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Om bouppteckning,
arvskifte, testamente…
Ett dödsfall ger anledning till många funderingar och
frågor av juridisk och ekonomisk natur. Vi möter ord som
bouppteckning, dödsbodelägare, arvskifte, testamente
och andra juridiska begrepp, som vi i allmänhet inte har
en fullständig kunskap om.
Med denna information från Falkenbergs Sparbanks
Juristgrupp hoppas vi kunna ge Dig svar på några av
Dina frågor. Om Du har någonting att fråga om hjälper
vi gärna till.

Vem tar hand om dödsboet?

När en person avlider, blir följande personer dödsbodelägare:
Efterlevande make, arvingar samt universella
testamentstagare (en person som får hela eller delar av
kvarlåtenskapen genom den avlidnes testamente.)
Efter ett dödsfall skall delägaren som sammanbodde
med den avlidne, eller i förekommande fall annan
delägare, underrätta ev. övriga delägare om dödsfallet
och ta hand om den avlidnes egendom till dess att
samtliga delägare i boet kan ta hand om dess skötsel.
Dödsbodelägarna representerar dödsboet gemensamt. I
princip måste alla delägare vara överens om vad man gör
med boet. För att underlätta förvaltningen av dödsboet
är det mycket vanligt att delägarna lämnar en fullmakt
till någon av delägarna eller till någon utomstående att
företräda dem vid alla åtgärder med boet.

Bouppteckning

Efter den avlidne skall i regel alltid en bouppteckning
upprättas. Det innebär att man i en skriftlig handling
skall uppteckna och värdera alla de tillgångar och skulder
som fanns vid dödsfallet. Även efterlevande makes
tillgångar skall antecknas och värderas. Alla skulder
som den avlidne och efterlevande maken hade skall
antecknas. Vidare får i boppteckning tas med de skulder
som uppstått i anledning av dödsfallet. Efterlämnar den
avlidne en sambo och hade någon av dem förvärvat
bostad eller bohag för gemensamt begagnande, skall
denna egendom antecknas och värderas särskilt,
om den efterlevande sambon har begärt bodelning.
Bouppteckning skall upprättas senast tre månader
efter dödsfallet. Till en bouppteckning skall alla
dödsbodelägare bli kallade. Det finns ingen skyldighet
för en dödsbodelägare att komma till bouppteckning.
Det går bra att helt utebli eller lämna fullmakt. Sedan
boupptecknings-handlingen blivit klar och undertecknad
skall denna sändas till Skatteverket för registrering.
När registreringen är klar får den som sänt in
bouppteckningen ett besked om detta.

Dödsboanmälan

Om boets tillgångar i princip endast räcker till
kostnaderna kring dödsfallet, såsom begravningskostnader o.s.v. behöver man inte upprätta en
bouppteckning. Det räcker då med en dödsboanmälan. Man vänder sig inom två månader efter
dödsfallet till socialnämnden i kommunen, som
sänder in en dödsboanmälan till Skatteverket.

Testamente

Ett testamente vinner laga kraft så snart den avlidnes
legala arvingar har godkänt testamentet. Om dessa
inte godkänner testamentet vinner det laga kraft
först sex månader efter det att testamentet delgivits
de legala arvingarna och klander mot testamentet ej
väckts.

Vem ärver?

Vår arvslagstiftning innehåller ganska invecklade
bestämmelser, som mycket noga anger hur arv skall
fördelas i olika enskilda fall.
När ett bo efter dödsfall skall skiftas och den avlidne
efterlämnar maka eller make, som har giftorätt, skall
giftorättsandelen först dras ifrån boets behållning.
Om makarna inte har enskild egendom innebär det i
normalfallet att hälften av boets behållning går till
den efterlevande maken, såsom giftorätt.
Efterlevande maken kan även begära att vardera
sidan skall som sin giftorättsandel behålla sitt eget
giftorättsgods.
Återstoden, som är den avlidnes kvarlåtenskap,
fördelas, såvitt inte testamentet föreskriver annat,
enligt den legala arvsordningen enligt följande:
1. Den avlidnes barn som inte är makarnas gemensamma, s.k. särkullbarn.
2. Den avlidnes make. (OBS här jämställs inte
sambo med make!).
3. Den avlidnes och dennes makes gemensamma
barn.
4. Den avlidnes föräldrar. (Avliden förälders andel
övergår till dennes barn eller om sådana saknas
till den andre föräldern.)
5. Den avlidnes syskon. (Avlidet syskons andel
övergår till dennes barn eller om sådana saknas
övriga syskon.)
6. Den avlidnes far- eller morföräldrar. (Avliden fareller morförälders andel övergår till dennes barn,
men ej till dennes barnbarn.)
Finns det inte någon legal arvinge tillfaller arvet
allmänna arvsfonden, som förvaltas av Kammarkollegiet. Fondens ändamål är att främja barn och
ungdomars vård och uppfostran.

