ARVSKIFTEN

DÖDSBON FÖR HUVUDMANNENS RÄKNING

BOUPPTECKNING

• Om huvudmannen blir dödsbodelägare ska god man bevaka hans eller
hennes rätt under bouppteckningsförfarandet. Bodelning och skifte med
anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt.
• Det innebär att ta tillvara huvudmannens rätt och se till att denne tilldelas rätt
andel av dödsboet enligt lag eller testamente.
• Reglerna återfinns i 15 kap. föräldrabalken.

•

En god man bör närvara vid bouppteckningsförrättningen för att ta del av
uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.

•

Om det inte är möjligt att närvara kommer god man i efterhand få ta del av
den upprättade bouppteckningen som ligger till grund för det kommande
arvskiftet.

•

Den gode mannen ansvarar redan i detta skede för att bevaka
huvudmannens rätt och bör därför kontrollera att uppgifterna i
bouppteckningen är korrekta. Tex fråga om förskott på arv/gåvor.

•

Begära jämkning för laglott 7 kap 3 § ÄB

•

Godemannen ska endast bevaka huvudmannens intresse i dödsboet.

OM ARVSKIFTE OCH BODELNING

• En god man eller förvaltare som deltar i arvskifte eller bodelning för den
enskildes räkning ska inhämta Överförmyndarens samtycke till fördelning i
skiftet och bodelningen. (FB 15 kap 5 §).
• Se blankett

ÅTGÄRDER FÖR GOD MAN/FÖRVALTARE
• En boutredning skall alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom
avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. OBS gäller ej ensam dödsbodelägare.
• 1) Som ställföreträdare ska du se till att bouppteckning sker senast 3 månader
efter dödsfallet och att den inlämnas till skatteverket för registrering.
• 2) Så snart överförmyndaren via skatteverket eller på annat sätt fått del av
bouppteckning och underrättats om att huvudman är delägare i ett dödsbo
begärs en arvskifteshandling av ställföreträdaren. Enligt föräldrabalken 15 kap
2 § ska skifte med anledning av dödsfall äga rum så snart som möjligt.

• 3) Om dödsboets fastighet eller bostadsrätt ska säljas under boutredningen
krävs överförmyndarens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd görs
av ställföreträdaren. Då krävs undertecknat köpekontrakt/överlåtelseavtal och
ett opartiskt värderingsutlåtande, ev samtycken m.m.

• 4) En ställföreträdare får inte för huvudmannens räkning avstå från arv eller
testamente. Detta innebär att ett testamente aldrig får godkännas av
ställföreträdaren. Om testamente finns ska gode mannen eller förvaltaren
istället endast ta del av detta för huvudmannens räkning och vid behov göra
förbehåll för dennes laglott.

HANDLINGAR TILL ÖVERFÖRMYNDAREN
• För att överförmyndaren ska kunna pröva ansökan om samtycke till fördelning
i arvskifte eller bodelning ska följande handlingar sändas till överförmyndaren.
- Ansökan från ställföreträdaren
- Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inkl ev. testamente
- Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia
OBS! Innan skiftet ges in till överförmyndaren måste det vara undertecknat av
samtliga dödsbodelägare inkl ställföreträdaren.
- Redovisningsräkning för boets förvaltning för tiden från och med dödsdagen
till och med skiftesdagen.
- Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt, värdefullare lösöre.

REDOVISNING AV SKIFTET

• Efter arvskiftet skall ställföreträdaren inkomma med ett bankbevis som styrker
att huvudmannen fått sitt arv insatt på sitt bankkonto.
• Om arvet överstiger ett prisbasbelopp ska utbetalaren, enligt föräldrabalken
16 kap 11 §, ansvara för att tillgångarna sätts in på ett överförmyndarspärrat
konto.

SKIFTESHINDER

• Om dödsboet inte avslutats inom sex månader efter bouppteckningen, och
man inte har ingått avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, måste
ställföreträdaren enligt lag föräldrabalken 15 kap 3 § lämna en skriftlig
redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta.
• Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte skett eller avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.
• Ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ska även godkännas av
överförmyndaren.

