Prislista
Juridiska tjänster
Vi hjälper dig gärna med många av de familjejuridiska
frågor du kan ställas inför. Vi som hjälper dig är alla av
Sveriges Begravningsbyråers förbund auktoriserade boutredare.
Om du vill kan du träffa någon av våra jurister.

Dokumentbevakning
Genom att låta oss förvara dina originalhandlingar och bevaka dem garanterar vi att de
kommer fram, oavsett var i landet du bor. För en engångskostnad om 900 kr förvaras
testamente och övriga dokument i original. Vid förvaring av fler än 10 dokument tillkommer
en engångskostnad om 50 kr per ytterligare dokument.

Sekretess
Vi har tystnadsplikt och lämnar därför inte ut uppgifter om vare sig innehåll, förekomst av
Livsarkiv eller andra bevakade dokument, under dokumentsägarens livstid.

Debitering
Vår debitering sker efter det arbetet som vi lägger ner i det specifika ärendet. Ärenden kan
vara olika omfattande och vi utför och debiterar för det som vi gemensamt kommer överens
om och vad som ärendet kräver. Observera dock att vissa av momenten kan bli mer
arbetskrävande för oss (och därmed dyrare) om vi inte gjort helheten. Eftersom vi i förväg
inte helt kan veta vad uppdraget kommer att innebära kan vi inte lämna fasta priser. Däremot
ger vi en indikation om vår uppfattning av vad olika moment kommer att kosta.
Priserna på Juridiska tjänster grundar sig på tidsdebitering och utlägg.
Alla priser är, i förekommande fall, inklusive moms.
Timdebitering

1 600 kr

Boutredning
Bouppteckning, grundarvode och timdeb. normalt mellan 7 000 kr och 12 000 kr
Vanligen ingående moment:
* Genomgång av släktförhållande
* Framtagning av tidigare bouppteckning
* Kallelse till förrättning
* Beställning av intyg från banker etc
* Bouppteckningsförrättning på vårt kontor eller i bostaden
* Sammanställning och utskrift
* Granskning / Underskrift
* Insändande till Skatteverket
* Arkivering och utsändande

Dödsboförvaltning, timdeb.

normalt mellan 4 000 kr och 12 000 kr

Vanligen ingående moment:
* Adressändring
* Avslutande av bankkonton
* Betalning av räkningar
* Uppsägning av lägenhet, telefon, TV-licens, tidningar m.m.
* Ordnande med tömning, slutstädning, besiktning
och återlämnande av nycklar
* Ordnande med försäljning av bostadsrätt
* Ordnande med försäljning av fastighet
* Ordnande med försäljning av lösöre
* Deklaration och skatteberäkning
* Sammanställning och redovisning

Arvskifte, timdeb.

normalt mellan 5 000 kr och 12 000 kr

Vanligen ingående moment:
* Kontakt med delägare angående önskad fördelning
* Upprättande av förslag till arvskifte
* Mottagande av skiftesgodkännanden
* Sammanställning
* Avslut av dödsboet och utsändande av arvslotter

Övriga juridiska tjänster
Debiteringen utgår från timdebitering och är beräknade ca priser. Om fler handlingar utförs
vid samma tillfälle eller i samband med boutredning kan tidsåtgången bli lägre och därmed
debiteringen lägre.
Observera att eventuella ansökningsavgifter, stämpelskatter och andra utlägg kan
tillkomma.

Framtidsfullmakt

från 2 200 kr

Vanligen ingående moment:
- Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar
- Eventuell komplettering av uppgift
- Utformning och utskrift av framtidsfullmakten
- Ev. my träff för genomgång, underskrift och bevittning
(Tidsberäkningen utgår från att möten sker på vårt kontor)
- För makar som upprättar två framtidsfullmakter ger vi 50% rabatt för
Den andra fullmakten
- För bevittning i bostaden med två vittnen från oss

970 kr

Testamente

från 2 200 kr

Vanligen ingående moment:
- Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar
- Eventuell komplettering av uppgift
- Utformning och utskrift av testamente
- Träff för genomgång, underskrift och bevittning
(Tidsberäkningen utgår från att möten sker på vårt kontor)
- För bevittning i bostaden med två vittnen från oss

Äktenskapsförord
- Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar
- Beställning av personbevis och kopl. av uppgifter
- Utformning och utskrift av äktenskapsförord
- Träff för genomgång, underskrift och bevittning
- Ordnande med registrering vid Skatteverket
- Ansökningsavgift

Lagfartsansökan
- Vid färdig fångeshandling
(bouppteckning, arvskifte, köpekontrakt etc)
- Ansökan till IM
- Utsändande av originalhandlingar och lagfartsbevis
- Tillkommer, utlägg stämpelavgift
(eventuell stämpelskatt tillkommer)

Upprättande av handlingar
Enklare handlingar, skuldebrev, gåvobrev (penning/vp)
Vanligen ingående moment:
- Träff för genomgång av önskemål och förutsättningar
- Utskrift och utsändande
- Ytterligare handling av samma slag

970 kr

från 3 500 kr

275 kr

1 000 kr

825 kr

från 2 000 kr

325 kr

