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Dödsboanmälan sker i de fall tillgångarna i dödsboet jämte andel i
giftorättsgods inte överstiger begravningskostnaderna samt övriga
kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte finnas tillgångar i form
av fast egendom eller tomträtt. Dödsboanmälan görs efter prövning av
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Till andra utgifter räknas t.ex. kostnaderna för att ta hand om den
avlidnes bo. Om den avlidne var ensamstående räknas också kostnaderna
för att utrymma bostaden samt hyra för en månad.
När bör dödsboanmälan inte upprättas?

Boutredning
När en person har avlidit ansvarar dödsbodelägaren/dödsbodelägarna för
att det görs en boutredning. Boutredningen är ett led i att avveckla den
avlidnes bo. Vilka som är dödsbodelägare regleras i äktenskapsbalken 20
kap 2 §.
Bouppteckning
Om det finns tillgångar i boet som räcker till mer än begravning och
avveckling av dödsboet görs en bouppteckning. De flesta
begravningsbyråer tillhandahåller denna tjänst. Det finns också möjlighet
att anlita en bouppteckningsman utan att gå igenom begravningsbyrå. Ett
annat alternativ är att göra en bouppteckning själva genom att gå in på
skatteverkets hemsida. Det sistnämnda alternativet är kostnadsfritt.
Om dödsbodelägare inte upprättar bouppteckning eller dödsboanmälan
kan Skatteverket kräva vite.
Förutsättningar för en dödsboanmälan

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får
dödsboanmälan inte ske. Om bostadsrättslägenhet eller efterarv enligt lag
eller testamente finns bör dödsboanmälan undvikas.
Dödsboanmälan ska inte heller ske när värderingsfrågorna är
komplicerade eller när det behövs mera omfattande efterforskning av den
avlidnes tillgångar. Om det finns testamente, äktenskapsförord eller om
det råder tveksamheter ska en bouppteckning göras.
Om en dödsboanmälan har upprättats och det senare framkommer att det
finns tillgångar i dödsboet ska bouppteckning upprättas. Denna ersätter
den tidigare dödsboanmälan när den skickas till skatteverket.
Om den avlidne var gift eller i samboförhållande
Hänsyn ska alltid tas till efterlevande makes giftorättsgods. Med stöd av
äktenskapsbalken 12 kap 2 § kan efterlevande make begära att behålla
mer än sitt giftorättsgods. Dödsboanmälan bör undvikas när arv eller
tveksamheter finns.

En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning som kostnadsfritt
utförs av Mölndals Stad. Dödsboanmälan sker i de fall tillgångarna i
dödsboet jämte andel i giftorättsgods inte överstiger
begravningskostnaderna samt övriga kostnader i samband med dödsfallet
med mer än 4000 kr. Det ska inte finnas något arv att fördela.

Vid samboförhållande kan bodelningsreglerna i sambolagen tillämpas på
den egendom som ingått i det gemensamma hemmet. Förutsättningen är
att efterlevande sambo begär att bodelning ska göras.

Mölndals Stads prövar om förutsättningar finns för en dödsboanmälan.
För att göra denna prövning behövs underlag. Ett hembesök i dödsboet
kan också ingå i prövningen. Dödsbodelägarna ansvarar för att redovisa
underlagen samt att möjligöra besöket. Det samlade faktiska värdet av
tillgångarna jämförs sedan med begravningskostnaderna och andra
utgifter med anledning av dödsfallet.

Som dödsbodelägare är det viktigt att se till att inga medel försvinner från
dödsboet innan en dödsboanmälan eller bouppteckning har skett. Stoppa
eventuella autogiron och betala inga räkningar. De tillgångar som finns i
dödsboet ska först och främst gå till de utgifter som uppstår till följd av
dödsfallet t ex begravningskostnad.

Vad ska jag tänka på som dödsbodelägare?

