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Till chefenstatsrådet och
för Justitiedepartementet

1996 förGenom beslut 7 bemyndigade regeringen chefenden mars
uppgiftJustitiedepartementet tillkalla särskild utredare medatt att seen

vissa frågor i ärvdabalken.över
1996lstöd bemyndigandet förordnades den april hovrätts-Med av

Krister Thelin till särskild utredare.rådet
22 1996sakkunniga i utredningen förordnades den aprilSom

Justitiedepartementet, kanslirådethovrättsassessorn Anders Eka, och Per
Sjöblom, Finansdepartementet.

utredningen förordnades sistnämnda dag bankjuristenSom iexperter
Svenska Banlcföreningen, administrativa direktörenThomas Boström

Ingrid Engqvist Lunning Domstolsverket, advokaten Inger Persson
Advokatsamfund skattedirektören Ingrid SvedbergSveriges och

Riksskatteverket.
199618Till sekreterare utredningen förordnades den juniåt

Katarina Adolfson.hovrättsassessom
Ärvdabalksutredningen.Utredningen har antagit namnet

sitt delbetänkande Bouppteck-Utredningen får härmed överlämna
1996: 160.SOUningar och arvsskatt

innefattar första delen utredningens arbete, nämligenBetänkandet av
bouppteckningshanteringen.bestämmelsernaöversyn omen av

1996Malmö i oktober

ThelinKrister

Adomon/Katarina
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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen i aktuella delen sitt arbete haft i uppdraghar den attnu av
frågor bouppteckningshanteringen. Utredningen harbehandla rörsom

bl.a. haft ställning tillatt ta
I bouppteckninginstituten och dödsboamnälan skall bevaras,om
I hur underlaget för skattläggningen skall i framtiden ochutse
I vilken vilka myndigheter skall fatta besluten registre-eller som om

fastställandering och arvsskatt.av

hanteringenDen nuvarande

bouppteckning såväl förrättning den handlingBegreppet somavser en
förrättningen. bouppteckning har långvid Reglernaupprättas omsom

flera tillbaka i tiden.tradition i svensk med hundra årrötterrätt
Förrättningen privat angelägenhet för dödsbodelägarna, dvs.är en

sambo, arvingar universellaefterlevande make, och testamentstagare.
syftar huvudsakligen till förutsättningarna för detklargöraDen att

privata arvskiftet. Alla berörda kallas till förrättningen.likaledes
och andra viktigaäktenskapsförord, arvsavståendenTestamenten,

avlidnes och skulder förtecknas.handlingar visas och den tillgångarupp
till.gode övervakar förrättningen och till allt gårTvå rättmän attser

handling, bouppteckning, bevisVid förrättningen ocksåupprättas en som
vad förekommit vid förrättningen.över som

avlidit skall detta anmälas till Skattemyndigheten i detnågon harNär
Skattemyndighetenden avlidne folkbokförd.län där senast var av-

folkbokföringen och underrättar därefterregistrerar sedan den avlidne ur
tingsrätt dödsfallet. Det ankommer sedanberördsnarast om

bouppteckning in.tingsrätten bevaka förrättas ochatt att ges
civilrättsligtingsrätten granskas bouppteckningen och skatte-Vid ur

registreringsynvinkel. Därefter fattas beslut: ochrättslig två ett ettom
i frågan arvsskatt.om
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Från reglerna bouppteckning finns undantag. Om den dödesettom
tillgångar inte förslår till begravningskostnadernaän och andraannat
utgifter med anledning dödsfallet, behöver bouppteckning inteav
förrättas. stället skall socialnämndenl dödsboanmälan tillgöra rätten.

Kammarkollegiet bevakar intresse i ärenden ochstatens om arvs-
gåvoskatt. Kollegiet företräder vid itvister sådana ärenden.även staten

Utredningens förslag

Bouppteckningsinstitutet

Bouppteckningsförrättningen och bouppteckningen handling fyllersom
viktiga skyddsbehov för dödsbodelägare, underåriga och utomstående

bäst tillgodoses den nuvarande ordningen. Bestämmelsernasom genom
bouppteckningsförrättning normalt alltid skall hållas någonnärattom en

har avlidit och handling speglar vad förevaritupprättas viden som som
förrättningen bör därför i allt väsentligt behållas. Detsamma gäller
reglerna dödsboanmälan.om

Underlaget för skattläggningen

de enskildasI intresse och för åstadkomma rationell offentligatt en mera
handläggning bör alla dödsbon i framtiden automatiskt få bouppteck-ett
ningsunderlag från Skattemyndigheten.

Skattemyndigheten uppgiftNär till folkbokföringsregistret fårgenom
vetskap dödsfall, skall den i samtliga fall skicka boupp-ett utom en
teckningsblankett till dödsboet. blankettenI kommer vissa förtryckta
personuppgifter den avlidne finnas. Den snabba IT-utvecklingenattom
talar for skattemyndigheterna i framtiden skall kunna utöka sinatt
service allmänheten inhämta uppgifter vanligastedemot attgenom om

tillgångar och skulder uppgiftersåsom banktillgodo-typerna av om
havanden, banklån och värdepapper dödsdagen.per

Blanketten kan sedan ligga till förgrund bouppteckningsförrättningen.

och skattebeslutRegistrering

Tingsrättens befattning med bouppteckningar bör i princip helt upphöra.
Skattemyndigheten bör i framtiden fatta såväl besluten registreraatt
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bouppteckningar och dödsboanmälningar besluten i frågasom om arvs-
skatt.

Särskilda frågor

Vissa frågor med anknytning till bouppteckningsinstitutet bör alltjämt
domstol. Edgångsinstitutet, dvs. möjligheten under ed fåavgöras attav

fram vissa uppgifter, bör ñmias kvar handläggas vid tingsrätten.och
frågan förordnandeDetta bör gälla lämplig för-även attom av person

bouppteckning,anstalta sådan inte skulle komma tillnärom annars
ÄBLikaså 16stånd. bör ärendena enligt kap. okända arvingar ochom

tills vidare kvar vid tingsrätten.testamentstagare vara
Arvs- och gåvoskattemålen bör i framtiden överklagas till för-

valtningsdomstolarna i stället för i de allmänna dom-prövassom nu
stolarna.

