkluderat Djurskyddet
Sverige i mitt testamente.

Kontakta Djurskyddets generalsekreterare
Om du har frågor om Djurskyddet Sverige och hur du testamenterar till oss är du välkommen att kontakta vår generalsekreterare
för vidare vägledning

För- och efternamn

Adress

Postadress

Telefon
08-688 28 37 / 070-755 88 05
E-post
asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Ta hjälp av Giva Sverige
Vi är medlemmar i branschföreningen Giva Sverige som arbetar
för trygg givande.

E-post

Riv av talongen här!

Foto: Maja Brand

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Djurskyddet Sverige

Ort och datum

För att visa vår uppskattning skickar vi dig en
speciell gåva och ett diplom som påminnelse om att
du vill värna djurskydd för kommande generationer.
Djurskyddet Sverige hanterar denna handling konfidentiellt i
enlighet med Personuppgiftslagen och från och med 25 maj
2018 enligt EU:s dataskyddsförordning. Om du vill ändra ditt
testamente i framtiden har du ingen skyldighet att meddela
Djurskyddet Sverige. Men om du vill att vi ska ta bort din handling
med dina uppgifter behöver du meddela oss. Kontakta oss om
du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter.

På deras hemsida kan du får mer information om testamenten.
De erbjuder även en gratis mall för testamenten och rabatterad
juridisk rådgivning.
Besök www.givasverige.se/tryggt-givande/testamente/

Posta denna handling kostnadsfritt till vår svarspostadress:

Djurskyddet Sverige
Svarspost 204 257 61
120 20 Stockholm
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