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INTRESSEBEVAKARENS KOSTNADER OCH ARVODE
INTRESSEBEVAKARE ___________________________________________________
HUVUDMAN ___________________________________ personbeteckning ____________________
REDOVISNINGSPERIOD, som räkningen gäller för ________________________________________
RÄKNING:
I KOSTNADER

Kostnader som föranletts av intressebevakningen
(specifikation och kvitton bifogas)

_________ €

II ARVODE
Obs! Minderårigas föräldrar är berättigade till kostnadsersättning, inte till arvode.

A) Grundavgift (200 €/år, 100 €/6 mån):

+ _________ €

B) Tilläggsavgift (se sida 2, räkning 2):

+ _________ €

A + B) Grund- och tilläggsavgift :

= _________ €

C) Gräns för arvodet (se sida 2, räkning 3):

_________ €

Den mindre summan av A+B och C överförs till punkt D

D) Grund- och tilläggsavgiften efter beaktande av gränsen för arvodet
(= den mindre summan av punkterna A+B eller C):
_________ €
E) Specialersättning för en nödvändig uppgift som krävt särskild yrkesskicklighet eller en
betydande arbetsmängd (motiveringar bifogas)
_________ €

ARVODET SAMMANLAGT (= punkterna D och E tillsammans)
I + II KOSTNADER OCH ARVODE SAMMANLAGT

_________ €
_________ €
===========

____________________, ____.____.20___
(ort)
_________________________________
(intressebevakarens underskrift)
Intressebevakarens arvode är skattepliktig inkomst.
Förmyndarmyndigheten kan vägra godkänna ett arvode som har beräknats enligt dessa anvisningar (t.ex.
om storleken på arvodet i förhållande till intressebevakarens arbetsmängd och uppdragets svårighetsgrad är oskäligt
stort).
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RÄKNINGAR:
RÄKNING 1: UTRÄKNING AV ARVODET FÖR SKÖTSEL AV ÖVRIG EGENDOM
SAMT EGENDOMSTILLÄGGET TILL ÅRSINKOMSTEN
+ Gängse värde av huvudmannens egendom
Avdrag:
- värdet för den bostad som är i huvudmannens personliga bruk

+__________ €
- __________ €

- skulder som inte gäller huvudmannens bostad

- __________ €

- ytterligare 13.500 €

-

Summan efter ovannämnda avdrag:

13.500

€

=__________ €

Arvodet/egendomstillägget till årsinkomsten är 2% av ovannämnda slutsumma x0,02 =___________€
Det uträknade arvodet ovan / egendomstillägget till årsinkomsten överförs till räkning 2, punkt 5,
samt till räkning 3, punkt ”årsinkomstens egendomstillägg”. Ett negativt belopp överförs som
noll (0,- €).
RÄKNING 2: UTRÄKNING AV TILLÄGGSAVGIFTEN
1. För en egendomsförteckning, års- eller slutredovisning (30 - 340 €)

+__________€

2. För en förvaltningsplan (30 – 340 €)

+__________€

3. För en ansökan om förmyndarmyndighetens tillstånd till en rättshandling (80 €)

+_________ €

4. För åtgärder som gäller förvaltandet av en ägobostad som är i huvudmannens
personliga bruk (170 €)

+__________€

5. För förvaltade av annan egendom (uppgiften överförs från räkning 1)

+__________€

Tilläggsavgifter sammanlagt (= punkterna 1 - 5 )

=__________ €

Det uträknade beloppet för tilläggsavgiften överförs till sida 1, punkt II B.
RÄKNING 3:
UTRÄKNING AV GRÄNSEN FÖR ARVODET (= grund- och tilläggsavgiftens maximibelopp)
+ Huvudmannens årsinkomster (nettoinkomster, inklusive i pengar utbetalda förmåner, efter förskottsinnehållning, förskottsbetalning eller eventuella lagbestämda avgifter för arbetstagare)+__________€
+ Årsinkomstens egendomstillägg (hit överförs slutsumman från räkning 1)

+__________€

./. 4.200 € avdras från årsinkomsten

-

Skillnad (summan efter avdraget)

Gränsen för arvodet är 18 % av ovannämnda summa

4.200 €

=___________€
x 0,18 =___________€

Den här uträknade gränsen för arvodet överförs till sida 1, punkt II C. Ett ne gativt belopp överförs
som noll (0,- €). Grund- och tilläggsavgift kan sålunda inte uppbäras.
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