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Dödsboanmälan 
 

Inledning 
I samband med att en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan 
insändas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.  

För att få tid att upprätta bouppteckning/dödsboanmälan är det bra om du ringer 
Skatteverket, 0771-56 75 67, och begär anstånd i ärendet. Du kan få anstånd med två 
månader. Anstånd beviljas endast om du ringer Skatteverket senast tre månader 
efter dödsfallet. 

Hemsidan www.efterlevandeguiden.se är till bra hjälp när någon avlidit. Här får du en 
överblick över var du ska börja och i vilken ordning du ska ta hand om dödsboet. 

Viktig information 
Företrädaren för dödsboet kontaktar socialförvaltningen för bokning av tid för 
genomgång av boets ekonomi. Vid besöket ska skriftliga fullmakter samt alla 
handlingar som berör ekonomin kring dödsboet tas med. 

Kontakta banken och säg upp autogiro och överföringar omgående. Kontakta även 
hyresvärd, elbolag, fordringsägare etc. snarast. Meddela fordringsägare att du vill ha 
anstånd med betalningar med anledning av dödsfallet.  

När det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, ska anhöriga 
kontakta fordringsägarna och meddela detta. Betala inte räkningarna innan 
dödsboanmälan är upprättad.  

Begravningskostnaden går före alla övriga skulder i dödsboet, den är prioriterad. 
Inkommer tillgångar till dödsboet efter att begravningshjälp utgått ska hela 
begravningshjälpen eller del av den återbetalas. 

Vänta med att avsluta kontot hos banken. Du kommer att behöva deklarera 
nästkommande år, vid överskott och utbetalning från skattekontot är det bra om det 
finns ett bankkonto kvar. Du kan sedan år två avsluta bankkontot.  

Kriterier för Dödsboanmälan 
En dödsboanmälan kan upprättas av kommunen om tillgångarna endast räcker till 
begravningsavgiften. (mindre än halvt basbelopp, se nedan). Det får inte finnas fast 
egendom eller tomträtt och boet får inte vara tömt innan hembesök. Förutsättningen 
för begravningshjälp och dödsboanmälan är att man gör en grundlig ekonomisk 

http://www.morbylanga.se/
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utredning kring dödsboets tillgångar. Dödsboanmälan bör lämnas in senast två 
månader från dödsdagen till kommunen, då utredningen kan ta tid.  

Kommunen/socialförvaltningen skickar därefter in dödsboanmälan till Skatteverket. 
Att ansöka om dödsboanmälan är kostnadsfritt.  

Basbelopp 
Basbeloppet är ett belopp som följer det allmänna prisläget. 2022 är ett helt 
basbelopp 48 300 kr. Ett halvt basbelopp, 24 150 kr, är maxbeloppet och används 
vid beräkning av dödsboanmälan.  

Bouppteckning istället för dödsboanmälan 
I vissa fall kan kommunen neka att upprätta en dödsboanmälan. Då kan du göra 
bouppteckningen själv utan kostnad.  

Blankett och broschyr för bouppteckning kan beställas hos Skatteverket: 

• Ring telefon 0771-567567, säg ”bouppteckning” 
• Du kopplas till en handläggare 
• Du behöver en mailadress och den avlidnes personnummer.  

Du kan annars skriva ut blankett och broschyr från Skatteverkets hemsida. På 
hemsidan i sökfältet skriver du SKV 461 (broschyr) och SKV 4600 (blankett).  

Är ni fler än fem personer behöver ni bilagan SKV 4600a. Mer information om 
bouppteckning finns på Skatteverkets hemsida.  

Om du inte vill göra bouppteckningen själv, kan du anlita ett juridiskt ombud mot 
avgift. Ring och jämför pris. 

Begravningskostnad 
Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet 
helt eller delvis saknar tillgångar kan du söka ekonomiskt bistånd som möjliggör en 
värdig begravning.  

Kostnad i samband med begravning upp till 50 % av basbeloppet. 

Vad ska jag ta med mig till mötet/skicka per post? 
• Dödsfallsintyg med släktutredning (beställs från Skatteverket 0771-56 75 67). 
• Namn, personnr. och adress till samtliga dödsbodelägare (ring Skatteverket). 
• Kopia av senaste deklarationen, alla sidor inkl. specifikationen samt uppgift 

om skatt kommer att återbetalas (beställs hos Skatteverket). 
• Uppgift om kontanter på dödsdagen. (Banken) 
• Uppgift om utbetalningar som inkommit efter dödsdagen. (Banken) 
• Kapital- och räntebesked per dödsdagen (beställs från banken/bankerna) 
• Uppgift om ev. innehav av aktier och fonder (beställs hos banken/bankerna) 
• Uppgift om ev. försäkringar (kontrollera om några försäkringar har fallit ut 

samband med dödsfallet) 
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• Uppgift om ev. tillgångar såsom lösöre i bostad, smycken, bilar mm 
• Uppgift om skulder på dödsdagen, t.ex. vårdkostnader, hyra mm 
• Ev. offert eller faktura på begravningskostnad  
• Ev. fordringar pga. fastighetsöverlåtelser 
• Hade den avlidne en andel i oskiftat dödsbo? Beställ bouppteckning som 

visar detta (ring Skatteverket och bouppteckningssektionen.) 
• Inventeringsprotokoll från bankfack 

Beställa bouppteckning eller dödsboanmälan hos 
Skatteverket 
När dödsboanmälan eller bouppteckning är registrerad hos Skatteverket kan anhöriga 
beställa en kopia:  

• Ring Skatteverket (Öppet klockan 08.00-16.00) på 0771-56 75 67 och säg 
”bouppteckning” 

• Du kopplas då till en handläggare 
• Du måste kunna hela personnumret på den avlidne 

Du kan även gå in på Skatteverkets hemsida och göra en beställning till din e-
postadress: 

• Gå in på www.skatteverket.se 
• Längst upp i högra hörnet i sökrutan skriver du ”beställ bouppteckning” 
• Du hamnar sedan i beställningstjänsten där du fyller i mailadress och 

personnumret på den avlidne 
• Du har oftast en kopia på din mail inom fem minuter 
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