ANSÖKAN OM FASTSTÄLLELESE AV UPPGIFTER
OM DELÄGARNA I BOUPPTECKNINGEN
Med denna blankett kan du ansöka om en sådan
fastställelse som avses i 20 kap. 9 a § i
ärvdabalken och enligt vilken alla dödsbodelägare
och arvlåtarens make har antecknats i
bouppteckningen så som föreskrivs i ärvdabalken.
Arvlåtare

Sökande/
Ombud

Magistraten fyller i:
Datum för mottagande

Diarienummer

EFTERNAMN, alla förnamn

Personbeteckning

Hemkommun

Dödsdag

EFTERNAMN, alla förnamn

Personbeteckning/FO-nummer

E-postadress

Telefonnummer under arbetstid

Sökandens ställning i dödsboet
Delägare i dödsboet
Boutredningsman

Efterlevande make
Skiftesman

Den som sköter boet
Testamentsexekutor

Fullmakt om ombudet inte är advokat, allmänt rättsbiträde eller tillståndsjurist och inget befullmäktigande
har antecknats i bouppteckningen.
Bilagor *

BOUPPTECKNING i original eller som en kopia bestyrkt av minst en person
Släktutredningar över arvlåtaren från dennes 15 levnadsår till dennes död och beroende på fall också
över till exempel maken, över tidigare avlidna arvingar och över personer som avsagt sig arvet
Intyg över att delägarna i dödsboet och arvlåtarens lever, ifall dessa bor utomlands
Testamenten
Äktenskapsförord och dess registreringsdokument
Avvittringsinstrument om en frånskild make var vid liv när arvlåtaren avled och om det i bouppteckningen
inte finns någon anteckning om att avvittringen ägt rum
Bouppteckning och testamenten för tidigare avliden make till arvlåtaren
Beroende på fall meddelande om avsägelse av arv eller av testamente
Beroende på fall kan det också behövas andra dokument utöver de som nämns ovan.

Ansökans
datum och
underskrift

Datum (plats och tid)
Underskrift

Beslut och faktura**
Avhämtas
Ombeds skickas med post till sökandens/ombudets nedanstående adress:

* Bilagsförteckningen över de dokument som behövs är riktgivande. Mer information: http://maistraatti.fi/sv - Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en
bouppteckning
** Avgifter för ansökan (förordning om avgifter 934/2017):

65 €/bouppteckning när delägarna är enbart bröstarvingar, föräldrar och änkling/änka

130 €/bouppteckning i övriga fall

för en återkallad eller förfallen ansökan som gäller bestyrkande av uppgifter om delägarna uppbärs hälften av avgiften, avrundat till närmaste euro
uppåt
Magistraterna förbehåller sig rätten att ändra avgifterna.

