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درخواست اعالمیهی ترکه متوفی
شهرداری گوتنبرگ
واحد تحقیقات ترکه متوفیان

ببب

درخواست اعالمیهی ترکه متوفی
شهرداری گوتنبرگ
واحد تحقیقات ترکه متوفیان

که متوفی
وفیاناعالمیهی ترکهی متوفی "
خواست

( صفحات  ۲تا  ) ۴را پرکنید و
چاپفرمو " درخواست اعالمیهی ترکهی متوفی " ( صفحات  ۲تا  ) ۴را پرکنید و
ی متوفی
اعالمیهی
کردن
درخواست
ی توانید در برای
ترکهآن
نکنید که
فراموش
پرکنید اما
کامپیوتر نیز
کردنواعالمیهی ترکهی م
را .این فرم را می توانید در کامپیوتر نیز پرکنید اما فراموش برای
درخواستچاپ
نکنید که آن را
همراه اطالعات و اسناد زیر  ،ارسال دارید
همراه اطالعات و اسناد زیر  ،ارسال داری
امضا کنید .درخواست را به این نشانی بفرستید:
امضا کنید .درخواست را به این نشانی بفرس
 ۲تا  ) ۴را پرکنید و
کنید که آن را چاپ و
Boutredningsenheten
Boutredningsenheten
Stora Badhusgatan 14
Stora Badhusgatan 14
411 21 Föteborg
411 21 Föteborg
یقات ترکهی متوفیان در روزهای دوشنبه ،سهشنبه و پنجشنبه ،ساعت
در صورتی که پرسشی داشته باشید می توانید به واحد تحقیقات ترکهی متوفیان در روزهای دوشنبه ،سهشنبه و پنجشنبه ،ساعت
در صورتی که پرسشی داشته باشید می توا
کنید ..شماره تلفن 031- 367 90 79
تسلیم کنید
 ۱۱تلفن
و درخواست را ۹تا
شخصا
 ۹تا  ۱۱تلفن کنید .شماره تلفن 67 90 79
همچنین می توانید تلفن کرده و وقتی برای مراجعه بگیرید و درخواست را شخصا تسلیم کنید.
همچنین می توانید تلفن کرده و وقتی برای
شنبه و پنجشنبه ،ساعت

نکات مهم:

نکات مهم:

کنید.
گیرد.متوقف کنید.
 ،autogiroرا
اوتوجیرو،
باید
درنگ
ارج خاکسپاری بایدپیشبی
انجام
ترکه
در
دیگری
بدهی
هر
از
باید اوتوجیروtogiro،
درنگ
گیرد.
پرداخت مخارج خاکسپاری باید پیش از هر بدهی دیگری درترکهبیانجام
پرداخت نکنید.
صورتحسابی
ت اجتماعی در منطقهی هیچ
درخواست کنید.
سکونترامتوفی،
شهری محل
صورتحسابی را پرداخت نک
هیچ

مالی برای خاکسپاری را از ادارهی خدمات اجتماعی در منطقهی شهری محل سکونت متوفی ،درخواست کنید.
کمک
پاری را می توان 
کرد.
درخواست
 کمک مالی برای خاکسپاری را
توجه داشته باشید که تنها کمک مالی برای خاکسپاری را می توان درخواست کرد.
توجه داشته باشید که تنها کمک م
در ترکه انجام گیرد.
.
کنید
متوفی ،درخواست
اطالعات و اسناد اجباری
ت سفارش داده می شود ،تلفن 0771-567 567
اطالعات و اسناد اجباری
[همخانه بدون .۱
فوت و تحقیقات خویشاوندی  ،به اداره ی مالیات سفارش داده می شود ،تلفن 0771-567 567
گواهی
رسمی]
ازدواج
 .۱گواهی فوت و تحقیقات خویشاوندی  ،ب
مالیاتجمله همزی [همخانه بدون ازدواج رسمی]
ن  ،از
ی وارث
شناسایی
نهاییو وشمارهی
یا برگهی مالیات .۲نام
ادارهیی
همهاز
حساب
مستخرجهی
مالیاتشناسایی همهی وارثین ،
شمارهی
تمام صفحات یا برگهی مالیات نهایی و مستخرجهی حساب.۲ازنام و
ادارهی
 .۳کپی تمام اسناد اظهارنامهی مالیاتی ،یعنی
 .۳کپی تمام اسناد اظهارنامهی مالیاتی ،یعنی
07
(همچنین در مورد همسر)
(همچنین در مورد همسر)
 .۴مبنای محاسبه ی مخارج خاکسپاری
مسر)
 .۴مبنای محاسبه ی مخارج خاکسپاری
ز ادارهی
همسر)پول نقد (همچنین در مورد همسر)
مورد مقدار
در
اطالعات
مالیات.
فوت ۵
مورد
در
همچنین
(
بکنید
روز
ر
 .۶از بانک /بانکها درخواست صورت سرمایه و بهره در روز فوت بکنید (همچنین در مورد همسر) .۵اطالعات در مورد مقدار پول نقد (همچ
.
آن
از
بعد
ماه
یک
حداقل
تا
وت
 .۶از بانک /بانکها درخواست صورت س
خرجه از حساب متوفی در بانک/بانکها از روز فوت تا حداقل یک ماه بعد از آن.
مستاست!
ی متوفی مورد.۷نیاز
 .۷مستخرجه از حساب متوفی در بانک/بان
توجه داشته باشید که دو فقره اطالعات از بانک /بانکها ی متوفی مورد نیاز است!
توجه داشته باشید که دو فقره اطالعات از