Riksskatteverket bör Kammarkollegiets centrala tillsynsfunktionöverta
och gåvoskatteområdet.arvs-

Kostnadsefekter och genomförande

samband med reformen skattemyndigheternaI kommer behövaatt
tillföras medel bl.a. för SkattemyndigheternaADB-system.ett nytt
beräknas emellertid kunna handlägga bouppteckningsärendena med
väsentligt mindre personalstyrka vad för närvarande vidåtgårän som

mindretingsrätterna. Det personalbehovet beror dels möjligheten att
inom för skatteförvaltningens allmänna datorutveckling få tillramen

effektivtstånd datorstöd, dels de materiella reglerna i AGL kanett att
förväntas bli enklare. allmännas i ordningDet kostnader ändraden
bedöms därför inte bli förhögre kostnaderna den nuvarandeän
hanteringen. de enskilda innebär reformen förenklingar.För

2000.Reformen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januariper
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Författningsförslag

Förslag tilll

ändring i ärvdabalkenLag om

ärvdabalkenHärigenom föreskrivs i fråga om
20 12dels kap. § skall upphöra gälla,attatt
18 19 2 20 8-97 § och 11 skall hadels kap. kap. och kap.att

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

fast taxerad lantbruks-Om det i dödsbo ingår egendom ärett som som
fastighetsinnehavet fyra efterenhet, skall boet ha avvecklat årsenast

dödsfallet inträffade. dödsboetdet kalenderår då Harutgången av
därefter, skall avvecldingen skeförvärvat sådan egendom snarast

möjligt.
Tillsyn aweckling Tillsyn avvecklingöveröver attatt

den myndighetsker den myndighet sker utövasutövas avav
OmOm regeringen bestämmer.regeringen bestämmer. somsom

inom avvecklingen inte har skett inomavvecklingen inte har skett
föreskriven tid, får tillsyns-föreskriven tid, får tillsyns-

vite föreläggamyndigheten vite förelägga myndigheten vidvid
dödsboet fullgöra sin skyldig-att

1 omtryckt 1981:359.Balken
1996:245.lydelse kap. 12 §Senaste 20av

2 lydelse 1990:1385.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Hllsynsrrtyndighetens dödsboet fullgöra sinhet. beslut skyldig-att
het.föreläggande jür överklagasom

till kammarrätten.
harDen tingsrätt regist- Tillsynsmyndigheten får påsom an-

bouppteckningen efter den sökan dödsboet medgererat av an-
döde får på ansökan dödsboet stånd med awecklingen, detav om
medge anstånd med avveck- finns särskilda skäl. Anstånd
lingen, det finns särskilda meddelas för viss tid och fårom
skäl. för viss förenasAnstånd meddelas med villkor.

förenastid och får med villkor.
Medges anständ, skall tings-

underrätta tillsynsmyndig-rätten
heten detta.om

lillsynsmyndighetens beslut
ochföreläggande anständ färom

överklagas hos allmän för-
valtningsdontstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till
kammarrätt.

19 kap.

Vid ansökan l § Vid ansökan enligt 1 § skalli sägssom
fogas avskrzjt bouppteck- fogas kopia bouppteckningenav av

Ärningen efter den döde eller, där efter den döde. boupp-inte
skett, uppgift teckning förrättad, lämnasinregistrering á tro-
Ärdagen därför. bouppteck- värdig uppgift delägarna iom

ning förrättad, lämnas trovärdig och hemvistboet deras därsamt,
uppgift i förordnad,delägarna boet och testamentsexekutor ärom
deras hemvist där dennes hemvistochsamt, testa- om namn

forordnad,mentsexekutor är om
dennes och hemvist.namn
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

20 kap.

förrättas sistförrättas sist Bouppteckning skallBouppteckning skall
efter dödsfallet,efter dödsfallet, månadermånader tretre

ansökan inominom såvida intesåframt ansökanpå
tid Skattemyndighetentid med hänsyn tillratten sammasamma

till boets beskaf-beskaffenhet eller med hänsynboets av annan
tiden. fenhet eller särskildsärskild orsak förlänger annanav

förlänger tiden.orsak
sådan anmälan fråndödsboanmälan och undantag grundOm av

8förrätta bouppteckning föreskrives iskyldigheten att a

Bouppteckning skall inominomBouppteckning skall enen
efter upprättande förmånadefter upprättandemånad jämte

till den skatte-för registrering registrering inbestyrkt avskrij ges
enligt lagenmyndighetdärin till denirätten ort somges

1941:416 arvsskatt ochtvistemåldöde skolatden i omsvara
frågangåvoskatt hareller, behörigallmänheti prövaattom

uttagande arvsskatt. Finnssålunda finns, tilldomstol avom
bouppteckningar, skalldet fleraFinns detStockholms tingsrätt.

samüdigt; och skallde inskall deflera bouppteckningar, ges
från dentiden härför räknas dettidenin samtidigt; och skallges

bouppteckningensistasista upprät-härför räknas från det den
tades.upprättades.bouppteckningen

bouppteck-Bestyrkt kopiaavsknfi boupp-Bestyrkt avav
skatte-ningen skall förvaras hoshosskall förvarasteckningen

myndigheten.rätten.
elleromyndig del boetHar i

för vilken förvaltarenågonår
föräldrabalken har för-enligt

eller finnsdelägareordnats
vilken goddelägare, för man

3 lydelse 1976:221.Senaste

4 1988:1255.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall förordnas, skall ytterligare
bestyrkt avskriji förinen ges

Överförmyndare skallvarje som
ha tillsyn ifrågavarande för-över
mynderskap, förvaltarskap eller

Ärgodmanskap. bouppteckning-
vidlyjiig beskafenhet,en av

behöver denna avskrzft omjiztta
endast erforderliga delar.

Är erforderliga avskrijierinte
ingivna, skall sådana påtas
boets bekostnad.

8a§5

Förslá den dödes tillgångar eller, Förslár den dödes tillgångar
han efterlämnar make, till- efterlämnareller, han make,när när

jämtegångarna hans andel i tillgångarna jämte hans andel i
giftorättsgodsmakens icke till giftorättsgodsmakens tillinte

begravningskostnader begravningskostnaderän änannat annat
utgifteroch andra med anledning och utgifter med anledningandra

dödsfallet och omfatta till- dödsfallet omfattaroch till-av av
fastgångarna egendom eller fast egendomgångarna inte eller

bouppteckningbehöver behöver bouppteckningtomträtt, tomträtt,
icke förrättas, dödsbo- förrättas, dödsbo-inteom om
anmälan till anmälan till skattemyndig-göres rätten görsav
socialnämnden. heten socialnämnden.av

Dödsboanmälan skall Dödsboanmälan skallvara vara
i skriftlig och den dödes skriftlig och den dödesupptaga uppta

fullständiga fullständiganamn, person- namn, person-
hemvist, bostadsadress hemvist, bostadsadressnummer, nummer,

dödsdag intyg,och och dödsdag intyg,samt ut- samt ut-
visande beträffande tillgång- visande beträffande tillgång-att att

5 lydelseSenaste 1976:221.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

föreligger fall iföreligger fall isom avses arna som avsesarna
skola första anmälan skallförsta stycket. I anmälan stycket. I

och bostads- och bostads-angivasäven även anges namnnamn
beträffande dödsbodel- adresser beträffande dödsbodel-adresser

uppgifter därom uppgifter därom kanägare, ägare,om om
kunna inhämtas avsevärd inhämtas avsevärd tidsut-utan utan
tidsutdräkt. Dödsboanmälan bör dräkt. Dödsboanmälan bör göras

inom månader efter inom månader efter döds-två tvågöras
dödsfallet. skall förvaras fallet. Den skall förvaras hosDen

