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lnledning

Få uppdrag av flonrndersökningsledaren i ärende K23037-S6 presenterås nedan en

fir:ansiel[ iltredr:inu, avseer:de §tiS rlc]:- Sr,ftet nred rrtredniilgeft a.

atl se e;lhrId ai hrrshaile:s ekonon:lska si!*atiorr iinden åren I9J-i - ltJSi .\rerr radant

sc:n grår,erkade Stig *ch ektxromi i horjan av 198ö redor.isas,

1"' Resuttatet av utred*ingen

llt'lrryryx,rt t tit,tltr ttr'\ntit.rIrLr,\ t ){) iU iu'\' ltlnrutttltit'.1(

5;::::li§"{"'iili1 " 
* .,nt s:er r ari erar e nt er I an ca

\iden jar:rlr-rrelser;:elianinkrxrsterrxlrr-rtrlifierrharorersk{}ttperr':ränadisenonrsnilt

beråknats till

År
Overskott

r98-lr I 
(_r:("j tc)85rI

I berakningen ingår inte utgitier- tor restauranqbesok. bil- *ch andra transpo;lkosrnader.
se§iesterresr.ir^ [äkar- och tand]akarvård. liirsäk*ncar utöver hemfarsåkring. alkohoi.
tobak. spel nr n: Er.enn"rella sådarra r"rtgifier ska således täckas ar, överskctten. lnre
heller ingår utuitier t-ör b*endelfast:ghet utover :-åntä och anronerins §tig och

ä,rde iastigheten T'abv Rosla.rls-\äsbv I lr:. i'ars lopande utuitler
såiedes också ska flnansieras rtreC overskotten

St:g Enustrrim haile skulder hos Kronotbuder:rr':rd:gheten I rncler åren lqBi - lq$5
ör,erlhrdes iiversl'.iuia::de skat: onl cä l(: 50(l kr tili Krt-rnolirqrler"r fhr hetalnine ar, hans

:kulder

Itehru;iri lc)84:rdeklareririlest'ast:slrr.tsskattliirtilr*tagarruen FrirStiqochf
I up;-r::iek ilen rill krtappt 1{}0rl kl I bdriarr på sarrrrrra ar skullc Stig,L,1u-rr,u,,,

betala kvarskatt ("rnr cä l-l 6r,)i) kr

I tilll(rlllil:tt tll rl,'l\i,r (iLl I t't,tl,ti.t.ir't}qi1 111r1riL;1 t;t(lL' ! irr:tt ti i I tL(ti!r )t: l,'t ,itltlr



-

&potisen
Monrca Lengholt

Oolsffi!t
FtäIANSIäLL UTREDNING

2020-12-2C {23037-8:

s*ra

4 t121

01.s§

1.2 T illgängl iga u ppg ifter

Utredningex bygger på Stig <lch ta xeri n gtupp:ti fier: sarnt

fastighetsuppglfter avseende Täby Roelags-Näsby 8:16. Dessutom har beri&ningar och

uppska*ningar giillande hushälets utgifter &iorts. N,ir så ä fallet redogörs ör ddta.

I vissa fall har belopp från åren I9S3 - 1986 riiknats om till 2S19 års p*naingviirde.

De,tta har §o*s med §äp av ?rimwrrikwren på SCB:s hemsida sorn baseras på

statistiken for §fB : s Konsurnentprisindex.

Banliuppgifter såsom kontoutdrag, lån, r?inta och amorteringar har inte varit tillg*rngliga
i utredningen.

lnkomster

2.'l

Dc ittkotnstct sllrir prcserteras i detla *vsnitt har sarrrirrarrstållts Irån Stig r.hI
I tarerinssulpgifier tnkornsti:egreppen dellnreras i ai snitten : 2 lJoch
2.2 I 2 nedan. då de till r iss del skiljer sig fiån daqens begrepp

Strg Engsfrcims inkomster 1983 - 1985

Stig Engström har endast tra* inkomst *v tjänst under de *ktuella åren. lnkornsterna har

sammanstiillts i tabellen nedan och ue*toinkomsten har räknats om till 2019 års

p«rningviirde.

