Lag
om ändring av 20 kap. i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ärvdabalken (40/1965) 20 kap. 9 a—9 c §, sådana de lyder, 9 a § i lagarna 960/2006
och 1008/2007 samt 9 b och 9 c § i lag 960/2006, som följer:
20 kap.
Om bouppteckning
9a§
Om arvlåtaren vid sin död hade hemkommun i Finland, kan Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata eller i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland på ansökan av en
dödsbodelägare, efterlevande make, den som sköter boet, boutredningsman, skiftesman eller
testamentsexekutor fastställa att alla delägare i boet och arvlåtarens make har antecknats i bouppteckningen så som föreskrivs i 3 § 1 mom.
Fastställelse ska beviljas, om det med stöd av uppgifterna i befolkningsdatasystemet eller någon annan tillgänglig utredning finns motiverade skäl att anta att bouppteckningsuppgifterna
om delägarna och maken är riktiga och fullständiga.
En anteckning om beviljad fastställelse görs i en till riktigheten bestyrkt kopia av bouppteckningen.
9b§
Om fastställelse inte enligt 9 a § kan beviljas, ska den behöriga myndigheten meddela sökanden om de brister och fel den iakttagit samt återsända handlingarna till sökanden utan fastställelse. Den person som enligt bouppteckningen tar emot meddelanden som gäller boet ska också
underrättas om saken.
9c§
En rättshandling som de delägare som är antecknade i en delägarförteckning i en i enlighet
med 9 a § fastställd bouppteckning har ingått på boets vägnar med en annan person än en delägare är bindande, även om någon delägare inte har antecknats i bouppteckningen, om den med
vilken rättshandlingen ingicks inte visste och inte heller borde ha vetat att en sådan delägare
fanns i boet.
När en ansökan om inskrivning av en rättighet eller någon annan åtgärd görs hos en myndighet, ska en fastställd bouppteckning anses som tillräcklig utredning över dödsbodelägarna, om
inte något annat framgår i saken.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 29 november 2019
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