Skattemyndigheten.hos rätten.
ÄvenÄven dödsboanmälan dödsboanmälanomom

skall bouppteckning gjorts, skall bouppteckninggjorts,
förrättas, det begäres förrättas, det begärsom avom av

dödsbodelägare ellerdödsbodelägare eller annan vars annan vars
kan bero och denne kan bero därav och dennedärav rätträtt

förställer säkerhet för bouppteck- ställer säkerhet bouppteck-
ningskostnaden ellerningskostnaden eller omom ny ny

därförtillgång och det därför tillgång och det inteyppas yppas
föreligger fallföreligger sådant fall längre sådantlängre somsom

förstai första stycket. i stycket. Boupp-Boupp-avses avses
förrättas sist teckning skall förrättas sistteckning skall tre tre

efterefter det begäran månader det begäranmånader att att
gjordes ochdärom gjordes och säkerhet därom säkerhet

tillgången ställdes eller den tillgångenställdes eller den nya nya
förlängning yppades. Om förlängningyppades. Om avav

för- tiden för boupptecknings för-tiden för boupptecknings
l § första stycketrättande l § första stycket rättande ägeräger

tillämpning.tillämpning. motsvarandemotsvarande

tillse åligger Skattemyndighetenåligger DetDet rätten att attatt
erfor- tillse bouppteckning,bouppteckning, sådan närnär att

krävs, förrättas ochsådan indras, laga tid förrättatsinom ges
laga tid. Om det försum-det för- inomoch ingivits. Finnes vara

fdr skattemyndigheten vidvid viteäger rättensummat mas

6 lydelse 1976:221.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förelägga viss tid eller, där vite förelägga viss tid. Vid för-
bouppteckning skett, förordna summelse förrätta boupp-an

föranstaltanågon därom. teckning skall tingsrätten páatt
Sådant förordnande ansökan skattemyndighetenutgör av
hinder god vid förordna lämpligatt attvara man en person
förrättningen. förrätta bouppteckning. Sådant

förordnande hinderinteutgör att
god vid förrättningen.vara man

Registrering bouppteckning Registrering bouppteckningav av
där vid boupp-md fär ske, detinte vidinteäga mm, om

teckningen finnes hava så bouppteckningen har tillgått på
fötfarits i detta kapitel det i detta kapitel.sägs. sätt sägssom som
Är Ärbouppteckningen bristfällig, bouppteckningen bristfällig,

med föreläggande får Skattemyndigheten med före-äger rätten av
vite tid inom vilkenutsätta läggande vite inomtidutsättaav
bristen skall avhjälpas. vilken bristen skall avhjälpas.

pliktigDen lämna skyldigär Den lämnaäratt attsom som
uppgift till bouppteckning vid uppgift tillmd bouppteckning får

hållas därtill.vite föreläggas fullgöra skyl-sinatt
dighet vid vite.

Om det i den dödes tillgångar Om idet den dödes tillgångar
ingår fast egendom fastingår egendomär ärtaxe- taxe-som som
rad lantbruksenhet, skall rad lantbruksenhet, skallsom som

underrätta den tillsyns- Skattemyndigheten underrätta denrätten
18myndighet i 7 18kap. tillsynsmyndighet isom avses som avses

§ andra stycket dödsfallet. §kap. 7 andra stycket döds-om om
fallet.

7 Senaste lydelse 1990:1385.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

i kraftlag träderDenna
Äldre anståndärendenfortfarande i frågaföreskrifter gäller omom

ikraft-företill tingsrättenansökan inkommit18 7 §kap.enligt om
tillöverklagas docksådant ärendebeslut iTingsrättensträdandet. ett

kammarrätt.
Äldre boupp-fråga ärendenfortfarande iföreskrifter gäller omom

dödsboanmälanbouppteckningen ellerdödsboanmälanteckning och om
ärendengällerföre ikraftträdandet. Detsammainkommit till tingsrätten

20 9 § utfärdats förekap.förordnande enligtellerföreläggandedär
ikraftträdandet.
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2 tillFörslag
Lag ändring i konkurslagen 1987:672om

Härigenom föreskrivs i fråga 1987:672 2konkurslagen kap.attom
3 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

Görs ansökningen gäldenären, bör till ansökningshandlingen bifogasav
gäldenären underskriven förteckning boets tillgångaröver ochen av

skulder uppgiftmed varje borgenärs och postadress samtom namn om
det räkenskapsmaterial och de andra handlingar boet.rörsom

Ansöker dödsbo eller Ansöker dödsbo ellerett etten en
dödsbodelägare boet skall dödsbodelägare boet skallatt attom om
försättas i konkurs, skall till försättas i konkurs, skall till
ansökningshandlingen bifogas ansökningshandlingen bifogas
bouppteckningen efter den döde bouppteckningen efter den döde.
eller, inte bouppteckning förrät-inregistrering har Harom
skett, dagen skall uppgiftuppgifi därför. varjetats,om om
Har inte bouppteckning förrät- delägares och postadressnamn

skall uppgift varje lämnas.tats, om
delägares och postadressnamn
lämnas.

kraftDema lag träder i

l Senaste lydelse 1995:793.
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tillFörslag3

1949:661ändring förordningenFörordning iom

uppgifter i måldomstol lämnaskyldighet för attom

föräldrabalken,enligtärendenoch m.m.

1949:661fråga förordningenföreskrivs iHärigenom omom
enligt för-uppgifter i mål och ärendenför domstol lämnaskyldighet att

m.m.äldrabalken,
gälla,9 § skall upphöradels attatt

5 § skall ha följande lydelse.dels att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

tingsrätten fått kännedomunderårig HarHar någon ärsom
tillfallitegendom någonhar förvaltare del ieller attett omsom

underårig eller harskalldödsbo, tingsrätten ärsnarast somsom
skall underrättabo- förvaltare,bestyrkt kopia rättensända aven

förhål-Överförmyndarentill den överför-uppteckningen om
underrättelselandet, inteskall tillsynmyndare utöva om ensom

enligt 4eller för- har lämnatsförmynderskapetöver
Ärbouppteckningenvaltarskapet.

kopianomfattande, behöver
delaromfatta endast sådana som

Överförmyndaren kan behöva.
falltingsrätten i någotHar annat

egendomfått kännedom attom
underårigtillfallit någon ärsom

skallhar förvaltare,eller som
Överförmyn-underrättarätten

inteförhållandet,daren omom

I omtryckt 1976:811.Förordningen
lydelseSenaste av

1985:370rubrikförordningens
1995:384.9 §

2 1995:384.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

underrättelse har lämnatsen
enligt 4

förordningDenna träder i kraft
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4 Förslag till

Förordning upphävande kungörelsenom av

1971:713 renovation boupptecknings-om av

protokoll

Härigenom föreskrivs 1971:713kungörelsen renovationatt om av
bouppteckningsprotokoll skall upphöra gälla...att



SOU 1996: 160Författningsförslag26

till5 Förslag
1991:750förordningenändring iFörordning om

folkbokföringsregister m.m.om

1991:750förordningenföreskrivs i frågaHärigenom omom
m.m. 9 upphöra gälla...§ skallfolkbokföringsregister attatt

1 1995:389.lydelse 9 §Senaste av
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6 Förslag till

Förordning ändring förordningeni 1994:634om

med instruktion för Kammarkollegiet

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1994:634 med in-om
Kammarkollegietstruktion för 1 § skall följandeha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kammarkollegiet central förvaltningsmyndighetär för Sveriges indelning
för frågoroch statlig egendom permutation.samtom

Kollegiet bevakar i vissa Kollegiet bevakar i vissa
ärenden och allmännarätt ärenden och allmännarättstatens statens
intressen, bland i intressen, bland iannat vatten- annat vatten-
rättsliga ärenden och rättsligaärenden ärenden, stämpelskattom

och gávoskatt, vid inskrivningsmyndighetstämpelskatt samtarvs-
vid inskrivningsmyndighet frågor gäller Allmämiasamt som
frågor gäller arvsfonden.Allmännasom
arvsfonden.