!le,l t.r'.tr ll:t\rri i'! l1tt .t' .;' .[ i,r1,,i,1, ..'rti lr,:l:l;rllrlu. l !.r\Li tulcn , .llit.Li:lturil!l !tliLl r \111,rL]1

-tlrllr,: 

rrtt,\let lllr liliri \iil r ttllg;rn:tlr.:r.

l98J I 9E{ I e85

hrkomst ä\.'tiånst I{l bql 16c) :1"1 186 ö?7

Preli:riinar skait --t I I 8,1 lt 1qq ",10 lbq
\ettoinko:ns1 108 5{,7 tJ5 7J5 1.16 508

\ettoinkornst i 2019 ars penningr'ärele 273 392 .i16 8$8 3t I §86
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2.2 inkomster rgS3 - 1985

har haii inkomst ar rjäns! och tillfä!lig förr,årvsr..erksanrhet Lrnder

aktuella år. Inkomst*rna irar samn:anståtlts i tabe[[en nedan Ercli rrettoirrkomsten har

räkr":ats om tlll ll) t 9 års penningr,ärde

221 lnkornsttaxerrng åren 1983 * 1985

På 80-talet inlbtt deklarationstidpunkten i mitten ar f'ebruari Slirtskattebeskeden ocl"r

utbetalningsavier fiir skatteåterbäring skickades ut i slutet av noveml:er fram till initten
av december sarlrina år. Re-ctskatt skuile betalas i boiar: på årer darpå t

22i1 lnkamst av tjänst

§jålvdektarxia,ner för ären 1983 * 1985 har använts för at definiers ,n*orns ov tjtinst.

Inkomst av tjiinsi aYser:

. Kontart brucolött, ska*epliktiga ersåtcringar från fsrsåkd*gskassa och
a*enlöshetskass& våirde av bilfårmå*, t{ost, bostad n.m.

r Rese- oeh trakarnentesesåtning m.fl. kostnadssrsåäningar
r Pension, livriinta mh andra ksrtanta f*nnåner
r Feriodiskt understöd

Mrnskat rred avdrag &r

r Ksstaader fbr resor mella:r bostad och *lbetsplats

'] År. rle taxcriagsr:ppgitlcr *m varit tillgtln3:ligc i utredning*n framgår art r.§tslistt s*alle bEtsl*s i marx
oeh *raj n:ed h*lra bek:ppet pr tilltlille. Iinligt uppgil'ier från likaiteupplysninge:r rl*g arktsgivarei:
kvar*haltcn underja*uari -:nårs. Hrr d*t laktiskl lorhttll sig har inte giåti ata klargtrra.

t98J r98{ I 985

Inkomst at tjånst I I I
Inkornst av ti I I lali ig f ön.ån sverksarnhet I r
Surrrrua irr ktrrnsLer' I I
Prelinrinåi- skatt

§ettoinkonrst I
l'§ettoinkomst i 2019 års penningvärtle I I I
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Resekostnader och ökade lenrnadskostnader vid tjänsteresa och dubbel

bmåttning

Övri ga kmtnader for intiiktemas ftirvålrvande

2212 I nkam st av ti I lfäl! i g föN A rv sverksarrfref

Blankett Tl har använts foratt definierair*eimsl av till§illigfetrv*r'vsverksamhet"

Endast en blankett T1 utgiven 1985 har varit tillgiingrig i utredningen, den har dåirfbr

antagits gålla för alla tre åren.

Inkomst av tillfiillig flrrvärvsvertsaruhet ayser:

Realisationsvinst vid icke yrkesmåissig avyttring av

- fastighet

- aktier och därmed jamforlig egendom

- premieobligationer

- bostadsrått

- övrig lös egendorn

Lotterivinst i urliindskt lotteri eller vinstdragning på utlihdska
prernieobligationer som överstiger 100 kr.

