PRISINFORMATION
BOUTREDNING
Prisinformation med exempel			
Precis som vi alla lever våra liv olika, blir förutsättningarna för en boutredning olika.
Vissa lever under enklare förhållanden och andra har många engagemang på olika sätt.
När ett dödsbo skall utredas och avslutas blir arbetsinsatsen naturligtvis olika omfattande.
För information gällande aktuell timdebiteringstaxa hänvisar vi till www.gotmars.se.
*
		
*
		
*
		

En enkel boutredning kan vara för en ensamstående person som levde sina sista år på ett					
äldreboende, där den enda arvingen är ett barn och tillgångarna utgörs av ett bankkonto.
En omfattande boutredning kan vara för en barnlös änka där kontaktuppgifter till tidigare avlidne makens
många syskonbarn behöver tas fram för att kunna kalla till förrättning.
Ytterligare ett exempel på en omfattande boutredning kan vara sambo med eget företag med barn från första
äktenskapet och tillgångar samt skulder av olika slag.

Frågor som kan göra en boutredning mer omfattande:
*
Oklara släktförhållanden och/eller en stor dödsbodelägarkrets.
*
Testamente ex. tolkning och delgivning av testamente.
*
Komplicerade utredningar kring tillgångar, t ex eget företag, tillgångar i andra länder,
		
försäkringsutredningar och liknande.
*
Dålig insyn i den avlidnes tillgångar hos anhöriga.
När en boutredning påbörjas vet man ofta inte vilken omfattning arbetet kommer att få.
Det är därför inte möjligt att lämna en exakt prisuppgift.
Nedan syns några prisindikationer vilka exemplifierar hur kostnaderna kan variera, att en del av ett ärende är av en viss karaktär 		
betyder inte nödvändigtvis att övriga delar är av samma karaktär. T.ex kan bouppteckningen vara enkel men
avvecklingen omfattande eller vice versa.
Prata gärna med någon av våra jurister för en närmare bedömning av kostnaderna i ärendet.
Om så önskas lämnas även tidsredovisning över vilken tid som nedlagts i ärendet.

Bouppteckning

Götmars Juridik tar fram de underlag som behövs från olika myndigheter, banker,		
försäkringsbolag med flera utifrån de förutsättningar vi får från kunden, samt		
ordnar all formalia kring exempelvis kallelser, fullmakter, testamente.			
Efter behov genomförs släktutredning och utredning över tillgångar och skulder.

Normal 8.000 - 12.000 kr
Omfattande 12.000 kr Enkel 6.000 - 8000 kr

Avveckling / Redovisning

Götmars Juridik sköter praktiska och ekonomiska frågor i omfattning enligt		
Normal 8.000 - 12.000 kr
överenskommelse vilket i vissa fall underlättar inför arvskiftet.				
Omfattande 12.000 kr 											Enkel 6.000 - 8.000 kr

Arvskifte

Götmars Juridik gör avslut av dödsboet och upprättar det lagstadgade arvskiftet samt
skickar ut detta för godkännande till samtliga delägare.					
Om det i dödsboet är frågor man är oense om, kan tidsåtgången bli större.			

Normal 8.000 - 12.000 kr
Omfattande 12.000 kr Enkel 6.000 - 8.000 kr
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