Kollegiet tillhandahåller fond- och förmögenhetsförvaltning det
statliga och kyrkliga området administrativ, ekonomisk och juridisksamt
service till myndigheter under regeringen. Kollegiet har uppgifteräven

riskhantering för myndigheterrör under regeringen. Kollegiet utförsom
också kansligöromål vissa statliga nämnder och styrelser.

förordningDemia träder i kraft den

l Förordningen omtryckt 1995:1351.

2 lydelse 1995: 135Senaste
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7 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1994:952om

Allmänna arvsfondenom

1994:952föreskrivsHärigenom i fråga förordningenom om
arvsfonden 9 följandeAllmänna § skall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall underrätta Skattemyndigheten skallTingsrätten under-
Kammarkollegiet, det vid Kammarkollegiet, deträttaettom om

dödsfalldödsfall inte finns vid inte finnsnågon någonettannan
arvinge arvsfonden arvingeAllmänna Allmännaän änannan
eller fonden universell arvsfonden eller fondenär ärom om

gäl- universellDetsammatestamentstagare. testamentstagare.
ler har förordnatnär rätten om

16 lkungörelse enligt kap. eller
2 § ärvdabalken angående borto-
varande eller okänd arvinge och

avlidne, såvitt käntden det är
för tingsrätten, inte har efter-

arvingelämnat någon annan som
berättigad till före All-är arvet

arvsfonden.männa
skall underrättaTingsrätten

Kammarkollegiet harnär rätten
förordnat kungörelse enligtom
16 21 § ärvdabalkenkap. eller
angående bortovarande eller
okänd arvinge och den avlidne,

försåvitt det känt tingsrätten,är
inte har efterlämnat någon annan

tillarvinge berättigadärsom
arvsfonden.före Allmännaarvet
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FörordningDenna träder i kraft
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8 Förslag till

1996:271ändring i förordningenFörordning om

i domstolallmänmål och ärendenom

1996:271förordningen målföreskrivs i frågaHärigenom omom
och ärenden i allmän domstol

34 följande lydelse,dels § skall haatt
34före § lyda "Protokoll ärendendels rubriken skall övernärmastatt

ÄB".16enligt kap.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

34§

registrering, Bestämmelserna registrering,Bestämmelserna om om
inte aktbildning och beslut gäller inteaktbildning och beslut gäller

föri tingsrätt ärendeni tingsrätt för ärenden åt-omom enen
16gärder i kap.arvsskatt ellerbouppteckning, som avses

16 stället skall tings-i kap. ärvdabalken. Iåtgärder som avses
förastället skall tings- fortlöpandeärvdabalken. I rätten ett proto-

föra boupp- koll sådana ärenden.fortlöpande överrätten ett
teckningsprotokoll sådanaöver

Protokollet skallärenden. även
dödsboanmälningaromfatta

20 8 § ärvda-enligt kap. a
balken.

anmälerOm någon ett arvs-
tilleller testamentsansprák tings-

tillskall hänvisningrätten, en
ärendet vid protokolletdet göras

bouppteck-registrering avom
efter den avlidne.ningen

Överklagas vidskall det i protokollet detdomstolens avgörande,
in ochantecknas överklagandet komöverklagade beslutet närnär

Om tingsrättensändes till hovrätten.och handlingarna i ärendetbeslutet
särskiltbeslut i stället inavvisar överklagandet, skall detta etttas som

ärende i protokollet.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

i kraftförordning träderDenna
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till9 Förslag
1996:381förordningenändring iFörordning om

tingsrättsinstruktionmed

1996:381 medförordningenföreskrivs i frågaHärigenom om
18 följande lydelse.17 och skall hatingsrättsinstruktion att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

17§

tillräcklig kunskapharfår förordna domstolssekreterareLagmannen som
erfarenhetoch egetatt ansvar

inskrivningsärenden,handlägga
förvaltningtillavträdande egendomärendenhandlägga avom av

inteboutredningsman, dockförordnandeboutredningsman samt omav
ellerdödsbodelägareansökan har gjorts någon än testaments-av annan

flera boutredningsmän,ansökanexekutor eller avserom
boutredningsman sedanentledigandehandlägga ärenden avom

slutfört sitt uppdrag,denne
ellerbodelningsförrättareförordnandeärendenhandlägga avom

bodelnings-flerainte ansökanvid arvskifte, dockskiftesman avserom
skiftesmän,förrättare eller

l927:85l §dödande enligt lagenärendenhandlägga omom
vilandebevispantbrev ellerhandlingdödande förkommen somavav
företagshypotek-ellerfast egendom ellerinteckning i tomträtt avavser

aktiebrev,brev eller av
1927:8513 §enligt lagendödandeärendenhandlägga omom

elleri fast egendominteckninghandlingförkommendödande avav
företagsinteckning,ellertomträtt av

ärendenhandlägga om
820 kap. §enligtregistrering a

dödsbo-ärvdabalken enav
anmälan.

enligtföreläggandeutfärda
andraeller20 9 § förstakap.

arvdabalken inom vissstycket att
ellerbouppteckningtid attge

sådan,avhjälpa brist i enen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

handlägga ärenden om
20registrering enligt kap. 8 §

ärvdabalken bouppteckningav en
eller tilläggsbouppteclazing, och

10. handlägga ärenden ut-om
tagande arvsskatt enligt lagenav
1941:416 arvsskatt ochom
gávoskatt sambandi med regist-

bouppteckningrering ellerav en
tilläggsbouppteckning.

