Uppgifter för dödsboanmälan
Den avlidne
Namn
Född:
Civilstånd
Senaste bostadsadress:
Mantalsskrivningsort
Dödsbodelägare:
Namn

Dödsdag:

Adress

Personnummer telefon

Den avlidne efterlämnar ej fast egendom eller del av tomrätt.
Testamente eller äktenskapsförord föreligger ej.
Undertecknad intygar härmed att kända tillgångar inte överstiger
begravningskostnader och övriga kostnader i samband med dödsfallet
samt att inget med vilja eller vetskap har utelämnats.

Övriga dödsbodelägare är informerade om att dödsboanmälan görs.
Ort och datum

Bouppgivarens namnteckning
Adress:

Namnförtydligande

släktskap

Obligatoriska uppgifter ansökan om dödsboanmälan:
Dödsfallsintyg och släktutredning (beställs från Skatteverket)
Namn och personnummer till samtliga dödsbodelägare. Gäller även sambo.
Kopia av deklarationen (4 sidor) eller slutskattsedel och kontoutdrag från Skatteverket.
Underlag på begravningskostnaden.
Uppgifter om kontanter på dödsdagen. Gäller även maka/make.
Kapital- och räntebesked från bank/banker. Gäller även maka/make.
Kontoutdrag från den avlidnes bank från dödsdagen och framåt.

Finns det?
*Testamente eller äktenskapsförord
*Tillgångar utomlands
*Värdering av bohag, fordon
*Inventeringsprotokoll från bankfack
*Ev. städkostnader och hyra
*Uppgifter om eventuella försäkringar
*Andel i annat oskiftat dödsbo
*Fordringar pga fastighetsöverlåtelse
*Bouppteckning efter tidigare avliden maka/make

Viktigt att tänka på:
*Inga räkningar ska betalas
*Stoppa autogirobetalningar snarast
*Avsluta hyreskontrakt snarast
*Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand täcka begravningskostnaderna.
*Ett dödsbo kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna.

Denna blankett ska lämnas till kommunens
handläggare för utredning om förutsättningar för
dödsboanmälan finns.

Underlag för dödsboanmälan:
Namn

Avled datum

Dödsboets tillgångar
Bankmedel (inklusive
inventeringsprotokoll från
bankfack)
Värdepapper (aktier,
obligationer, fonder
osv
Kontanter
Ej utbetald pension/lön
Överskjutande skatt enligt års taxering
Försäkringar utan förmånstagare eller där dödsboet är förmånstagare
SUMMA LIKVIDA TILLGÅNGAR:
Lösöre/bohag
Smycken, bil, båt, husvagn etc (bifoga registeringsbevis
Bostadsrätt (minus pantlån)
Andra tillgångar (t ex fordringar, andelar i annat dödsbo)
SUMMA TILLGÅNGAR:
Begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet
Begravningskostnad Begravningsbyrå:
Transport
Kistdekoration
Gravsten
Annons, tackkort
Förtäring
Sorgkläder
Hyra under uppsägningstid
Röjning och städning
Bouppteckningsavgift
SUMMA UTGIFTER:
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT:
Dödsboets övriga skulder (kan specifieras på baksidan av denna blankett)

