DÖDSBOANMÄLAN
En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om
den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än
kostnader i samband med begravningen. Anmälan bör
lämnas in senast två månader från dödsdagen.
Boutredaren skickar dödsboanmälan till Skatteverket.
Tillgångar och räkningar i dödsboet
Man får inte röra några bankkonton eller betala några
räkningar

Följande uppgifter behöver lämnas in till boutredaren
•
•
•
•
•
•

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand
användas till begravning och andra kostnader i
samband med dödsfallet, t ex. gravsten.

•
•
•

När det kommer räkningar till dödsboet och det
saknas tillgångar, ska de anhöriga kontakta
fordringsägarna och meddela detta samt begära
anstånd. Om den avlidne har autogiro – stoppa i så fall
dessa omgående hos respektive betalningsmottagare

•

När dödsboanmälan är registrerad hos Skatteverket
får de anhöriga en kopia som de kan skicka till
eventuella fordringsägare. Alla skulder, utom
begravningskostnaden och lån där det finns
borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.
Fastighet, tomträtt och bostadsrätt
Om det finns en fastighet eller tomträtt ska det inte
göras en dödsboanmälan.

•
•
•
•
•
•
•

Dödsfallsintyg med släktutredning – beställs hos
Skatteverket
Namn och adress till samtliga dödsbodelägare
Kopia av senaste självdeklaration – beställs hos
Skatteverket, samt uppgift om skatt kommer att
återbetalas
Uppgifter om kontanter på dödsdagen
Uppgift om utbetalningar som har kommit in efter
dödsdagen
Kapital- och räntebesked per dödsdagen, beställs från
banken/bankerna
Uppgift om eventuellt innehav av aktier och fonder
Uppgift om eventuella försäkringar
Uppgift om eventuella tillgångar såsom lösöre i bostad,
smycken, bilar mm
Om bostaden är en bostadsrättslägenhet – intyg från
bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt
eventuell belåning av den
Uppgift om skulder på dödsdagen, t ex hyra,
vårdkostnader mm
Offert eller faktura på begravningskostnad
Offert eller faktura på gravsten
Eventuellt testamente
Eventuella fordringar pga. Fastighetsöverlåtelser
Inventeringsprotokoll från bankfack
Eventuell kopia av bouppteckning efter avliden
maka/make

Dödsboanmälan skickas till Socialförvaltningen, Box 174, 281
22 Hässleholm