Fastigheter Täby Rotlags-Näsby 8:l I

Slig uclt

den 1 november 1978 ftr
penningvårde.

lnteckningar i tastighetef: sotlt påverkar aktrrella år år g;orda enligl rledan.

köpte hå[lten \il] ;t\ lastig]rete:r TåLry Ruslag>-\äs;:v I l6

f Köpeskitl:nsen nlots\,&.ot I kr i 20lg års

1979-03-r4

te?9-17-t9
1979-12-le
l98r-06-16

§venska Flypotekskredit ÅB

Handelsbanken

Handelsbanken

Fastighetshypolek i §tockholm ÅB

De total a :rrteckninsarna !notsr'åi".I k:' i 10 l I års p'er:rtingr'årde
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4 §kulder hos Kronofogden

{ipgifterna redoviws åven i avsnitt 5.3 CIeh 6.

Stig Engström hade s!rulder hos Kronofogden. Yid taxeringe* år 1984 fastställdes hans

överskjutande skatt plus ri§rta till I I 362 kr, vilket rnotsvårar 26 526 kr i 2019 års
pmningviirdg och hela beloppet överiördm till Kronofogdemyndiglreten.

Åven den d*Iaration sam låirnnades i f*ruari 1986 medforde överskjutandc skatt plus
rä:rta som åver§lrde till Kronofogdemyndigheten med belopp orn 2 439 kr. vilket
motsv&rar 5 088 kr iZ0l9 äs penningveirde. §katten fasr*allde dock först i *lutet på

året.

5 Huehållds okanomi $nder årcn {§83 - t98§

I detta arsnilt järr':lörs inkomster och utgifier tiir at qe en bild ar, Stig o.n-
:huslrallctslekoltuntiskasituatiotlt.tttdet.åtcltls8ji985

Inkomsterna består av nettoinkolnster och skatteåterbfing e*ligt taxeringsuppglfter.
Utgi{lerna bes:år av räator, amtnteringar, hushållsks;t*ader, äckförEningsavgifter och
kvarskatt.

Uppgifter om åkti;ka riintsr, anro*eriagar och hushälsutgi*er saknas cch darf*r har
dessa belopp beräknats eller uppskattats. Fackfbreningsavgifter oeh kv*rskatt framgår
av tax eri ngsuppgi&erna.

5.1 &råkn* ocå uppskaff*de atgitur

§.1.1 RänteutgiflerhånforligatillfastighetenTåby Roslags-Näsby8:1§

För åren 1933 -X985 §ordes avdrag for ränta på lån avsende småhus usder avsnittet
Inkostsl ä\' s?t- eller tvåf*milis§astighet i deklaratioaen. Räat*n drogs *v från en intäkt
som beri&nades på fastigh*ens åaxeringsvärde enligt nedan.

För helt år råknat togs upp:

2§/q av den dsl av taxeringsvårdet soru inte överstiger 45S 000 kr
4 ala av den del av taxeringsvärdot sorn overstiger 450 0S0 kr rnen inte 60§ 000 kr
6 */o *v den del av taxeringsvärdet s*rn cverstiger 600 000 kr men inte 750 S00 kr
I 96 av den del av taxeringsvårdet ram överstiger ?50 000 kr
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Fastiuheten Täbl,Roslags-Narbr I l6 hade underdeaktr-rella år'en eit tarerirrgsr'ärde pa
,..ilret irrnebär art irrtåkterr beräirr;rs ritt f enlist ncdarr

Från intiikten drogs r?inta på lån av. I de fall rtintebidrag erhälits skulle detta avgå från
avdraget.

Dessutorn erhtllls ett extm avdrag. I motion 1978, 80:35* am cir*& bestri*r*etscr ow

faxighetseigares rcinte*vdrag och räntebidrag anges det extra avdragel tilt I 00§ kr,
vilk* ä det belopp som åsyåitrts i denna rapport.

Iniäkter minskat m€d rii&te oeh extra avdrag blev en ilettsintiilct eller e* *adersk*tt av
en- eller t.iåfamil:slastighet I Stig och läll blev det de aktuella
åren undeiskott" r'ilka laststålldes i tareringen och fram$år av taxeringsuppgifier:ra.

