
Tjekliste til behandling af et dødsbo
 ▫ Hvordan skal boet behandles?

Privat skifte eller uskiftet bo? 
Der er 6 skifteformer.

 ▫ Når boet er udleveret
Indrykker skifteretten proklama i Statstidende 
med 8 ugers frist til at melde krav til boet.
Boets kontaktperson får besked via e-Boks.
 

 ▫ Skifteretsattest og skiftefuldmagter  
 sendes til følgende:

• Bank (afdødes bank) – så du kan råde over 
boets midler. Husk at anmode banken om at 
sende proforma opgørelser på dødsdagen. 

• Ejendom – Skifteretsattest skal lyses i ting- 
bogen på boets eventuelle faste ejendomme. 

• SKAT – udskrift af ”Personlige skatteoplys- 
ninger” (overblik over afdødes aktiver og passi-
ver). OBS Der kan dog være kommet nye ting 
da udskriften er fra 31. december.

• PostNord – Afdødes post skal omdirigeres 
ved at sende anmodning.

• Forsikringsselskaber – Udbetaling/opsigelse 
af afdødes forsikringer.

 ▫ Abonnementer opsiges
Nogle opsiges automatisk, men vi anbefaler at 
du kontakter alle og oplyser, at afdøde er gået 
bort.

 ▫ Ejendom, bil, værdipapir mm.
Der skal tages stilling til, hvad der skal ske med 
boets aktiver – om de skal sælges eller udlæg-
ges som arv, Ønsker I at sælge, bestemmer I 
selv hvordan I ønsker at sælge fx privat eller via 
ejendomsmægler osv.

 ▫ Åbningsstatus 
Talopgørelse over boets formue på dødsdagen 
skal indleveres til Skifteretten og SKAT. 
– Frist på 6 måned fra dødsdagen.

 ▫ Boopgørelse
Talopgørelse over boets formue på afslutnings-
dagen samt hvorledes arven deles.
– Frist på 15 måned fra dødsdagen for indleve-
ring til Skifteretten og SKAT.
 

 ▫ Er boet skattepligtigt?
Afhængig af boets formue (over ca. 3 mio.) skal 
boet indsende selvangivelse til skifteretten og 
SKAT i forbindelse med boets slutning. Evt. 
restskat/overskydende skat medtages i boet 
som et passiv/aktiv. 

 ▫ Afslutning
SKAT og skifteretten har godkendt boopgørel-
sen skal boet afsluttes endeligt, herunder med 
udlodning af arv og betaling af bo- og tillægs-
boafgift. 

Har du spørgsmål til punkterne, er du 
velkommen til at kontakte os.

Egne noter
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