
Sörnäs strandväg 13, Helsingfors  |  PB 350, 00054 STATSKONTORET 
Tel. 0295 50 2000, www.statskontoret.fi 

Statskontoret Närstående persons ansökan 
Arvsärenden om överlåtelse av egendom 

som tillfallit staten i arv 

Arvlåtare 
Namn Statskontorets saknumret (om känt)

     /08.02.01/
Hemort Dödsdag 

Sökande 
Förnamnen och släktnamn Födelsedag (ddmmåå-) 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

E-post Telefonnummer 

 Jag ger Statskontoret tillåtelse att skicka beslutet via e-post. 

Egendomen som ansökas 

  Skälig andel av egendomen enligt prövning av Statskontoret 

  Dödsboets hela egendom 

  En viss del av egendomen, vilken?    ________________________________________ 

Förhållande mellan sökande och arvlåtare 

Arvlåtaren var sökandens 

  sambo   övrig livskamrat   fosterförälder/barn   vän/granne 

  avlägsen släkting (t.ex. kusin)   annat: _______________________________ 

Sökanden träffade arvlåtaren första gången år  
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Hurdan var kontakten? 
Exempel: Åren 1999–2011 hjälpte sökanden arvlåtaren genom att sköta dennes bankärenden, göra uppköp och laga 
mat. Åren 2012–2017 besökte sökanden arvlåtaren på ålderdomshem och skötte om arvlåtarens personliga ärenden på 
begäran. 

Hur ofta träffades sökanden och arvlåtaren? 
Exempel: Åren 1999–2011 hjälpte sökanden arvlåtaren ungefär 3 timmar dagligen, åren 2012–2017 gick det åt ungefär 
fyra timmar för varje besök på ålderdomshemmet.  

Sökandens fritt formulerade berättelse 

  Fortsätter i separat bilaga 

Plats och tid 

Underskrift 
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Vittne 1 

Namn 

Adress 

E-post Telefonnummer 

Vittnets berättelse 

  Jag intygar att de uppgifter som sökanden har lämnat är sanna. Jag vet att det är en straffbar 
gärning att ge en myndighet ett osant intyg (strafflag 16 kap 8 §). 

Plats och tid 

Underskrift 
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Vittne 2 

Namn 

Adress 

E-post Telefonnummer 

Vittnets berättelse 

  Jag intygar att de uppgifter som sökanden har lämnat är sanna. Jag vet att det är en straffbar 
gärning att ge en myndighet ett osant intyg (strafflag 16 kap 8 §). 

Plats och tid 

Underskrift 
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Anvisning för privat sökande för ansökan om egendom som tillfallit staten i arv 

Om någon avlider och inte efterlämnar arvingar tillfaller arvet staten. Statskontoret har rätt att be-
stämma att den egendom som tillfaller staten helt eller delvis ska överlåtas till en person som stått 
arvlåtaren nära. Beslutet om arvsegendomen kan fattas tidigast ett år efter dödsfallet. Om den be-
hållna egendomen i dödsboet överstiger 750 000 euro, fattar statsrådet beslutet i frågan. Ansökan 
skickas också i detta fall till Statskontoret. 

En person som anser sig ha stått arvlåtaren nära och vill ansöka om att få egendomen kan sända 
en skriftlig ansökan till Statskontoret. Det är rekommendabel att använda den här blanketten. An-
sökan ska skickas till Statskontoret inom ett år från arvlåtarens död. En ansökan som görs senare 
kan också beaktas om den kommer till Statskontoret innan beslutet har fattats. 

Den sökande ska påvisa i ansökan att han eller hon har stått arvlåtaren nära. Detta kan lämpligen 
göras genom att personen med egna ord berättar om sin relation till arvlåtaren. Exempel på denna 
typ av nära relation är samboende eller övrigt parförhållande, förhållande mellan fosterbarn och 
fosterförälder samt att personen under en längre tid har vårdat arvlåtaren. Sambon betyder en per-
son som har livit i parhållande med arvlåtaren i samma bostad. Statskontoret grundar sitt beslut på 
vedertagen praxis. En normal relation mellan vänner och släktingar utgör inte en grund för överlå-
telse av egendom. 

Förutom sökandens berättelse ska till ansökan bifogas ett intyg där två personer som känt om-
ständigheterna som har beskrivits i ansökan ger en försäkran under ed om att uppgifterna i ansö-
kan är sanna. I ansökan ska adress och telefonnummer till vittnena inkluderas, eftersom dessa kan 
bli kontaktade. Vi ber att ta i beaktande att ge en myndighet ett osant intyg är en straffbar gärning 
enligt 16 kap 8 § i strafflagen. 

Om staten har särskilt behov av en fastighet som ingår i dödsboet, kan denna fastighet överlåtas 
till en privat sökande endast om sökanden dels kan påvisa att han eller hon stått den avlidne nära 
och dels kan påvisa att en överlåtelse överensstämmer med arvlåtarens yttersta vilja. Arvlåtarens 
yttersta vilja ska framgå i ansökan och två vittnen ska intyga denna genom vittnesmål under ed. 
Vittnena ska i sina utlåtanden ordagrant beskriva vad arvlåtaren hade sagt. 
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Ansökan skickas till: 

E-post registrator@statskontoret 

Postadress Statskontoret 
Arvsärenden 
PB 350 
00054 Statskontoret 

Besökadres Sörnäs strandväg 13, Helsingfors 

Om en undertecknad och skannad ansökan skickas till Statskontoret per e-post man behöver inte 
skicka den också per post. 

Inga andra bilagor än vittnenas utlåtanden behöver bifogas till ansökan. Om du ändå vill skicka 
bilagor, skicka inte in några originaldokument till Statskontoret, utan endast kopior.  

Vi returnerar inte ansökan eller dess bilagor. I Statskontorets arkiv förvaras inte längre pappers-
dokument angående dödsbon efter personer som avlidit utan arvingar. Vi omvandlar alla inläm-
nade handlingar till elektroniskt format och förstör samtidigt pappersdokumenten. 

Mer information: www.statskontoret.fi 

Telefon 0295 50 2000/Arvsärenden 

E-post arvsarenden@statskontoret.fi 
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