Utilrån uppgittema om intäkt. extra a'"'drag och lastställda underskoat av en- eller
tvålämiljslastighet kan räntan efier ev. rdntebidrae beräknas.

Åv: det aktuella arsnittet r deklarationen framgårdet inte ati beråkningen skulle justeras

utifiån agd andel av fastigl'reten. varlör beräkninsama nedan har §c{s rned 100 procent
på både Sri-r. uch

5111 Beräknad ränia 1983

tuAkt av fastighet

Ikixta med ovriiJrn*t råttt* bidr*g
Exlra avdrag

Urderskott av cR- eller tvåfamiljsfastighet

5.1 i2 Beräknad ränla 1984

Intiikt av fastighet

Itålr,& med avreiknat rä*tebidrag
Extra avdrag

Underskon av en- ellcr t!'åfesi§sfastig}*

Stig
l3 400 kr

-6"t 73.t kr
-1 000 kr
52 354 kr

§trg
l3 400 kr

-55 559 l{r
-l 0{Xi kr
44 159 kr

H ush:illet

T

Hushållet

I

§umnra
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5113 *eräknad ränia 1985

Intiikt av fastighet

frcinta wed avraknat reintebklrag
Extra avdrag

Underskott åv &n- ellor tvåfarniljsfastighet

Raa

§tig
t3 400 kr

46 $8,' kr
-l Offi kr

53 584 kr

Hush:illet

I

Amorteringar hänförliga till fastrgheten Tåby Roslags-Näsby 8 16

I Dagens Nyheter den 20 augr:sti 1984 publicerades en sammaastilllning över nic
kreditinstituts rårstor och amorteringsplaner. Rak amortering, seri*plan ach annuitetslån
forekom och arno*eringstiden varierade mellan 25 år och 35 år. Den vanligast
förekommarde amorteringstiden var 30 år. Endast två foretag hade langre tid, 33 och 35

år. Två av företagen erbjrid amorteringsfria lån i två ärs tid och etl fiiretag erbjod
arnorteringsfria lån i fem år.

I §Otr l9Bt:lA4 Sm*;ga lås eller &retlitgaremtier, administrcttiott cw

bostadslå*§vningen fiarngar av arno*eringstide* för nybyggda srnåhus var 30 år.

I avsakirad ar laktislia uppgitier orrr StiS och aruurterinsar.arrlas
atl lånen skulle återbetalas nred ramnra belopp under i0 är

Fasti!:heten Tabv Roslaes-Nåsbr B l6 var rntecknad trll I och anrorter-inqarna

skulle då uppgå till
samma helopp sont

i'örutsatr att lånen uppgrck till

513 Rirr liga hushålt sutgifter

Konsumentverket går v*rje år seda* l9?8 beräkningar fcr vad sorn iir *n rimlig kostnad
for några av hushållens utgiftmmräden.

Beräkningarna baseras på ett ba$ehov av varor och tjihster och visar exempel på

kostn*der for detta. Kostnader är uppdelade i individuella kostnader och semen§&mm*
hi:shållskostnader. §e individuella kostnaderna åtr en beriiknad genorns*inskostnad for
måin och kvinnor dar hiinsyn t*s till ä*er. De gernensamma hushållskcst*aderna baseras
på antalet personer i hushållet.

Kostnadsberäkni n garna anvånds scm referensvården vi d budgetråd gi v n i n g hos

kommun*la budg*t- oeh sk*ldrådgivare och vid hushållens egen planering.

:ntecknrngarna
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Beråkningarna anvånds också so,rfi ett underl*g till regering«rs beslut orn riksnormen
inom fbrsörjningsstödet. Åven kommuneq sta! banker och privatpers§rer är del av
briikningarna.

