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Personbeteckning

Datum
Datum och underskrift

Underskrift

II Beställare av kopia på bouppteckning
Namn

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer Postkontor

III Vad beställer du?

För att upprätta bouppteckning efter 
en annan person

För att indriva skuld

Dödsdag (dd.mm.åååå) Hemkommun vid dödsdag

en kopia av ett boupp-     
teckningsinstrument en kopia av ett bouppteckningsinstrument och dess bilagor

IV Till vilket ändamål behöver du kopian?

För arvskifte, boutredning, avvittring eller för försäljning av dödsboets egendom

För att ansöka om lagfart på fastighet

V På vilka grunder ombeds kopian?

delägare i dödsboet

annan person än delägare i dödsboet (redogör på vilka grunder kopian ombeds)

Beställaren är

För annat ändamål, vilket?

Avgiftsbelagdheten av kopior på dokument:
Skatteförvaltningen debiterar en avgift på kopior av sekretessbelagda dokument enligt finansministeriets förordning om 
Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen stöder sig på 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Gäldenären är
den avlidne eller dödsboet delägare i dödsboet

Stat

Den avlidnes personbeteckning

BLANKETT FÖR BESTÄLLNING AV 
KOPIA AV BOUPPTECKNINGSINSTRUMENT

Husets Lägen-
hetens nrTrappanr PB

Personbeteckning eller FO-nummer

ANMÄL PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 760
00052 SKATT

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.
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