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Ansökan om dödsboanmälan

Ansökan gäller dödsbo efter
Fullständigt förnamn Efternamn

Personnummer

Senaste folkbokföringsadress

Postnummer Ort

Dödsdag

Civilstånd

Gift Sambo Ensamstående

Ange om något av följande finns i dödsboet
Fast egendom
Tomträtt
Inventarieprotokoll från bankfack
Försäkringar med förmånstagare
Försäkring utan förmånstagare
Testamente
Äktenskapsförord
Boskillnadshandlingar
Andel i oskiftat dödsbo

Om fast egendom eller tomträtt finns måste bouppteckning göras.
Om något av ovanstående finns i dödsboet, bifoga underlag som styrker uppgifterna.
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Tillgångar i dödsboet Kronor
Bankmedel på dödsdagen (även för maka/make)

Bankmedel vid inlämningstillfälle

Kontanter på dödsdagen (även för maka/make)

Pension, lön eller annan inkomst som utbetalats efter dödsdagen

Aktier/fonder

Försäkringar/begravningshjälp

Deklarationen eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekonto
(även för maka/make/)

Utbetalningar från eventuella försäkringar

Värde av andra tillgångar som exempelvis bil, båt eller annat

Uppskattat värde av inventarier och bohag

Övrigt (ange vad)

Summa sammanlagda tillgångar

Utgifter i dödsboet Kronor
Begravningskostnad

Andra kostnader i samband med begravningen, exempelvis gravsten,
textkomplettering

Bostadshyra

Eventuell städ- och röjningskostnad

Övriga skulder på dödsdagen, uppkomna i samband med dödsfallet

Övrigt (ange vad)

Summa sammanlagda utgifter

Underlag på samtliga inkomster och utgifter ska lämnas in i samband med ansökan.
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Uppgifter om samtliga dödsbodelägare

Delägare 1

För- och efternamn Personnummer

Släktskap/relation

Bostadsadress

Postnummer Ort

Telefon bostad Mobiltelefon

E-postadress

Delägare 2

För- och efternamn Personnummer

Släktskap/relation

Bostadsadress

Postnummer Ort

Telefon bostad Mobiltelefon

E-postadress
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Delägare 3

För- och efternamn Personnummer

Släktskap/relation

Bostadsadress

Postnummer Ort

Telefon bostad Mobiltelefon

E-postadress

Delägare 4

För- och efternamn Personnummer

Släktskap/relation

Bostadsadress

Postnummer Ort

Telefon bostad Mobiltelefon

E-postadress
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Ombud eller bouppgivare
Släktskap/relation

För- och efternamn Personnummer

Bostadsadress

Postnummer Ort

E-postadress Telefonnummer

Övrig information

Försäkran och underskrift
I egenskap av ombud för dödsbo och samtliga dödsbodelägare försäkrar jag att lämnade
uppgifter är sanningsenliga och fullständiga samt att ingenting med vilja har utelämnats.
Jag försäkrar att övriga dödsbodelägare är informerade om att ansökan om dödsboanmälan
görs.

Ort Datum

Namnteckning Namnförtydligande

För att ansökan ska kunna behandlas måste den vara fullständigt ifylld och
underskriven, och samtliga nödvändiga handlingar måste skickas tillsammans med
ansökan.
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