I beriikningen ingår utgifler fer
r Livsmdel (schablonen för att samtliga mål lagats hemma har urviints)
r Klåder och skar
r Fritid (skidor, skivar, bocks m.m.)
r Håilsa och hygi*n (tvål, tandknirn, hår*lippning m.m.)
r Förbrukningsvaror {tvatt-, diskmedel}
r Mribler, husgeråd TV, mdio m.m.
r Dagsidningar, telefon, TVJicens m.rn.
r Hushållsd
r Hemfrrsiikriag

I berakningm ingk inte utgifter for restaurangbesök, bil- o*h andra tranryortkostnadel
§erne§tersor, fackfore*ingsavgi ft er, Iåikar-, andl å&arvård, försiikri rgar stöv€r
hemforså&ring alkohd, tobak, spel m.m.

St:g och hushål I sutgi tler en I ist Kcnsurnenrverkets
schabloner uppuår till

I esl
lq8;l
I98-§

5.2 Hushållets el<anomi 1983

Hushål lets netroinkontsr

Skatteåterfarins inkl ranta tar -Bi It
Beräkr:ad räata på fastighet

Uppskattad a*a*ering
Rimliga hushållsu§&er
Fack&re*iagsavgifter
Kvarskatt inkl. avgilt tax -82 {Stig}
Översk*tt

o:rerskott*t har räknats om till 2019 års penningvärde och mstsvarar:

Fer år

Per månad (genornsnitt)
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5.3 Hushåtlets ekonami 1 984

Hushållets neäoinkamst
Skatteåterbiiring inkl. rilnta tax -84 (Margareta)

Beräknad riinta på fastighet

Uppsk*ttad amortcri*g
Rimli ga hushåll *utgifter
Fackforeni ngsavgi tler
Kvarskatt inkl. avgift tax -83 (§tig)

Överskott

För §tig Engström rypstod en överskjutande skatt plus rå*ta om l1 362 kr vid
taxeringen 1984, men då hela b*loppet överftrdes till Kronofbgdernyndigh*tea påverkar

der inte hushälets inkomster i berakningeil ovan.

Överskottet har råknats om till 2019 års penningviirde och motsvarar:

Per år

Per månad {genornsaitt)

5.4 Hushållets ekonomi 1 985

Hushål iets nettci nkonrst

Skatteåteöaring inkl. ranta tax -tr I
Beräknacl ränta på fastighet

Uppskattad emonerinq

Rim li ga hushåll sutgi lier
Fackf oreni ngsavgi tier
Överskott

Oversk*ttet har räkr:ats am till2i.llg års penninr:l'ärde och nlotsvara;-

Per år

Per månad {genornsni§}
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6 Ornståndigheter som påvertade hushållets ekonomi {986

lQ§c inthrdes st*.;lig lasrigl:etsskail nredft 5 pre-rcent J:å I,'i-del ar tareril-:ssr."aielet Den

dek[areradesfilrstag&ngen;febrrra;.i1986I]orSti:roc}.Euppgick
den statllsa tastighetsskatte;i trll sammanlau, I r rlket rnorsr arar J onrråknar

till 2019 års penning:rårde.

I början av 1986 skulle Stig Engströms kvarskatt inkl. rii*ta från taxeringen året innan

om sarnmaillagt 6 542 kr betal*s. Beloppet motsvarar 13 649 kr omräknat till ?0i9 års

penningviirde.

Den deklaration som §tig E*gström låmnade i februari 1986 medförde övers§utande
skatt plus r?inä som överbrde till Kronofogdernyndigheten medbelopp om 2 439 kr,
vilkst mosvarår 5 088 kr i 20i9 års penningv-ärde. §kauen fasrstalldes dock fo,rst i slutet

av året.

Doh{ffii

FINAN§IELL UIREONING
§raå

12 412t
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Ilea 19 $cptsmber 2000 f§rråittades bouppteckning efter §tig F, W. Engströff Cnndtorpsvägen
9 i Täbyo ftdd den ?6 fe*uari 1934, avlider: de ?6 jur:i 2m0. Civilstånd: skild" § 3*i ,.§,r
Dtxlsb*delågare:

l. Modeq

?. §rcr:

tt

f;{

Dct *rtccknadcs ar detcj fiärqlågnåger rcstarrcnrc samt a§
enligt bilaga-

Nänarär& vid fiörärningen var.

rdr,-rk"it r rd Cedc;i r-rh Ekdli:i

B..iCluFPS;.u.'.,f'i.lnitant;ckn;rtcs*clrrerdcrl,Jes.iriunda.