Förordnanden enligt första stycket l får inte handläggningavse av
inskrivningsärenden lagfartssammanträden,rör lagfartersom
grundval protokoll från sådana sammanträden, 19rättelser enligt kap.av
17 § jordabalken eller utdömande vite. Sådana förordnandenav
innefattar behörighet upplägg i fastighetsbokengöra för nybildadeatt
fastigheter eller nödvändiga ändringar i inskrivningsregistret med
anledning uppgifter från lantmäterimyndighet ändringar iav om
fastighetsregistret, lämna dagsgodkännande 38enligt § inskrivnings-
registerkungörelsen 1974:1061 och fullgöra inskrivningsmyndighetens
uppgifter enligt 1984:404lagen stämpelskatt vid inskrivnings-om
myndigheter,

Förordnanden enligt första Förordnanden enligt första
2-10stycket får endast 2-6stycket får endast ären-avse avse

ärenden kan avgöras den kan avgörassom av en som av en
lagfaren domare. Förordnandena lagfaren domare. Förordnandena
får inte ärenden in-med får inte ärenden med in-avse avse
ternationell anknytning. Dom- ternationell anknytning. Dom-
stolssekreterare får till boutred- stolssekreterare får till boutred-
ningsman, bodelningsförrättare ningsman, bodelningsförrättare

skiftesman förordnaeller endast eller skiftesman förordna endast
den advokat ellerär den den advokat ellerär densom som

tidigare förord- tidigare förord-som genom som genom
fåttnanden har erfarenhet och nanden har fått erfarenhet ochav av

visat lämplighet för sådana visat lämplighet för sådana
uppdrag. uppdrag.

Förordnanden förstaenligt stycket medför inte behörighet avvisaatt
ärenden, enligt 34 1996:242ärenden § lagenompröva domstols-om
ärenden eller meddela interimistiska beslut. Förordnanden för dom-att
stolssekreterare får endast enkla ärenden.avse
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

18§

tjänstgjort minsttingsnotarie harfår förordnaLagmannen sexsomen
i övrigt lämpligtillräcklig erfarenhet ochbedöms hamånader samt vara

att eget ansvar
i fastighetsboken förinskrivningsärenden, upplägghandlägga göra
inskrivningsregistretändringar ieller nödvändiganybildade fastigheter

ändringar ifrån lantmäterimyndighetanledning uppgiftermed omav
38 inskrivnings-dagsgodkämiande enligt §fastighetsregistret, lämna

1974:1061 inskrivningsmyndighetensfullgöraregisterkungörelsen och
1984:404 vid inskrivnings-stämpelskattuppgifter enligt lagen om

myndigheter,
enligthör handlägga ärendenärendenhandlägga som

16 kap. drvdabalken ochbouppteckningsprotøkollet,till ären-
förordnande boupp-den avom

20teckninggörrättare enligt kap.
9 stycket ärvdabaücen,§ första

bodelningshandlingar,inregistreringärendenhandlägga rörsom av
9anmälningar imellan makar ochäktenskapsförord, gåvor som avses

äktenskapsbalken,1 § andra stycketkap.
eller godmanskap ochförmynderskaphandlägga ärenden rörsom

inte ärendetlagfaren domare, dockkan äravgöras omav ensom
tvistigt, och

vittnesförhör tillkomstenhandlägga ärenden rör avomsom
skriftliga testamenten.

handläggningstycket l får inteenligt förstaFörordnanden avse av
lagfarter grundvallagfartssammanträden,inskrivningsärenden rörsom

19 17 §rättelser enligt kap.från sammanträden,protokoll sådanaav
utdömande vite.ellerjordabalken av

medför inte behörighetenligt första stycketFörordnanden omprövaatt
1996:242 domstolsärenden. Förord-34enligt § lagenärenden om

elleromfattande eller svårainte ärendennandena får är somavse som
erfarenhet.särskildorsak krävernågonav annan
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

förordning i kraftDenna träder
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Utredningsuppdraget1 och dess

genomförande

Uppdraget

1996: 18Utredningens direktiv Dir. beslöts regeringen 7denav mars
1996. Direktiven i i bilagaåterges sin helhet

Utredningen i den aktuella delen sitt uppdraghar behandlaattnu av
frågor bouppteckningshanteringen. Utredningen bl.a.skall taom
ställning till
I instituten bouppteckning och dödsboanmälan skall bevaras,om
I for framtidenhur underlaget skatt skall i ochutse
I fattavilken eller vilka myndigheter skall besluten registre-som om
ring och fastställande arvsskatt.av

Genomförandet uppdragetav

påbörjade sitt arbete i april, har vid sammanträdeUtredningen, ettsom
lagstiftningeni Köpenhamn informerats den danska området.om

5.2.1-Studiebesök gjorts i Oslo Helsingfors avsnitthar också och se
5.2.3.

Vid Kammarkollegiet därefter utredningenbesök och kontakter harpå
inhämtat kollegiets synpunkter den ordningennuvarande och
reformbehovet.

tingsrätterl.Utredningen har haft underhandskontakt med antalett
uppgifterDessa har bl.a. lämnat avseende omfattningen de tillämp-av

ningssvårigheter i den boupptecknings-kan uppstå nuvarandesom
hanteringen.

i Tingsrättemai Stockholm, Göteborg, Malmö, Trelleborg, Huddinge,
Örebro,Linköping, Växjö,Uppsala, Falun, Stenungsund, Vänersborg, Eksjö,

Mariestad, Landskrona, Sveg, Västerås och Luleå Södra Roslagssamt
tingsrätt.
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Vid besök Landsarkivet i Lund har synpunkter frågan om
bouppteckning kulturhistoriskt dokument inhämtats.som

Slutligen har underlag för bedömning kostnadskonsekvenseren av
inhämtats från Domstolsverket, Kammarkollegiet och Riks-m.m.

skatteverket utredningens och sakkunniga ellerexperter annatgenom
sätt.
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Historik2

Bouppteckning2. 1

laglig reglering1600-talet aktualiseradesbörjaniRedan avenav
lagförslag fanns bestämmelserbouppteckningsinstitutet. KarlI IX:s om

faderslöst barnomyndigtskullebouppteckning närupprättas ettatt
förmyndare.skulle undersättas

1636från innehöll bestäm-Stockholms stad årprivilegiebrev förEtt
Enligtefter avlidna borgare.bouppteckningarupprättandemelser avom
verk-råd vakaborgmästare ochskulle stadens överprivilegiebrevet

tionde allttillgodogöra sigVidare ägde stadenställigheten. ett somav
ärvdes.

1667frånformyndarekammaren årochförordning rörande Arv-I en
för dembouppteckningspliktföreskrifterytterligareinfördes somom

infördesFörmyndarförordningen två årStockholm.bodde i senaresom
med tillsättandetbouppteckningsskyldigheten i sambandreglerade av

för omyndiga barn.förmyndare
lagstifta1686 Lagkommission angelägetenligt årsDet att om envar

ochför bl.a. förebyggabouppteckningspliktallmän att arvsprocesser
Kommissionenssina fordringar.bevakaför fordringsägareunderlätta att

nionde1734 ärvdabalkensi lag. Ismåningom årsförslag resulterade så
efteruppteckningegendomens lagabestämmelserdäri fannskapitel om

ellerför efterlevande make,skyldighetstadgadesden döde. Här omen
allauppgiva låta nedtecknariktigt ocharvingarna,inte fannssådan att

Bouppgivarenvid dödsfallet.sådana deoch skulder i boettillgångar var
handlingen. För-undertecknaedlig förpliktelseunderskulle sedan

efter-gode Dearvingarnas ochske i mäns närvaro.rättningen skulle
boet.förteckningensig övermånader upprättalevande hade atttre

månad fråni stad inomtillhandlingen ingesDärefter skulle rätten, en
ting.landet vidupprättandet och nästa

1933 till lagenöverfördesbouppteckning årReglerna omom
regleradessamband härmed närmarearvskifte. Iboutredning och

bouppteckningensbouppteckning,tillbouppteckningsplikten, kallelsen
Vidarefull görande.bouppteckningspliktenskontrolleninnehåll och över
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föreskrevs uttryckligen sekundosuccessorer skulle kallasäven tillatt
förrättningen och fannsegendom flerapå bouppteckningatt orterom
ñck ske varje Slutligen infördespå regel särskildort. atten om en
handling skulle i de fall tillgång eller skuldupprättas efteryppatsen ny
bouppteckningen.

