
Bouppteckning
Guide för anhöriga 

En anhörigs bortgång medför många praktiska
saker som ska skötas. Först ska begravningen
ordnas och därefter ska bouppteckningen
efter den avlidne förberedas.
Bouppteckningen ska förrättas inom tre
månader från dödsfallet.

Bouppteckningsinstrumentet 

Bouppteckningsinstrumentet är förenklat en
förteckning över den avlidnes tillgångar och
skulder. I bouppteckningen ska även änkan/
änklingens tillgångar och skulder antecknas. 

Bouppteckningen 

Bouppteckningen är tillfället dit alla
dödsbodelägare kallas. Under
bouppteckningen granskas  ett på förhand
förberett bouppteckningsinstrument. Två gode
män bestyrker att tillgångarna och skulderna
har antecknats och värderats rätt i
bouppteckningsinstrumentet. Under
bouppteckningen undertecknas
bouppteckningsinstrumentet som sedan
skickas till Skatteförvaltningen.
Bouppteckningsinstrumentet fungerar som
grund för arvsbeskattningen.   

För att fastställa vem som är dödsboets
delägare, ska en släktutredning göras efter den
avlidne inför bouppteckningen.
Släktutredningen  beställs från den
evangeliska-lutherska eller ortodoxa
församlingen, ifall den avlidne har varit
medlem i någon av dessa församlingar. I övriga
fall är det myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata som gör släktutredningen. 

Nedan hittar du en lista på de dokument och
uppgifter som behövs för att förrätta
bouppteckningen.

Checklista för
dokument/information som
behövs för bouppteckningen

Släktutredning efter den avlidne från 15-års åldern
framåt. Om den avlidne har bott utomlands krävs en
utredning för den tiden från det land där den avlidne
varit bosatt. 
Dödsboets delägares levnadsintyg 
Testamente
Äktenskapsförord
Avtal om avvittring / avskiljande av egendom från
tidigare äktenskap 
Bouppteckning/arvskifte/avtal om avvittring efter den
först avlidne maken
Utredning om eventuell livförsäkring
Utredning om gåvor och förskott på arv (gåvobrev)
Förteckning över öppnande av bankfack

Släktutredning, äktenskapsförord, 
testamente etc. 
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Uppgift om kontanta medel
Bankers saldo- och ränteintyg över dödsdagens saldo
Aktiebostäder: disponentsintyg, uppgift om 

Fastigheter: lagfartsintyg, uppgift om gängse värde,
beslut om fastighetsskatt, skogsvårsförenings
utlåtande om gängse värde etc. 
Semesteraktie: aktiebrev, uppgift om gängse värde
Värdeandelar och fonder: uppgift om värdet 

Övriga placeringstillgångar
Fordon: uppgift om fordonets ägare från Traficom,
uppgift om gängse värde
Uppgift om vapen 
Företagsegendom 
Fordringar, lönefordring etc. 
Medlemskap i andelslag
Andel i dödsbo
Förteckning över lösöre som inte anses vara vanligt
bohag så som värdefulla tavlor, möbler och smycken

       gängse värde

       på dödsdagen 

Uppgift om banklån och andra skulder
Räkningar som varit obetalda vid dödsdagen så som
sjukhusräkning, telefonräkning och apoteksräkning
Uppgift om begravningskostnader

Den avlidnes och en eventuell änkas/
änklings skulder

Observera att ovanstående lista inte är uttömmande,
utan dess funktion är att ge en bild av de uppgifter och
dokument som behövs för att förrätta en
bouppteckning. 

Kom ihåg att bouppteckningsinstrumentet är
mer än bara en egendomsförteckning.
Bouppteckningsinstrumentet ska bland annat
innehålla information om dödsboets delägare,
testamentstagare, förskott på arv,
försäkringsersättningar och tidigare äktenskap.
 
Vi förbereder bouppteckningsinstrumentet och
fungerar som gode män.

Avvittring och arvskifte

Arvet kan fördelas efter att bouppteckningen
har förrättats. Enligt lagen måste man
upprätta ett skriftligt avtal av arvskiftet. Vi
rekommenderar att man använder sig av en
sakkunnig familjejurist för arvskiftet, bland
annat för att undvika överraskande
skattepåföljder. Om den avlidne var gift kan
arvskiftet inte förrättas förrän egendomen
har avvittrats. Avvittring och arvskifte kan
förrättas med ett och samma dokument.

Ytterligare viktig information

Den avlidnes och en eventuell änkas/
änklings tillgångar

Lexly står till din tjänst

Ring och boka ett
kostnadsfritt samtal 

med vår jurist.

Med oss kan du sköta dina privata juridiska
ärenden på det sätt som passar dig själv bäst,
på distans eller på vårt kontor.

Även då det gäller juridiska tjänster har det
blivit allt populärare att ärenden sköts på
distans. Vi på Lexly erbjuder alla juridiska
tjänster också på distans.
Bouppteckningsinstrumentet kan
undertecknas med en elektronisk underskrift.
Ifall dödsbodelägarna så önskar, kan
bouppteckningen med andra ord förrättas
utan fysiskt möte på kontoret. 
Våra erfarna familjejurister finns till ert
förfogande. 

Den inledande diskussionen binder er inte till
att lämna oss ett uppdrag.

010 3379 150
kundservice@lexly.fi

lexly.fi

tel:0103379150
mailto:kundservice@lexly.fi

