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Testator: Den som skriver
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Et bo: Totalverdien av alt som
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etterlates (bolig, bil, båt,
bankinnskudd osv.)
Særeie: Det en ektefelle eier alene
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Felleseie: Det ektefeller eier
sammen
Livsarving: Barn til avdøde, evt.
deres barn igjen jf. Arvelova § 1
Uskiftet bo: Når arven fordeles
kalles dette for «skifte» av boet.
Før dette kan gjenlevende
ektefelle i utgangspunktet utsette
skiftet til etter sin død, jf.

Arvelova § 9
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Informasjon om
arv og
testamentariske
gaver

TESTAMENTARISKE GAVER
Dersom du ønsker, kan du opprette et
testament der du øremerker deler av arven
til Wycliffe. Da hjelper du oss i vårt arbeid
med bibeloversettelse til minoriteter

språkgrupper uten Bibel.

Man anslår at det idag snakkes 7097
språk rundt om i verden.
Per 2016 er det ennå 1700-1800 språk

Arveloven i Norge regulerer fordeling av

advokat.

stadig flere velger å testamentere deler av
arven til en sak de har på hjertet, og som
de synes er viktig.

Her er et par eksempler på hvordan en
testamentarisk gave kan se ut:

1)

Ektefelle, med barn

Ektefelle har krav på 1/4 av boet (minst 4 G), barna
totalt 2/3 av boet (§§ 6 og 29).

(omlag 1,5 milliarder mennesker) som
venter på å få Bibelen på sitt eget
morsmål.

Eks: Et ektepar har felleseie, dvs. 50% hver. Verdien
av boet etter den enes bortfall er på 3.000.000 kr, og
boet er dermed verdt 1.500.000 kr. De har to barn.
Barna har da krav på ca 1 million kr, og ektefellen ca.
370.000 kr. Man kan dermed testamentere bort ca.
130.000 kr.

Som spesialistorganisasjon er vi sterke

2)

på vårt fagfelt. På verdensbasis er
Wycliffe Global Alliance engasjert i
rundt 80% av alle bibeloversettelser til
nye språk.

Wycliffes arbeid er basert på gaver fra
kirker og privatpersoner.

Imidlertid er det visse formkrav som må være
på plass for et slikt viktig dokument, og vi
anbefaler alltid at man tar kontakt med en

formål ut over slekt og venner. Vi ser at

Wycliffe driver et omfattende
bibeloversettelsesarbeid for

Det er enkelt å opprette et testament, og kan
gjøres av alle myndige personer over 18 år.

verden over.

arv. Imidlertid er det mulig å tilgodese

HVORFOR TESTAMENTERE
TIL WYCLIFFE?

HVORDAN OPPRETTE ET
TESTAMENT?

Ektefelle, uten barn

Det koster gjerne fra 2.000 til 10.000 kr å
opprette et testament, avhengig av hvor
kompliserte familieforholdene er. Et anslag
for ditt tilfelle vil de fleste advokater kunne gi
deg kostnadsfritt. Den som oppretter et
testament må selv dekke kostnadene
vedrørende dette.

Fra 2014 er det ikke lenger noen arveavgift,
hvilket forenkler prosessen ytteligere.

For mer informasjon, gå inn på våre nettsider
www.wycliffe.no/testamentarisk-gave eller
ring oss på tlf. 22 93 27 80. Alle henvendelser
til oss blir behandlet konfidensielt.

Ektefellen arver 1/2 av boet, men minst 6 G (§ 6).
Dersom en ikke har annen familie (søsken,
søskenbarn, nevøer/nieser), vil ektefellen arve alt.
Imidlertid kan alt over 6 G testamenteres bort
dersom man ønsker det.
Eks: Da den ene ektefellen gikk bort, var totalverdien
på boet på 4.000.000 kr. De hadde felleseie, dvs.
50% hver. Boet er da verdt 2.000.000 kr. Ektefellen
har krav på minimum 6 G, dvs. 555.000 kr. Det betyr
at 1.445.000 kr fritt kan testamenteres til andre/
annet.
3)

Barn, ingen ektefelle

Din testamentariske gave vil kunne være
med å gi enda flere mennesker Bibelen

Barna har krav på totalt 2/3 (maks 1 million hver) jf.
§ 29. Resten kan testamenteres bort.

på sitt hjertespråk.

Eks: Boet har en verdi på 3 millioner. Barna har krav
på 2 millioner, og 1 million kan testamenteres bort.
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