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Dödsboanmälan 

 
Dödsboanmälan görs av kommunen och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en 

dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods endast 

räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.  

 

Tillgångarna ska vara orörda innan kommunen beslutar om dödsboanmälan kan göras.  

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. 

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten. 

 

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, 

banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av 

lösöret mm. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- 

och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare. 

 

 

Bouppteckning eller dödsboanmälan 

Detta avgör om det blir en dödsboanmälan eller ej: 

 

 Om boet inte är intakt med vad som fanns på dödsdagen, dvs. är tömd på inventarier, 

kan vi inte göra en fullständig dödsbo-utredning. Vi hänvisar då till bouppteckning. 

 

 Om skulderna (begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet) 

överstiger tillgångarna skall en dödsboanmälan göras. 

 

 Om tillgångarna däremot överstiger begravningskostnaderna görs en bouppteckning. 

 

 Om det finns fast egendom (t ex hus eller bostadsrätt), tomträtt, del i vägsamfällighet, 

skall bouppteckning göras. 

 

 

Viktigt! 

 

 Inga räkningar får betalas (anstånd kan begäras hos respektive fordringsägare)  

samt att alla autogiron skall stoppas omedelbart. 

 

 Om vi bedömer att en dödsboanmälan är aktuell kan vi boka tid för gemensam 

genomgång av nödvändiga underlag med den person som företräder dödsboet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uppgifter för dödsboanmälan 

 
Avlidnes namn:  .......................................................................................................  

Personnummer:  .......................................... avled den:............................................  

Senaste bostadsadress:  .......................................................................................................  

Dödsbodelägare:  

Namn, adress, person- 

Nummer och släktskap:  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

Övriga upplysningar:  .......................................................................................................  

 

Tillgångar: Inventarier  ..........................................................................  

 Bankmedel - kontonummer  ..........................................................................  

 Kontanter  ..........................................................................  

 Värdepapper  ..........................................................................  

 Försäkringar  ..........................................................................   

 Skatteåterbäring  ..........................................................................  

 Fordon - registreringsnr.  ..........................................................................  

 Fordringar:  ..........................................................................  

 Maka/make andel i  ..........................................................................  

 giftorättsgods 

  

 Maka/make – ägare av  ..........................................................................  

 Fast egendom/tomträtt 

 eller andel i oskiftat bo 

  



 
 Övrigt  ..........................................................................  

  

Skulder: Hyra (uppsägningsmånad)  ..........................................................................  

 Begravningskostnad  ..........................................................................  

 Gravsten el dyl.  ..........................................................................  

 Övrigt  ..........................................................................  

 

 

Härmed intygas att lämnade uppgifter till dödsboanmälan är riktiga och att ingenting har 

utelämnats. 

 

Datum:……………………....       Namn:……………………………………………………… 

Adress och telefonnummer:……………………………………………………………………. 

Namnteckning:…………………………………………………………………………………. 

 

Vid beräkningen behöver vi även ha tillgång till följande handlingar: 

 Släktintyg (beställs från Skattemyndigheten) 

 Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt det är möjligt) 

 Kopia av senaste deklarationen – slutlig skattsedel (beställs från Skattemyndigheten) 

 Uppgifter om kontanter på dödsdagen 

 Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen 

 Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen 

 Uppgift om eventuella försäkringar 

 Uppgifter om skulder på dödsdagen, t ex vårdkostnader, hyra 

 Offert eller räkning på begravningskostnad 

 Offert eller räkning på gravsten 

 Eventuellt testamente 

 Eventuella fordringar p g a fastighetsöverlåtelser 

 Återbetalning från skattemyndigheten kan bli aktuell. 

 

OBS om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart. 


