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Utredning över tillgångar  
 

Sökande under 55 år ska lämna in en utredning över sina tillgångar. Med tillgångar avses bland annat 
bostadsaktier, fastigheter, fonder och värdepapper. Vid fastställande av tillgångarna beaktas skulder som 
hänför sig till tillgångarna, till exempel återstående bostadslån.  
 
Uppgifterna om tillgångar syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen som skattebyrån skickar. Både 
tillgångar och de skulder som hänför sig till tillgångarna ska alltid redovisas med uppdaterade bilagor av 
vilka tillgångarnas gängse värde framgår. Också tillgångar som överlåtits genom donation eller försäljning 
under det föregående året beaktas.  
 
För att ansökan om bostadsrätt ska godkännas ska formuläret vara noga ifyllt. I formuläret begärs till 
exempel uppgifter om en nuvarande ägarbostad. Bifoga den förhandsifyllda skattedeklarationen och 
andra bilagor som behövs till formuläret. Den sökande kan godkännas som boende först när alla 
nödvändiga bilagor har lämnats in. 
  

Aktielägenhet eller fastighet  
- Kopia av köpebrevet om lägenheten eller fastigheten har förvärvats under de senaste tolv 

månaderna; eller  

- en fastighetsmäklares värdering, ett avtal om försäljningsuppdrag eller ett köpeanbud, om 
lägenheten eller fastigheten ännu inte är såld: dessutom också ett disponentintyg som innehåller de 
grundläggande uppgifterna om objektet (läge, lägenhetstyp och yta) inte framgår av dokumentet; 
eller  

- kopia av köpebrevet om lägenheten eller fastigheten redan är såld.  
 

Sommarstuga  
- Kopia av köpebrevet om stugan har förvärvats eller sålts under de senaste tolv månaderna; eller  
- beslut om fastighetsskatt (fyra sidor) och den sökandes egen utredning över fastighetens värde.  

 

Värdepapper: aktier och fonder  
- Utredning från banken eller utskrift från internetbanken; av utskriften ska också aktiernas eller 

fondernas försäljningspris och ägarens namn framgå.  
 

Andra tillgångar  
- Ägarandelar i samägd egendom (t.ex. andel i dödsbo) och sammanslutningar ska redogöras i en 

separat utredning, där ägarnas namn och andelarnas storlekar anges.  

- Utredning över andra tillgångar, om värdet på dessa är större än obetydligt.  
 

Utredning över skulder  
- Utredning från banken eller utskrift från internetbanken; av utskriften ska gäldenärens namn framgå; 

eller  

- kvitto på eller utredning från banken om skulder som avbetalats i samband med försäljning av 
aktielägenhet eller fastighet  

- kvitto på fastighetsmäklararvode.  
 

Andra utredningar  
- Vid behov ett intyg över att skilsmässan är anhängig  

- Äktenskapsförord eller bodelningsavtal  
 
Du kan kontrollera ditt personliga ordningsnummer via Helsingfors stads elektroniska tjänster.  
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ÄGÄRE SAMT UPPGIFTER OM OBJEKTET 

Ägarbolagets namn 

      

 

Objektets namn och adress 

      

Antal rumt samt m² i den sökta bostaden 

       r+k/kv                   m² 

 

SÖKANDENS UPPGIFTER MEDSÖKANDENS UPPGIFTER 

Ordningsnummer 

      

 

Personbeteckning 

      

Personbeteckning 

      

Efternamn 

      

Efternamn 

      

Förnamn 

      

Förnamn 

      

 

UTREDNING ÖVER FÖRMÖGENHETEN BEHÖVS EJ DÅ 

 sökanden/sökandena är fyllda 55 år 
  

 ansökan gäller byte av bostadsrättsbostad 

 

SÖKANDEN/SÖKANDENA ÄGER FÖR TILLFÄLLET EN BOSTADSRÄTTSBOSTAD ELLER EN DEL DÄR AV 

 nej  

                     Bostadsrättsbolagets namn och adress 

 ja            

 

UPGIFTER OM ÄGOBOSTAD 

Ägobostadens adress 

      

rumsantal samt m² 

      r+k/kv+bastu                    m² 

Uppskattning av lägenhetens gängse värde (t.ex förmedlarens uppskattning av värde, försäljingsavtal eller gängse värde av en 
motsvarande bostad). Kopia av köpbrevet och en separat utredning över betalda skulder. 

      

Lån som hänför sig till ägobostaden, separat bilaga 

      

Egnahemshus eller annan fastighet adress 

      

Egnahemshusets eller annan fastighets eller andels gängse värde, separat bilaga. 

      € 

Fastighetens areal, m² 

       m² 

Överlåtelsedatum för egnahemshus eller annan fastighet.  Kopia av överlåtelsebrev samt 

utredning över betalda skulder, separat bilaga 

      

Rumsantal och  m² 

      r+k/kv+bastu                m² 

Den avsätta anvädingen av byggnaden 

 Året om-byggnad                       Sommarstuga                          Annan byggnad, vad        

                           Underskrift på andra sidan      
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ANNAN FÖRMÖGENHET 

Sökanden/söknadena har annan förmögenhet och/eller lån, separat bilaga 

      

Förmögenhet eller lån Gänse värde Del av % 

                  

                  

                  

                  

Gällande samägande (t.ex. fastigheter) bör inlämnas en separat utredning, som visar namnen på ägarna och 
storleken på andelen. 

 
 

Till ansökan ska du bifoga en kopia av den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2021. Du hittar den  
genom att logga in i MinSkatt -> Funktioner ->Meddelanden and kontakter -> Beslut och brev ->  
Förhandsifylld skattedeklaration (pdf). 

 

     Jag/vi försäkrar att jag/vi inte har andra tillgånger än vad vi har uppgivit  

          Underskrifter av den/de sökande som ska stå med på avtalet om bostadsrätt. 
 

Plats ja datum 

      

Underskrift  Underskrift 

Adress 

      

Tfn och e-mail adress 

      

 