Vid införandet 1958 1933ärvdabalken år upphörde års lag,av nya
och bestämmelserna bouppteckning återfördes till ärvdabalken därom

Ändringarna20de alltsedan dess finns i kap. 1958år formelltvar av
och redaktionellt slag.

korta historiskaDen översikten visar alltså, boupptecknings-att
institutet i sin nuvarande form i sina huvuddrag oförändrat 1734sedanär

lag.års

2.2 Arvsskatt

gällandeNu regler arvsbeskattning har utvecklats de tidigasteom ur
stämpelförfattningarna från 1600-talet.sista hälften Enligt dessaav
skulle antal urkunder såsom bouppteckningar ochett stort testamenten,
arvskiften stämplatupprättas Det emellertid inte frågapapper. var om
någon verklig skatt rörde sig beskattning vissautanarv mer om en av
i privaträttsligt hänseende betydelsefulla skriftliga handlingar.

1800-talet först arvskifteshandlingenUnder sköts och sedan testa-
sidan för lämna plats bouppteckningen, vilkenåt åtmentet att ensam av

de handlingar föremålblev för stämpelbeläggning.tre typerna av
börjadeParallellt härmed bouppteckningsstämpeln frånövergå skatten

skriftliga handlingenden till beskattning sikte dettogen som
handlingen 1845förmögenhetsvärde stämpelförordningavsåg. I årssom

finner för första regler i förhållande tillgången behåll-man om en
progressivstorlek stämpelavgift. Skärpningar i progressionenningens

År1848 1857. 1863genomfördes därefter och emellertidår slopades
skatteskalan ochden progressiva skatteprocenten fastställdes överlag till

1870-talet 1/2l/4 Under höjdes tillprocent. procentsatsen procent.
stämpelförordningarnasParallellt med arvsskatteregler famis tidvis

Årarvsskatt i bevillningsförordningarna. 1884bestämmelseräven om
emellertid enhetlig arvsbeskattning.infördes Bouppteckningsstämpelnen

förblev den enda formen arvsbeskattning. Enligt stämpel-en ny
förordning infördes gjordes skattens storlek till vissår delsom samma

arvingar ochberoende hur släkt med dennära testamentstagareav var
Bouppteckningsstämpeln skulle nämligen 50avlidne. med förutgå öre

arvlåtaren efterlämnat bröstarvingar, ivarje hundra kronor, ochom
60fall för varje hundra kronor.övriga med öre
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Tio 1894,år dvs. komår stämpelförordning. I dennasenare, en ny
lades till delar grunden till de har iregler dag. Nu genomfördesstora

viktigaden förändringen underlaget för skatteberäkningen inte längreatt
skulle den totala behållningen de olika ellerutanvara arvs-
testamentslotterna. Arvingar och indelades också i olikatestamentstagare
klasser beroende släktskapet med arvlåtaren med särskild skatteskala
för varje klass. Den maximala skattesatsen i den för make och barn
gällande skatteklassen 1,5 procent.var

Nya stämpelförordningar 1899 1908.kom ochår Nya skattesatser
1910 1911.infördes år och Dessa överfördes sedan 1914till för-års

ordning arvsskatt och skatt gåva.om
Vid tillkomsten 1914 förordningårs upphävdes det gamlaav

sambandet mellan stämpelförordningarna och bouppteckningsstämpeln.
första infördesFör gången bestämmelser skatt och gåvanu om arv

i fristående författning. nyhet införandetEn komplet-etten annan var av
terande deklarationsinstitut. Tidigare beskattningen begränsad tillvar

arvfallsådana där bouppteckningsplikt förelåg enligt svensk lag. Genom
införandet deklarationsinstitutet kunde omfånget arvsbeskattningenav av
utvidgas. Genom detta institut också gåvodeklarationerna fram.växte I

.klass I den högsta skattesatsen vid förordningens tillkomst 4 procent.var
skattesatserna för och gåva.var gemensamma arv

gällande författningenDen arvsskatt och gåvoskatt tillkom årnu om
19411. Den bygger grunderna i den tidigare förordningen men en
anpassning beskattningen efter varje enskild lottägares förvärvav
eftersträvas iDen högsta skattesatsen klass vid för-än Imer. var
ordningens tillkomst 20 procent.

Under andra världskriget uppkom budgetunderskott i deett stort
statliga finanserna. Mot bakgrund härav ñck statlig utredning ien
uppdrag undersöka möjligheten införa engångsskatt påatt att en
förmögenhet. Idén med sådan skatt för kritik och utredningenutsattesen
föreslog i stället det den vanliga arvsskatten också skulleutöveratt tas

särskild skatt kvarlåtenskapen i sin helhet, s.k. kvarlåten-ut en en
År 1947 infördesskapsskatt. också förordning sådan skatt.en om en

Systemet med olika skatter i samband dödsfall medfördetvå med en
mängd problem. Skatten administrativt kompliceradansågs men
kritiserades förockså orättvis. gjordes bl.a. gällandeDet detatt attvara

1 Lagen 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt AGL. Rubriken,om som
tidigare Förordning arvsskatt och gåvoskatt, erhöll sin nuvarandevar om
lydelse år 1974.
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likafelaktigt kvarlåtenskapsskatten blevprincipiellt stor oavsettattvar
1956 särskildabakgrund härav tillkallades årarvingar. Motantalet
de regleruppgiftsakkunniga fick till översyngöraatt av somensom

sakkunniga fann meddödsfall.beskattningen vid Deavsåg systemetatt
kvarlåtenskapsskattenlämpligt och förordadeolika inteskattertvå attvar

1941skatteskalorna iVidare föreslogs årsavskaffas.skulle att arvs-
inkomster skulleuppjusterasskatteförordningen skulle så statensatt

förbli oförändrade.
1959föreslagit avskaffades kvar-de sakkunniga årenlighet med vadI

arvsskatteförordningen ändrades.ioch skatteskalornalåtenskapsskatten
60skattesatsenden högstaI klass I blev procent.nu

År Kapitalskattebered-1967 utredningtillsattes namnetantogsomen
förmögenhets-reglernaUtredningens uppgiftningen. överatt se omvar

förstaBeredningen avlämnadegåvobeskattningen.ochsamt som enarvs-
1969:54.Kapitalbeskattningen SOU Häri sitt arbete betänkandetetapp

omkonstruktionarvsbeskattningens delföreslogs för systemet.aven
skulle behållas endast förarvslottsbeskattningenföreslogUtredningen att

delför övriga förvärvaresanhöriga, medanavlidnesden närmaste man
kvarlåtenskapsbeskattrting. Med dettatill slagsskulle över systemett

förenklingar.beredningen avsevärdaenligt uppnåskulle man
kritikför starkförslag nämnda delKapitalskatteberedningens i utsattes

aldrig fram förförslag ladesremissförfarandet och någotunder
riksdagen.