TIII-GÅNGAR

Kontanter
Pcnsionsavi försäkringskcsan juni 2000
Pensionsavi §kandia juni 2000

Bostadsrätt HSB lupitcr I enl. bilrya I
Diverse mö,bler och inrdning cnl Uppköpet AB
I(amcra
TY

Övcrskjutande skatt cnl dcktararion tax 2000
Beräknad överrkjutande skatt täx 2001
( Utb€t. Pensioner 79.7 l6
råinta L815
grundavdrag I1.700
underlag 66.201

ber. §lutlskatt l8-736
prel.skatt 23.916

&7
7.834,
2.786

tx.7z4'{
5.000

500
500

15.m9
5. r80

lll

134.7X

20.r89

a'r §tdt t l rart är1



belopp an återfå 5" I&0 )
Pensionsfbrsiikring i §kandia bil*ga ?

TOTÅLÅ TILLGÅ§CÅR

.lJ tl(.{ l *1.{§0 t

?09.9,10.;

l 15.703

33.272 #

10.3?4

31.§r?

?.§5§

t2.272

35"?5$

2{O.933

??.*§ 1l

§KULDTR

§kaa på eavinsl vid t5rsäjni*g av vill*,
Raslags §äsby 8: t5 Lahällsvi§ca 64 T?iby *nl. deklararion
30 % av 3§5.§76

§kuid till §EB in§. upplapen fiintå, bilaga 3

DIAL ftirsäkring crligt damFT 2.138-99 inklusive up,plu;rn
riirlte

§kerö möbler enligt stä{§rinssånsskån intrum ju§aitia
331t 17?/92

Rättshjätpsnäwdcn enligt dom B 3482 - 9?

Divetse fdrfallna friktrror:
HyraH§B juni -arysti 8.958
Tåby encrgi l.7B
TV avgift %5
Tclia 737
Europolitan 563

L:rnl'r;i*-

SUMMA SKULD§R

AVGÅENDE POSTER

Bcgravningskostnadcr C-G Halls€nius bilaga 4

Bouppteckn ingsko*tnadcr
R*:,rr.,cI urf*h.rllc Bryr'cl - Strre kholr: riir
då ingen ailRä!? kxncie uppse kt 1

bilre;a Hu!tsfr*d - §tockl":*l:n
§ca*dic h*ell?5.ä - 5.?
§candic h*tell 3!.? - t3.8

r"980
9,9?O

14.43i]
1 t)n
4_761

flyg §ryssel - §tockh*lm 31.7 - 13.8
ilyg Eryssel - §tockholm ? 1.8 - 27-8



Tillg&gar

§kulder

Åvgående poster

§UMMA

Ått appgifrerna till
§amt ätt icke något

i]

*

209.940

2§"933

68.644

minus 99.637

flyg Bryssel - §rockhctnr 4-9 - tS
t'lyg Bryssel - §rockholm l8.9 - l,a

SUMMÅ ÅVGÅEND§ POSTER

SAMMAN§TI{ITNING

Den avlidne

-t l§l
-.4 _ r)

rikiga oclr a* inga
avscs i l§ § lag om
och samv*t*.

1lt

*-r+

uppgrfter avsik*igt har urcliinnr:ets
arv:katt mh gåv*sk**

tl.tt

68

boupptecknr§{en lir
rjidr:nr fiirr. :irr . qcn

hdrme<J pi heder

..\tt aili hlirrt :ikrigi rnt.cknJr .]c:l
unilt'r-t.:t' k rr.rric !, irr.rt In : 1{i il: Jr

att liilganqer h;tr rirJ*:arr efte r ha:ra lirrst;"inr-1. rnrr,'r;r

kid
trE{

C"
L..

ti,
;

.J,l

n.rr: ;rrlnile.



