NÄR NÄGON ÄVLIDER
Information om dödsboanmälan och ekonomiskt
bistånd till begravningskostnader

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlider måste man enligt lag gå igenom och redovisa den avlidnes ekonomi. Det
kallas bouppteckning och den ska inom tre månader efter dödsfallet skickas till Skatteverket. Du kan göra bouppteckningen själv eller ta hjälp av ett juridiskt ombud på t.ex. en
bank eller en begravningsbyrå. Mer information och blanketter kan fås via Skatteverket.
Om tillgångarna i dödsboet inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte överstiger
begravningskostnaden och övriga kostnader i samband med dödsfallet, kan ibland en
dödsboanmälan göras i stället för en bouppteckning. En dödsboanmälan kan liknas vid en
förenklad bouppteckning, och det är socialnämnden i den avlidnes bosättningskommun
som efter ansökan från dödsbodelägarna utreder förutsättningarna för en dödsboanmälan. Dödsbodelägarna ansvarar för att redovisa de handlingar som behövs. En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.
Den första kontakten med dödsbohandläggaren bör ske per telefon. Du når oss genom
kommunens kundtjänst tel. 0435-28000. För att utreda förutsättningarna för en dödsboanmälan, behöver handläggaren ta del av uppgifter om den avlidnes tillgångar samt kostnader i samband med dödsfallet. Om den avlidne var gift/registrerad partner behöver vi
också ta del av uppgifter om efterlevande makes/makas tillgångar och skulder. I blanketten
för dödsboanmälan, som du får av dödsbohandläggaren, finns information om den dokumentation vi behöver ta del av. Ibland kan det vara aktuellt med ett hembesök. Den avlidnes hem ska därför lämnas orört till dess att kontakt tagits med kommunens dödsbohandläggare.
Det du bör göra själv är att:
•

•

•
•
•

omedelbart stoppa stående överföringar samt betalningar som dras via autogiro. De
tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnader.
avvakta med betalning av räkningar om det är osäkert att tillgångarna räcker till alla
skulder
ta reda på om det finns försäkringar, t.ex. en livförsäkring eller begravningsförsäkring
säga upp lägenhet, el, telefon, tidning m.m.
Anmäla dödsboets nya adress till Skatteverket och beställa eftersändning av post hos
Svensk adressändring.

Förutsättningar för en dödsboanmälan:
•

Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.

•

Samtliga dödsbodelägare ska vara överens om att en dödsboanmälan ska göras.

•

Tillgångarna, inklusive eventuell andel i makes/makas giftorättsgods, ska vara så små
att det maximalt finns 5000 kr kvar när begravningskostnader och andra kostnader i
samband med dödsfallet har räknats samman.

•

Det får inte finnas fast egendom så som fastigheter eller tomträtt i dödsboet, varken i
Sverige eller utomlands.

•

Dödsboets ekonomiska situation får inte kräva omfattande utredning. Värderingen av
tillgångarna får inte heller vara så komplicerad att omfattande efterforskningar krävs.
Testamenten, äktenskapsförord och efterarv kan ibland vara ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden inklusive kostnaden för gravsten, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialnämnden. Ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader kan beviljas med högst ett halvt prisbasbelopp. Eventuellt ekonomiskt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Bohaget och realiserbara
tillgångar såsom t.ex. bil, båt eller husvagn, ingår som tillgångar i dödsboet. Om den avlidne saknar betalningsförmåga, men har en efterlevande make/maka/partner eller sambo
med betalningsförmåga, har dödsboet inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Vid utredning av ekonomiskt bistånd begär vi in handlingar om både dödsboets och en
eventuell efterlevandes ekonomiska förhållanden.
Det ekonomiska biståndet beviljas mot återkrav, vilket innebär att det ekonomiska biståndet ska återbetalas, helt eller delvis, om det efter utbetalningen tillkommer tillgångar i
dödsboet, t.ex. genom skatteåterbäring eller försäkringar. Ansökan om ekonomiskt bistånd
görs på separat blankett och behandlas när bouppteckning eller dödsboanmälan har registrerats. Det är endast dödsbodelägare som kan företräda dödsboet i ansökan om ekonomiskt bistånd.

Kontakt
För mer information, kontakta kommunens dödsbohandläggare via kommunens kundtjänst
0435-28000

KONTÄKT
Dödsbohandläggare
Klippans kommun

0435-280 00