År lag-kommitté för1984 tillkallades översyngöraatt en aven
1984:02. Kommittén,Figåvobeskattningenochstiftningen om arvs-

gåvoskattekommittén, avlämnade slut-ochArvs-namnetantogsom
1987:62. KommitténsSOUgåvoskattelagochbetänkandet Ny arvs-

delreformer.endast lett till någraförslag har
gjorts i såvälåtskilliga ändringardecennierna hardeUnder senaste

förra1 detskatteberäkxiingen skattesatserna.förgrunderna som
1987AGL föranleddes årsde ändringar ikanhänseendet nämnas som av

1992. klasskraftigt 1sänktes årfamiljerättsreform. Skattesatserna senast
30den högsta skattesatsenI och är procent.
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3 Gällande rätt

3.1 Inledning

I detta avsnitt översiktlig beskrivning de gällande reglerges en av som
berör bouppteckningar och arvsskatt. Sådana bestämmelser återfinns i

Översiktenflera olika författningar. också tänkt i vissär mån speglaatt
i bouppteckningsärende.gången detaljeradEn beskrivningett mer av

handläggningen vid tingsrätten finns 6.3.i avsnitt

3.2 Förordningen 1991:750 om

folkbokföringsregister m.m.

När någon har avlidit skall bevis dödsfallet dödsbevis och intygom om
dödsorsaken utfärdas läkare dröjsmål. Dödsbeviset skall sedanutanav

tilllämnas Skattemyndigheten i det län där den avlidne senast var
folkbokförd. Om avlidneden vid dödsfallet vårdades på sjukvårds-en
inrättning eller fördes dit i anslutning till dödsfallet skall dödsbeviset
lämnas inrättningen. andra fall lämnasI beviset den läkareav av som
utfärdat handlingen, 2 34 kap. och begravningslagen 1990:1144.se

Skattemyndigheten avregistrerar sedan den avlidne folkbokföringenur
19 1991:481.enligt § folkbokföringslagen Därefter skall skatte-

myndigheten enligt 9 § 1991:750förordningen folk-snarast om
bokföringsregister underrätta berörd tingsrätt dödsfallet.m.m. om
Skattemyndighetens underrättelse dödsfallet har de personavierersattom

1991före den 1 juli utfärdades pastorsämbetet. Underrättelsensom av
förutomskall uppgift den avlidne innehållaockså uppgift denom om

avlidnes make, barn och föräldrar såsom dessa uppgifter framgår av
folkbokföringen.
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Ärvdabalken3.3

20 ärvdabalken3.3.1 kap.

Bouppteckningar

skulder igenomden dödes tillgångar och gåshar avlidit skallNär någon
bouppteckningsförrättxiing.vid För-skeroch förtecknas. Detta en

för dvs. efter-privat angelägenhet dödsbodelägarna,rättningen är en
universella Densambo, arvingar ochlevande make, testamentstagare.
förutsättningarna för det likaledestill klargörasyftar huvudsakligen att

handling, bouppteck-förrättningenprivata arvskiftet. Vid upprättas en
förrättningen. Bouppteck-förekommit vidbevis vadning, över somsom

förrättningensåväl själva denalltsåning begrepp somavsersom
handlingen.upprättade

ÄB sistskall förrättning ske20 l § ärvdabalkenEnligt kap. tre
inom tidkan dock ansökanefter dödsfallet. Rättenmånader samma

beskaffenhet ellermed hänsyn till boetstiden det behövsförlänga avom
särskild orsak.annan

boutredningsmani sin vård, ellerhar egendomenDödsbodelägare som
ÄB220 tid och förenligt kap. § bestämmatestamentsexekutor skall ort

trovärdiga godekunniga och mänbouppteckning två attsamt utse
tid. Vidare skall alltidskall kallas i godSamtliga delägareförrätta den.

liksom sekundo-make eller sambo kallasavlidnes efterlevandeden
först sedanerhålla lott i kvarlåtenskapenskall amiansuccessorer som

har avlidit.universellarvinge eller testamentstagare
ÄB20 3 personuppgifter§ fleraskall enligt kap.bouppteckningenI

för förrättningen, denberörda lämnas. Dagenavlidne och andradenom
skalloch hemvist dödsdagenfullständiga yrkedödes samt anges.namn,

kallats tillhemvist för dem skall haochVidare skall somnamn
och förunderårig skall födelsedatumFörförrättningen uppgesanges.

Arvinge skallmed den döde.hans släktskapskallarvinge upptasanges
Om den dödefrån kvarlåtenskapen.utesluten del ihan äräven om

bröst-deskall för bröstarvingarmake ärefterlämnar anges omen
aktuella lagrummetSlutligen skall enligt dettill maken.arvingar även

vid förrättningen. Har någonvarit närvarandevilkaframgå somsom
skall bevis haninte varit närvarandeförrättningenkallats till attom

bouppteckningen.i tid fogas tillblivit kallad
ÄB skalltillgångar och skulderföreskrivs den dödes20 §4I kap. att

dödsfallet. Tillgångarnavidbouppteckningen dei såantecknas som var
till sina belopp. Närmareoch skuldernasina värdentillskall anges
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regler beräkningen tillgångar 1941:416och skulder finns i lagenom av
arvsskatt och gåvoskatt. Om den döde gift skall båda makarnasom var

tillgångar och skulder antecknas och för sig. Omvärderas någonvar av
makarna hade enskild egendom skall detta Efterlämnar den dödeanges.

sambo och hade dem förvärvatnågon bostad eller bohag fören av
begagnande skall denna egendom antecknas och värderasgemensamt

särskilt den efterlevande sambon har begärt bodelning.om
Efterlämnar den avlidne eller äktenskapsförord skall dettestamente

ÄB20enligt kap. 5 § intas i bouppteckningen eller i bestyrkt avskrift
fogas därtill bilaga. Vidare skall i bouppteckningen ñmias uppgiftsom

livförsäkringar tillgångaroch pensionssparkonto till följdom som av
förmåntstagare insatts inte ingår i kvarlåtenskapen. vissa fall skallIatt

också uppgifter förskott eller lämnas i bouppteckningen.gåvaom arv
ÄB20 6 §kap. föreskrivsI den vårdar egendomen eller iatt som