نیز ذکر شوند:
اگر اطالعات زیر وجود داشته باشد ،باید آنها نیز ذکر شوند:
ر

اگر اطالعات زیر وجود داشته باش
احتمالیقیمت  /فاکتور برای سنگ قبر/حکاکی سنگ قبر
کردنپیشنهاد
جمع و جور .۸
 .۸پیشنهاد قیمت  /فاکتور برای سنگ قبر/ح
اطالعات در مورد بدهی برای هزینه های تمیزکاری و جمع و جور کردن احتمالی
شده برای .۹
اجرای آن
 .۹اطالعات در مورد بدهی برای هزینه ها
.۱۱قبض اجاره بها برای تاریخ فسخ قرارداد تا تاریخ تعیین شده برای اجرای آن
.۱۱قبض اجاره بها برای تاریخ فسخ قرارد
.۱۱اطالعات در مورد بیمه های احتمالی
.۱۱اطالعات در مورد بیمه های احتمالی
وصیتنامهی
ه تقسیم نشده ای.۱۲
احتمالیای که آن را نشان می دهد.
فهرست ترکه
دیگر و
احتمالی
ی
وصیتنامه
.
۱۲
 .۱۳اطالعات در مورد سهم االرث احتمالی متوفی در ترکه تقسیم نشده ای دیگر و فهرست ترکه ای که آن را نشان می دهد.
 .۱۳اطالعات در مورد سهم االرث احتمالی
احتمالی ناشی از انتقال مستغالت
نیز طلب
ی این فرد قبلی.۱۴
تسلیم شود.
 .۱۴طلب احتمالی ناشی از انتقال مستغالت
 .۱۵اگر متوفی بیوه زن/بیوه مرد باشد ،باید فهرست ترکه ی این فرد قبلی نیز تسلیم شود.
 .۱۵اگر متوفی بیوه زن/بیوه مرد باشد ،باید
ن را نشان می دهد.
محتویات صندوق امانات بانکی
صورتمجلسگازی و
.۱۶قایق ،موتور
هرات ) و اتومبیل،
غیره ( مبلمان ،وسایل ،طال ،جواهرات ) و اتومبیل ،قایق ،موتور گازی و غیره .۱۶صورتمجلس محتویات صندوق امانات
 .۱۷ارزشگذاری اسباب خانه
 .۱۷ارزشگذاری اسباب خانه ( مبلمان ،وس
 .۱۸دارایی ها در خارج از کشور
 .۱۸دارایی ها در خارج از کشور
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درخواست اعالمیهی ترکه متوفی
د
واحد تحقیقات ترکه متوفیان
خواهشمندیم توجه کنید که اگر شخص متوفی صاحب مسکن
خواهشمندیم توجه کنید که اگر شخص متوفی صاحب مسکن
تعاونی ،bostadsrätt ،مستغالت یا حق تصرف زمین باشد
تعاونی ،bostadsrätt ،مستغالت یا حق تصرف زمین باشد
باید به جای اعالمیهی ترکه ،فهرست ترکه تهیه شود..
خواست اعالمیهی ترکهی متوفی " ( صفحات  ۲تا  ) ۴را پرکنید وباید به جای اعالمیهی ترکه ،فهرست ترکه تهیه شود..
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ی توانید در کامپیوتر نیز پرکنید اما فراموش نکنید که آن را چاپ و

اطالعات شخصی
نام متوفی اطالعات شخصی
نام متوفی

آخرین نشانی مطابق دفاتر ثبت احوال و مسکن
ساعتمسکن
احوال و
دفاتر ثبت
مطابق
آخرین نشانی
پنجشنبه،
شنبه و
دوشنبه ،سه
یقات ترکهی متوفیان در روزهای
پرداختی های
ی و هزینه های
و درخواست را شخصا تسلیم کنید.

