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P E R U K I R J A


LAADITTU	Tampereella 15.3.2004, Lakiasiaintoimisto Jyrki Jokisen toimitiloissa, osoitteessa Tammelan puistokatu 22, 33100 Tampere

PERINNÖNJÄTTÄJÄ	Ville Pekka Hakala (000000-0000)
	kuolinpäivä: 1.1.2004
	kotikunta: 	Tampere
	viim. osoite:	Kirkkokatu 50 A 1, 33200 Tampere

PESÄN OSAKKAAT	

	Leski, Maija Liisa Hakala (000000-0000)

Kirkkokatu 50 A 1, 33200 Tampere

	Poika, Kari Uolevi Hakala (000000-0000)

Kirkkokatu 50 A 8, 33200 Tampere

	Tytär, Minna Maarit Hakala (000000-0000)

Kirkkokatu 50 B 12, 33200 Tampere

PESÄN ILMOITTAJA	Maija Hakala.

LÄSNÄ TOIMITUKSESSA

	Toimituksessa olivat läsnä uskotut miehet ja kaikki osakkaat.

ASIAKIRJAT	Perukirjan perusteiksi esitettiin seuraavat asiakirjat:

- sukuselvitykset ja virkatodistukset vainajasta ja pesän 
  osakkaista
	- pankkien saldoilmoitukset talletuksista
	- kuitit hautauskuluista yms. kulutositteita
	- selvitys arvopapereista ja kiinteistöstä

	Selvitykset otettiin tarpeellisilta osin liitteiksi tähän perukirjaan.

AVIO-OIKEUS	Puolisoilla oli avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avioliiton solmimispäivä 1.1.1978.

TESTAMENTTI	Perittävä ei ollut tehnyt testamenttia. 
		
ENNAKKOPERINNÖT	Perinnönjättäjä ei ole antanut ennakkoperintöä, lahjaa tai muuta etuutta, joka olisi otettava huomioon perintöveroa määrättäessä.

VAKUUTUSKORVAUS	Perittävän kuoleman johdosta ei ole suoritettu PerVL 7a §:ssä mainittuja vakuutuskorvauksia tai taloudellista tukea.

TIEDONANNOT	Perintöverotusta koskevia lisätietoja antaa ja tiedoksiantoja vastaanottaa  pesänhoitajana ja ilmoittajana toimiva Maija Hakala (osoite yllä).

	Tämän jälkeen pesän ilmoittaja ilmoitti pesän varat ja velat, jotka merkittiin perukirjaan, varat uskottujen miesten arvioimina, seuraavasti:

I PERITTÄVÄN OMAISUUS
	
	Pankkitalletukset korkoineen per kuolinpäivä:


Tampereen Seudun Osuuspankki, tilit:
000000-000000	8 300,00 €
000000-000001	8 200,00 €	

	Arvopaperit ja osuudet:


As Oy Kirkkokatu 50 osakkeet
nrot 1-999, jotka oikeuttavat hallit-
semaan 3h + k käsittävää 60 m2:n 
huoneistoa osoitteessa Kirkkokatu
50 A 1, 33200 Tampere, josta
perittävän omistusosuus ½	70 000,00 €	

	Kulkuneuvot:


Henkilöauto Ford Escort vm. –95 (CBO-007)	10 000,00 €

	Koti-irtaimisto:


Tavanomainen kaulusto ja kodinkoneet,
josta perittävän omistusosuus ½ 	500,00 €

	Henkilökohtaiset esineet:


Ei taloudellista arvoa	0,00	


II PESÄN VELAT JA POISTOT		
	Kuolinhetkellä maksamatta olleet hoito/

sairauskulut 	400,00 €
	
	Muistotilaisuuden tarjoilu (10 hlöä)	200,00 €

      	
	Hautauslasku, srk.	300,00 €


	Hautaustoimiston lasku	900,00 €


	Kuolinilmoitus	250,00 €


	Hautakivi, varaus	1 000,00 €


	Valokuvasuurennos muistotilaisuuteen	20,00 €


	Pesänhoitajan puhelin- yms. kulut	85,00 €


	Osakkuuden vahvistaminen, varaus	40,00 €


	Saldo- yms. todistukset	30,00 €


	Jäännösvero vv.1999 	350,00 €


	Puhelinlasku arvioituna kuolinpäivään	45,00 €


	Sähkölasku arvioituna kuolinpäivään	65,00 €


	Lakiasiaintoimisto Jyrki Jokisen

palkkio veroineen ja kuluineen	600,00 €

	
III PERITTÄVÄN OMAISUUDEN SÄÄSTÖ

Pesän varat yhteensä	97 000,00 €	
Pesän velat ja poistot yhteensä	4 285,00 €	

Pesän säästö	92 715,00 €


IV LESKEN OMAISUUS	

	Pankkitalletukset korkoineen per kuolinpäivä:


Tampereen Seudun Osuuspankki, tilit:
000000-000002	17 000,00 €
000000-000003	17 001,01 €	

	Arvopaperit ja osuudet:


As Oy Kirkkokatu 50 osakkeet
nrot 1-999, jotka oikeuttavat hallit-
semaan 3h + k käsittävää 60 m2:n 
huoneistoa osoitteessa Kirkkokatu
50 A 1, 33200 Tampere, josta
lesken omistusosuus ½	70 000,00 €

Pörssikupla Oyj A, 10 kpl á 100 mk	200,00 €	


	Kiinteistöt:


Metsätila –niminen kiinteistö RN:o 3:23
Ylöjärven kunnan Kurun kylässä pinta-
alaltaan 1 ha	10 000,00 €	

	Koti-irtaimisto:


Tavanomainen kaulusto ja kodinkoneet,
josta lesken omistusosuus ½ 	500,00 €

	Henkilökohtaiset esineet:


Ei taloudellista arvoa	0,00


V LESKEN VELAT	Ei velkaa.

VI LESKEN OMAISUUDEN SÄÄSTÖ

	Lesken varat yhteensä	114 701,01 €
	Lesken velat yhteensä	0,00 €

	Lesken säästö	114 701,01 €

LESKEN ILMOITUKSET

	Leski ilmoittaa, että hän käyttää oikeuttaan olla luovuttamatta omaisuuttaan tasinkona vainajan perillisille (avioliittolaki 103 § 2 momentti).

	Leski ilmoittaa, että hän pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon (PK 3:1 a § 2 momentti).


VAKUUTUS	Pesän ilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että perunkirjoitusta varten antamani tiedot ovat oikeat ja etten tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta.

	Paikka ja aika edellä mainitut.


	___________________________
Maija Hakala




USKOTUT MIEHET	Todistamme täten, että olemme kaiken perukirjaan oikein merkinneet ja pesän varat parhaan ymmärryksemme mukaan arvioineet.

	Paikka ja aika edellä mainitut.


________________________	_______________________
	Jyrki Jokinen                             	Neiti Näpsä
	Tampere			Tampere


MUUT LÄSNÄOLLEET	

________________________	_______________________
Kari Hakala			Minna Hakala                                             	

