Kontakta dödsbohandläggare via
Medborgarservice 026-24 00 00

Information om Dödsboanmälan
När en person avlidit är det ert ansvar som dödsbodelägare att avsluta den avlidnes ekonomi genom att
upprätta en bouppteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Men en bouppteckning kan i vissa fall
ersättas av en dödsboanmälan. Detta är möjligt om:
1. Den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader
och andra utgifter uppkomna i samband med dödsfallet.
2. Om den avlidne inte har tillgångar som fast egendom eller tomträtt.
(Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska också den avlidnes del av det
gemensamma giftorättsgodset räknas med i den avlidnes tillgångar.)
3. Det varken finns äktenskapsförord eller testamente eller om den avlidnes
värderingsfrågor i övrigt ej kan anses vara komplicerade.
Observera: Har den avlidne något från ovanstående punkt 2 & 3 ska en bouppteckning göras.

Vem är dödsbodelägare?
Dödsbodelägare är den som genom lag eller testamente har rätt till andel i ett dödsbo. Det kan vara den
avlidnes make/maka, registrerad partner, arvingar, universella testamentstagare, Allmänna arvsfonden. En
efterlevande sambo är dödsbodelägare endast när det gäller bostad och bohag som har införskaffats för
parets gemensamma bruk.

Hur går ni tillväga för att göra en dödsboanmälan?
Ni ansöker om att göra en dödsboanmälan via Sandvikens kommuns dödsbohandläggare. I samband med
ansökan ska enligt rådande riktlinjer ett hembesök göras i den avlidnes bostad. Dödsbohandläggarna utreder
därefter om det finns förutsättningar för att upprätta dödsboanmälan eller ej. Dödsboanmälan bör ha
inkommit till Skatteverket inom 2 månader.

Ni som dödsbodelägare bör se till att:


Ni som företräder dödsboet som dödsbodelägare bör per omgående kontakta fordringsägare och
meddela att dödfallet inträffat.



Inga räkningar betalas, innan dödsboanmälan är färdigutredd.



Autogirodragningar stoppas snarast.



Säkerställa att den avlidnes inkommande post tillkommer dig som förvaltar dödsboet.



Att uppsägning sker av hyreskontrakt avseende bostad.



Att uppsägning sker av TV-licens, tidningsprenumerationer, etcetera.



Undersöka om det finns försäkringar som exempelvis täcker begravningskostnader, om det utgår
någon olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring, försäkringar genom den avlidnes arbete, någon
form av livförsäkring eller liknande.

Först när dödsboanmälan eller bouppteckning har upprättats, kan fordringsägarna få besked om dödsboets
möjligheter att betala kvarvarande skulder. Om tillgångar saknas för betalning av de skulder som återstår
finns möjligheter med att få dessa avskrivna.
Dödsbodelägare övertar inte dödsboets skulder.

En liten ordlista:
Bouppteckning: En förteckning över den avlidnes skulder och tillgångar. Bouppteckningen upprättas i syfte
att avveckla den avlidnes hem och egendom. (Se www.skatteverket.se för mer information om
bouppteckningsskyldighet).
Dödsboanmälan: En förenklad form av en bouppteckning.
Dödsbo: Är namnet på den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet ses som en juridisk person som
existerar fram till dess att dödsboet upplöses genom registrering av en bouppteckning med eventuellt
efterföljande arvskifte.
Fodringar: Tillgodohavande (något som den enskilde har rätt att få) eller skuld (något som den enskilde ska
betala). Exempel på tillgodohavande kan vara en innestående lön eller pension. Exempel på en skuld kan
vara obetald hyra, eller elräkning.
Fordringsägare: Kan vara ett företag, förening, bank och liknande som den enskilde har ett avtal med.
Exempelvis: Hyresvärd, dagstidning, någon form av lån, etcetera.

