
Om du är
gift

Om du skrivit
testamente

OM DU HAR ETT
BARN UTANFÖR

RELATIONEN

Efter bodelningen får barnet
utanför relationen,
särkullbarnet, välja om hen
vill få ut sitt arv direkt eller
vänta med att ta ut sitt arv
(då går arvet till kvarvarande
maka/make). Särkullbarnet
har alltid rätt till sitt arv men
det finns ingen garanti för att
pengarna, egendomen eller
liknande finns kvar om
särkullbarnet väljer att vänta.

ARVSORDNINGEN

1. BRÖSTARVINGAR

Som ensamstående eller
sambo är det först och
främst dina barn och
barnbarn och så vidare som
ärver dig. Dina så kallade
bröstarvingar - dina
avkomlingar.

Om du är
ensamstående

eller sambo

Finns det inga
bröstarvingar så ärver dina
föräldrar dig. Om dina
föräldrar är döda ärver dina
syskon dig istället.

2. FÖRÄLDRAR OCH
SYSKON

3. ÖVRIGA
SLÄKTINGAR

Om du inte har några
föräldrar eller syskon i livet
så ärver dina mor- eller
farföräldrar dig. Om de är
döda ärver dina föräldrars
syskon dig. Deras barn, dina
kusiner, ärver däremot inte
dig.

OM DU INTE HAR
BARN

OM NI HAR ETT
GEMENSAMT BARN

Om du inte har några barn
eller andra bröstarvingar så
ärver din make eller maka
dig.

Om ni har gemensamma
barn ärver din make eller
maka dig. Ert barn ärver er
först när ni båda avlidit. 

4. ALLMÄNNA
ARVSFONDEN

Om det inte finns något
testamente eller släktingar
som kan ärva dig tillfaller
arvet Allmänna arvsfonden

OM DU HAR SKRIVIT ETT
TESTAMENTE

I testamentet kan du bestämma vem som
ska ärva dig. Om du är gift eller har barn
kan du däremot inte testamentera bort
hela arvet. Din make eller maka och
bröstarvingar (dina avkomlingar - barn,
barn barn och så vidare) har alltid rätt till
en viss del av arvet. Dina bröstarvingar
har rätt till en laglott och din maka till ett
visst prisbasbelopp. Det rekommenderas
att ta hjälp av en jurist eller advokat för att
skriva ett testamente.

OM DU INTE BEFINNER DIG I NÅGON AV DESSA SITUATIONER KOMMER ARVET
FÖRDELAS ENLIGT SAMMA PRINCIP SOM FÖR ENSAMSTÅENDE OCH SAMBOS

DETTA ÄR ENDAST EN GUIDE. TA KONTAKT MED EN JURIST ELLER ADVOKAT FÖR JURIDISK RÅDGIVNING