FöRKLÅR[§{; el}t Å\'srÅEsDE FRÅ"\,\R\

iir;rii'ru,c rticr §iig F !\'. [nsrrröril. l]dd Jcn 16 lcl:ru;iri i*j{.
avliden de* 26 juni ?&0 sch sa*åst bosnde på §rir:dtorysvågen I i Tåby. iag l3rklarar

bäxmcd a§ jå§ avstår *ån h*l* rain arvslo* {ir*lusiv* rätt ritl p*nsionsförsä*:ins} ril} §nsån
f$r anina arviapr"

§tt:ckholn" den ll sepemher l0{}0

Fdokoofii etrrr#il..IG
mad onglrlala ryg*

Ar;f'^5"'/'^



Ilrtl g orn b*studsrätts r lirde 't i:lt.a ali ,a

r- r-..:!a:I :.

l:i:1::'..l"rnrjt l.rrtisrrt: h;r Jcnltlrlr:-ii:-,]I a:i r.;irJc:r llt -lJ kr,._.n..r

al, sil.:t! ,rlir 'j:i"':i!.:t:i t;im:ilrd :lej {.i i:r:.faa r'r:r ri:rt}r:: 'irr:p,i'trr:lrr'r.;k;ti r:r:i1 :.i.i tirn':rtun:}lrl,:irl.l*tli

H§B Tåh',r.§*slagen
lia.^ .. ,.^filrir ll:,-.:' .:.:;S JU r,l)

§*cadrrättr§§renirg
§§B:*Mftrfirrl i Tåby

Ia*rhav*r*
Sngsröm, dbo §tig

åndel Åsddi§§§-f,örähs Åsdilrb{topp

t00}6 t 500,00

, lR I§l-} lORP{\.' .lt i i}
ll] l: I.\EY

Lägenhetsnummer
t i -lt){j1-{-:: I,-l

.I

I
I'lL

i'
t
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§kandia

Iör:aånstagåref,ör*rdnandei pa f§rsåkringiea lyder:
§en försäk:ades make. Ora nake inte fi-nes, den
f."-etsL---tae hr-n

EnligL sredCelande ef:erlärnnar den avl"j.dne varken maka
el,ler barn. På grund åv dettå såksår f$rsäkringen
gät lande fö*aånsEagarefcrcrdnande \rj.d dödsfalleä
varför vi i"nte utfärdar någoi beuppteckning§itltyg.
§örsåkringens värde ska:l i stålLet las ned so$ en
:i"llgang vid bc:.ippte:kninqen. Det vårde sots skali cas
upp ulgör per d*dsfal3.sCagen 44.000 kr beräknat
en1!q: -ervL- och qavoskarielatffii*eller.
3e fortsatta utb€LaLcingarna ko:nmer atc göras till
den försåkrades Cödsbc. Utfailande belopp utgör f§r
närvarande 3.919 kr bri:its per rtånad. Beloppen är
skattepl:.ktig inkonst för dödsboe: cch vi Eör avCrag
fcr skatt ned 3*.:. Vi ber Er medCela oss etl kontc
iil-hörlgt Cödsbcet s*m utbelalningarna kan sättas in pa.
Utbeta}.n:ng fran f§rsåk:j.ngen upphör cm den f,örsäkrades
föräl,Jrar avL:.der före 2*04*f1-26. lnr:an vi kånde till
,iidsfaliec hacie cel;ope:21E6 kr Der 2lC0-C7-26 överfö:ts
Lr-- Jen dvrlur:e *ec po rc. De;:a
belopp skaLi a:erfcras :::".j. *ss. "fi ber Er aEersåi:da
ucbetaLn:ngskcr:e:. Skuile belappeE varå r:t.kv.i-!.terat
§er vr f: ån'råncå bi;cga: rnbe:ålaingskar:.

