Prislista juridiska tjänster
Priserna gäller för byråns vanligen förekommande juridiska tjänster
Vi debiterar den tid som krävs i varje ärende. Eftersom att alla ärenden ser
olika ut, kan det ta olika lång tid och det är därför svårt att i förväg beräkna
den exakta kostnaden.
Priserna gäller fr o m februari 2017 och inkluderar moms och sociala avgifter

Besöksadress:
Norrgatan 17
352 31 Växjö

Webbadress:
www.bladhsbegravningsbyra.se

Telefon:
0470-18540

E-post:
info@bladhsbegravningsbyra.se

Organisationsnummer:
556937-9083

BOUPPTECKNING
Vanliga arbetsuppgifter:
* Kontroll av släktförhållande
* Beställning av tidigare avliden make/makas bouppteckning
* Kallelse till förrättningen
* Beställning av intyg från banken, lantmäteri m.m.
* Bouppteckningsförrättning i hemmet eller på vårt kontor
* Sammanställning, utskift och granskning
* Utskick till bouppgivare
* Ingivning till Skatteverket
* Slutförande och utsändande till bouppgivare och ev. kopior till övriga dbd
Kostnad normalt mellan

ca 4 700 kr till ca

8 500 kr

ARVSKIFTE
Vanliga arbetsuppgifter:
* Kontakt med dödsbodelägarna om utförandet
* Utskick och inhämtande av fullmakter från samtliga dbd
* Kontakt med banker
* Upprättande om skiftesförslag samt redovisning
* Utskick till samtliga dbd för godkännande
* Utbetalning enligt upprättat skifte
* Slutförande och avslut
Kostnad normalt mellan

ca 5 500 kr till ca 12 000 kr

DÖDSBOFÖRVALTNING
Vanliga arbetsuppgifter:
* Adressändring
* Betalning av fakturor
* Uppsägning av lägenhet, beställning av tömning och städning av lägenhet
* Uppsägning av el, telefon, bredband, prenumerationer m.m.
* Ev. förmedling försäljning av bostadsrätt
* Ev. förmedling försäljning av fastighet
* Förmedling försäljning av lösöre
* Skatteberäkning och deklaration
* Sammanställning av redovisning samt avslut
Kostnad normalt mellan

ca 6 000 kr till ca 15 000 kr

TESTAMENTE
På vårt kontor
* Ett besök/rådgivningssamtal med bevittning på kontoret
* Två besök/rådgivningssamtal med bevittning på kontoret
* I bostad, med bevittning i bostaden (inom Växjö tätort)

3 100 kr
4 050 kr
5 000 kr

ÄKTENSKAPSFÖRORD
På vårt kontor
* Ingivande till Skatteverket
Kostnad inklusive Skatteverket avgift på 275 kr

2 275 kr

SAMBOAVTAL
På vårt kontor
* Ett besök inkl. genomgång och utskrift

2 900 kr

LAGFARTSANSÖKAN
När fångeshandling finns (såsom bouppteckning, arvskifte, gåvobrev e.dyl.)
* Ansökan till Inskrivningsmyndigheten, utskick av lagfartsbevis
Lantmäteriets expeditionskostnad
GÅVOBREV
På vårt kontor
* Ett besök inkl. genomgång och utskrift
DOKUMENTBEVAKNING
Livsarkivet Dokumentbevakning för Livsarkivet är kostnadsfritt
Övriga dokument Engångskostnad, inklusive förvaring av upp till
10 dokument

600 kr
825 kr

2 600 kr

0 kr
750 kr

