
Tässä teille helposti 
täytettävä perukirja

Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne 
tai tulostamisen jälkeen käsin.

Kuolemantapauksen jälkeen teillä on 
kolme kuukautta aikaa järjestää perunkir-
joitus ja laatia perukirja. Tämän jälkeen 
teillä on  yksi kuukausi aikaa tomittaa 
täytetty perukirja verotoimistoon.

Perunkirjoituksen järjestäminen ja perukir-
jan täyttäminen on helppoa seuraamalla 
http://www.perukirjanetissa.fi -sivustolla 
esitettyjä yksityiskohtaisia ohjeita. 
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Kattavat täyttöohjeet

Live Chat

Perukirja

Pesän osakkaat

Vainajalta jäi leski

Kattava omaisuuserittely

Kattava velkojen erittely

Lesken ilmoitukset

Yritys tai maatila

Henkilövakuutuskorvaukset

Ennakkoperinnöt ja lahjat

Valtakirjat
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Sisällysluettelo
Johdanto-osa

Pesän varat ja velat

Ilmoitukset ja vakuutukset

Liitteet

1. Perinnönjättäjä 3
2. Pesän osakkaat 3
3. Uskotut miehet 3
4. Perunkirjoituksesta ilmoitettu 3
5. Pesän ilmoittaja ja perintöveroilmoituksen vastaava 3

6. Vainajan varat 4
7. Vainajan velat 4
8. Yhteenveto omaisuudesta 4

9. Perukirjan asiakirjat 5
10. Vakuutukset 5
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1. Perinnönjättäjä

2. Pesän osakas

3. Uskotut miehet

5. Pesän ilmoittaja ja perintöveroilmoituksen vastaava

4. Perunkirjoituksesta ilmoitettu

Johdanto-osa

Nimi
Henkilötunnus
Kuolinpäivä
Kotipaikka
Viimeinen osoite
Sivilisääty
Ammatti

Nimi
Ammatti
Kotikunta

Nimi
Ammatti
Kotikunta

Vainajan varat ja velat ilmoitti:
Nimi
Puhelin
Osoite

Tiedoksiannon päivämäärä:

Kirjatulla kirjeellä Kirjeellä
Puhelimella Sähköpostilla
Muuten, miten?

Sukulaissuhde
Nimi
Henkilötunnus
Osoite

Läsnä perunkirjoituksessa Poissa perunkirjoituksesta
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6. Vainajan varat

Pesän varat ja velat

Rahavarat ja talletukset Euroa

Henkilökohtaiset esineet Euroa

7. Vainajan velat

Pankkilainat ja muut luotot Euroa

Hautaus- ja perunkirjoituskulut Euroa

8. Yhteenveto omaisuudesta

Vainajan omaisuus Euroa
Varat
Velat
Yhteensä
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9. Perukirjan asiakirjat

Ilmoitukset ja vakuutukset

Perukirjan liitteksi on liitetty seuraavat asiakirjat:
Sukuselvitykset ja virkatodistukset Liitteenä kpl

10. Vakuutukset
Paikka ja aika edellä mainitut
Pesän ilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että perunkirjoitusta varten antamani tiedot ovat 
oikeat ja etten ole tahallisesti jättänyt mitään ilmoittamatta.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Todistamme täten, että uskottuina miehinä olemme arvioineet pesän varallisuuden parhaan 
ymmärryksemme mukaan.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Allekirjoitus  

Nimenselvennys

Olimme perunkirjoitustilaisuudessa läsnä, eikä meillä ole mitään huomauttamista toimitusta 
vastaan.
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