§ka*dia L,v
l':' !i 1,.--.:t-,r.'
-.1'.1;11: .r':-::- r:.:.i :{.:

:3r-,:3 !-qr3r
-.iai:i 

-ti-'J :- :
-tre;:rr lai::l"'i -; -:1j

I :. :.-e-

Lrv{*.8tha;ngsx*b*t*§el §l**,. : trob,}

§*iå §tsta{tn
Orq ar §8i01§*€§5

ttW,Å



-

§kandia

§.ör ai: ::r ska-1, kunr:a gora utbetalning av
skaLteplikt.i"ga belcpp ti:":- ec: dÖdsbc b*höver vi fran
och ne'i :..nh}nsiarti 2**L etl örganisa:.i-:nsnu:r'r&er'
§ada*c skalL begåras av Er fran den Lokal"a
skatlemyndighelen och sedaa vidarebefcrdras t.ill oss.
årtr ig sjatvae*Iarai.ion skal: inges rii"l der: lckala
skatienyndigi:.eien ca dödsboei möCCäEer ska:tepLi.kt.ig
inkons:.

Med vånlig hålsning
§XAI{DIA
Kundservise Liv

&mä,qrntcir,'
t1

U



§IEiE

? rr'a!e. _r rr

:'; i-a :

STIC ENG§TRÖM OÖOSATT

GRINDTORP$/ÅGEN9
r$ 32 TÅBY

firrr..n§

Backofficel6t2*34?

§aldo *ch ränt*besked F€r 2frXl-$&2€

K*rt§|råvare

§t§ §nptr.äandödsbc

,:,r':;..

:t(X:-t),1-::

{.radrLa:-ei

f+0]?b':9il

,:..i - r l':. -i:r' i:*:-j.r;:

1;.:§l}l:ir:
i3o3-*0 jili :l
l,\t_l-lti t__ \i

i lc.l-lQ ;Sa) ,i:
ilo3-o 1 ti:3 S{}

rsdorriers i §tf
Sd&lddrllir

.8.553.80

r34
1?"OO

-24.ffi6"}{

r,,1 -)
,l rla

I lnle :t' r _

111 11

{:"t.,}0

_,-a1n r -.Å- -
:, lerr .k *&rl

-8.:§:,1:

r^,\^
I ti'

-:-l ialf .å.{

;. -" 1.1.1:
-Jtv,{ Yr-(--

3,1.:::.::

'',i .]- r-;1i,1'.1, 1t" L-',,;,,:,: : i ;:;.:I
trslå*ai5
§*r i1 §§'1å3:1 ?å8!
§a.$*§*art
§l*ri§ra.t !ät. ia*,y er*§wr

ht*rn t &;*gro
63iart6

pr*ar {§7§ §l g* *87re }5 §3 arrr§r*
F.r*lt* {i&l§E *3 15 *&;9? {}S §; ,,rr* :** t. :4687*C

§laeerr.€*rr#a g-.e Åå:!q§ ] &§elt§.§ t§2*]:.*1 åia."t§t l&§ :t*.n*1
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I

-*\u'fiI§4oj'§2,
t,H"=;

lt .. .*tt§*rx*r§ h&&
*bti*ra *{r5-i'ry*r,

arliw*raaufi

20*s€8d1

C-G HALLSEI\IUS
B§CRÅV§I§Gs§YRÅ ÅB

Upplandsgatan 15. 11 3 rrr] §ttxkh*im
Teiet'tln **-l& 0{:3

bIiG fl.IGSiqOM,ln?

råKTLRå

§r 2§§73$

,:14 §; STCCKH*LM

:

1

:i

Kista
§i§ldåka.ää§*
Handbuke*er
Ånnons i §veasåa Dagbladat
Ånncns i **g*ns lrlyhcter
Åanon* i Baror*etern
§orgbukeä
äalsanlering
§vep*ringsarvoda
Hi*nasi&deckning
§ervering
§epresenlani vid kgravniag
äyråns rrbåtskssinäd

Segravningsbil t§l §eqlavnitrg

514
&

5 365
1 {0§

Itl:)
töti-

1 086
,fU

70§
480
{00

q r71
1 417
3 465

1 380

2§ 643

1 38S

,_1tIq I : I I .1 1: '...!.r i

lii,sr §;!, *fr1

§ 27§,4§ ?: tli

Farak*oisrs ål*rea#ryr*t
mt L Orlgrnaitl'^tlelts

Ä;e 5*u/o,,

I

!

:r , l-: ,- !