شماره شناسایی شخصی
شماره شناسایی شخصی
شماره ی پستی و منطقه (شهر)
شماره ی پستی و منطقه (شهر)

وضعیت مالی در ترکه
ترکه
در
مالی
وضعیت
موجود در روز فوت و اموالی را که پس از آن اضافه شده ،مانند ،حقوق،
در اینجا  ،اموال

حقوق بازنشستگی ،پرداختی های
هایپرداختی های
بازنشستگی،
حقوق ،حقوق
شده ،ازمانند،
اضافه
بایدپس از
که که
مخارجی را
دهید .و اموالی
گزارش فوت
موجودرادر روز
مالیاتاینجا ،
بیمه ،مبالغ در
خاکسپاری و هزینه
هزینه ی
عبارتند
گزارشآنشود
اموال غیره
برگشتی ،و
کنید.
گزارش دهید .مخارجی که باید گزارش شود عبارتند از هزینه ی خاکسپاری و هزینه های
را
غیره
و
برگشتی،
مالیات
مبالغ
بیمه،
نداردند.
درز به
دیگری نیا
بدهیبدهی ها
هردیگر
فوت.
مربوط به
گزارشگیرد.
ترکه انجام
پیش از
ارج خاکسپاری باید
مربوط به فوت .دیگر بدهی ها نیاز به گزارش نداردند.
سنگمنطقهی شهری محل سکونت متوفی ،درخواست کنید.
اجتماعی در
ت
مونه برای
مخارج در ترکه
کرد.موجود در ترکه
درخواست ی
پاری را می تواندارایی ها
هزینهی خاکسپاری مخارج در ترکه
موجود در ترکه
در ها
دارایی
روزیفوت
دارایی های بانکی
هزینهی خاکسپاری
دارایی های بانکی در روز فوت

هزینههای دیگر مربوط به خاکسپاری  ،برای نمونه برای سنگ
پول نقد
شود ،تلفن 0771-567 567
ت سفارش داده می
هزینههای دیگر مربوط به خاکسپاری  ،برای نمونه برای سنگ
پول نقد
قبر و متن تکمیلی
[همخانه بدون ازدواج رسمی]
قبر و متن تکمیلی
مالیاتپس از روز فوت اجاره بهای مسکن
دیگر که
حسابدرازآمدی
حقوق یا
بازنشستگی،
یا برگهی مالیاتحقوق
ادارهی
مستخرجهی
نهایی و
حقوق بازنشستگی ،حقوق یا در آمدی دیگر که پس از روز فوت اجاره بهای مسکن
پرداخت شده است
پرداخت شده است
مخارج احتمالی تمیز کاری و جمع و جور کردن
سهام /سهم در صندوق سرمایهگذاری
مخارج احتمالی تمیز کاری و جمع و جور کردن
سهام /سهم در صندوق سرمایهگذاری
مسر)
ر روز فوت بکنید (همچنین در مورد همسر)
مالیات برگشتی آینده
وت تا حداقل یک ماه بعد از آن.
مالیات برگشتی آینده
ی متوفی مورد نیاز است!
پرداختی های احتمالی بیمه
پرداختی های احتمالی بیمه

نیز ذکر شوند:

ر
ارزش دیگر دارایی ها مانند اتومبیل ،قایق و غیره
جمع و جور کردن احتمالی ارزش دیگر دارایی ها مانند اتومبیل ،قایق و غیره
شده برای اجرای آن
ارزش تخمینی اسباب و وسایل خانه
ارزش تخمینی اسباب و وسایل خانه

دارایی ها
ه تقسیم نشده ای جمع
فهرست ترکه ای که آن را نشان می دهد.
دیگر و
جمع دارایی ها

جمع مخارج

جمع مخارج

ی این فرد قبلی نیز تسلیم شود.

الذکرصحیح است و هیچ چیزی عمدا ناگفته نمانده است.
اطالعاتو غیره
فوقگازی
اطالعاتموتور
هرات ) و اتومبیل ،قایق،
فوق الذکرصحیح است و هیچ چیزی عمدا ناگفته نمانده است.
امضای گزارشگر ترکه
امضای گزارشگر ترکه
نام به خط خوانا
نام به خط خوانا
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تضمین صحت محتوی و امضا

امضا کننده ( امضا کنندگان) گواهی می کنند که ارزش اموال شناخته شده از مقدار هزینهی خاکسپاری و هزینه های مربوط به
فوت تجاوز نمی کند و اطالعات ارائه شده صحیح است و می تواند با رجوع به اشخاص مربوطه کنترل شود.

د

امضای همهی وارثین و دیگر گزارشگر احتمالی ترکه
محل و تاریخ

امضا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

پرداختی های نشانی محل

ی و هزینه های

مونه برای سنگ

نام به خط خوانا
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باشد.

)۴(۴
محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

محل و تاریخ

امضا

نام به خط خوانا

نشانی محل

شماره پستی و منطقه (شهر)

شماره تلفن

شماره شناسایی شخصی

خویشاوندی

نشانی پستی احتمالی

فرم پر شدهی درخواست و مینای اطالعاتی آن را به نشانی زیر بفرستید.

در صفحهی  ۱مشخص شده است که کدام مبنای اطالعاتی ،در شکل اطالعات و مدارک ،باید ضمیمهی درخواست باشد.
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