övrigt tillbäst känner boet skall lämna uppgifter boet. Bouppgivarenom
skall handlingen teckna försäkran heder och uppgifter-samvete att

till bouppteckningen riktiga och inga uppgifter avsiktligtär attna
utelämnats. Bouppgivaren skall bekräfta sina uppgifter med ed talanom

edgång förs någon kan bero därav eller boutrednings-rättom av vars av
eller testamentsexekutor. De gode skall handlingenmännenman

intyga allt har blivit riktigt antecknat och tillgångarna haratt att
efter förstånd.värderats bästa

ÄB20Hade den avlidne tillgångar flera får enligt 7kap. §orter
särskild bouppteckning förrättas varje bouppteckningarnalort. en av

finnasskall sammanfattning boets tillgångar och skulder.en av
ÄB20 8kap. § framgår bouppteckningenAv inom månad efteratt en

upprättandet skall för registrering till i den där den döderätten ortges
skulle ha i tvistemål i allmänhet eller, behörig domstol intesvarat om
finns, till Stockholms tingsrätt.

När tingsrätten fått besked från skattemyndigheten harnågonattom
avlidit, åligger det tingsrätten bevaka såväl boupptecknings-att att en
förrättning hålls bouppteckningshandling in till rätten.attsom en ges

ÄB20 9Försummas detta, får domstolen enligt kap. § vid vite förelägga
viss tid, eller bouppteckning inte skett, förordna föranstaltanågon attom
därom.

tillgång eller skuld blir känd efterOm det bouppteckning haratten ny
förrättats eller upptäcks felaktighet i bouppteckningen, skall enligtannan

ÄB20 10 § tilläggsbouppteckning innehållande tilläggkap. eller rättelse
förrättas inom månad.en
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Dödsboanmälan

bouppteckning finns undantag. Om den dödesFrån reglerna ettom
efterlämnar make, tillgångarna jämte hanstillgångar eller, han andelnär

i giftorättsgods inte förslår till begravningskostnadernamakens änannat
finnsutgifter med anledning dödsfallet, och bland till-och andra av

varken fast egendom eller behöver bouppteckninggångarna tomträtt,
ÄB20 8enligt kap. § inte förrättas. stället skall socialnämndenI göraa

dödsboanmälan till rätten.
skriftlig dödes fullständigaDödsboamnälan skall och denupptavara

intyghemvist, bostadsadress och dödsdag samtnamn, personnummer,
tillgångarna inte förutsättningarna förutvisande är större änatt att

föreligger. anmälan dödsbodelägarnadödsboamnälan I skall även anges,
tidsutdräkt. Dödsbo-uppgifter därom kan inhämtas avsevärdutanom

förvarasinom månader från dödsfallet och skallanmälan bör tvågöras
hos rätten.

Även falldödsboanmälan gjorts skall i vissa bouppteckningom
Så det begärs dödsbodelägare ellerförrättas. skall ske annanom av vars

och denne ställer säkerhet för boupptecknings-kan bero däravrätt
tillgång förutsättningarna för dödsboan-kostnaden eller ochyppasom ny

mälan inte längre föreligger.

3.3.2 bestämmelser i ärvdabalkenAndra

ÄB 1818 finns allmänna bestämmelser dödsbon. kap. 4 §I kap. Iom
förhållandet mellan döds-första stycket finns bestämmelseen om

tredje ioch tredje stadgas avtal godbodelägare Där att som manman.
dödsbodelägareslutit med dem enligt bouppteckningen är ärtro som

ytterligare dödsbodelägare finns. Tredje alltsågällande äräven om man
riktigheten de i bouppteckningen lämnadeinte skyldig undersökaatt av
finns anledning felaktighet.uppgifterna, det inte någonatt antaom
inte inregistrerad vid tingsrätten förBouppteckningen behöver attvara

tillämpligt,det aktuella stadgandet skall det räckerutan attvara
förrättningen bouppteckningen praktiken kan dethållits och Iupprättats.

förekomma krävs dödsbo kan visa in-likväl detatt att ett enupp
för exempelvis avtal skall komma tillregistrerad bouppteckning att ett

stånd.
ÄB18 visst speciellt fall4 § andra stycket stadgas för vadI kap. ett

förrättats.tid då bouppteckning integäller under den någon ännusom
företagits medverkanrättshandlingDär sägs utan testaments-att som av
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innan bouppteckning skett giltig, tredje iär godtagare troom man var
och rättshandlingen inte kunde tillsanstå bouppteckningen förrättats.

3.4 Lagen 1941:416 arvsskattom

och gåvoskatt, m.m.

tingsrättenNär inregistrerar bouppteckning skall den fattaocksåen
beslut i frågan arvsskatt. Utgångspunkten för arvsbeskattningen ärom
uppgifterna i bouppteckningen den avlidne och hans egendom samt,om
i förekommande fall, den efterlevande maken och dennes egendom,
barn, försäkringsförordnaden frågan giftorätts-testamenten, samt om

förelåggemenskap eller
Arvsbeskattningen utformadär schematisk arvslottsbe-som en

skattning. Beskattningsförfarandet inleds, den avlidne gift ochom var
giftorättsgemenskap förelåg, med schematisk bodelning. Kvarlåten-en
skapen fördelas därefter vid schematiskt arvskifte lotter medett
beaktande ärvdabalkens arvsregler, försäkringsför-testamenten,av
ordnanden etc.

Bodelning och lottläggning sker utifrån bouppteckningsvärdena, dvs.
enligt värden bestämda värderingsreglerna i 1941:416lagenav om
arvsskatt och gåvoskatt AGL. Skatten beräknas för varje lott för sig.
Förvärvarna delas in i klasser och i varje klass förekommer olikatre
grundavdrag och skatteskalor. Till klass I räknas bl.a. efterlevande make
och sambo bröstarvingar. skattefriaDet avdraget för efterlevandesamt

och 280 000make sambo är kr och för övriga i 70 O0klass I kr. I
klass och III 21 000grundavdraget kr.är Den högsta skattesatsen i

klass 30varje är procent.
Arvsskatt kan också beräknas utifrån verkligt arvskifte. Dennaett

möjlighet utnyttjas sällan, i första hand beroende be-ytterst att
skattningen i fallså grundas de värden dödsbodelägarna åsatt
egendomen vid arvskiftet.

vissa situationer skall denI tagit arvsdeklaration.upprättasom arv en
Så fallet ellerär testamentslott äganderättutgörst.ex. om en arvs- av
eller rättighet vilken skall beskattas vid arvlåtarensän testatorssenare
död, framskjutets.k. förvärv 45 § AGL. Deklarationen skallett
avgivas heder och och innehålla vissa personuppgiftersamvete om
arvlåtaren testator och den skattskyldige uppgifter densamt om
förvärvade egendomen 47 § AGL.

Skattskyldiga för arvsskatt de förvärvatär egendom, skatte-som men
kravet riktas till dödsboet har förskjuta skatten. tingsrättenNärattsom
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gåvoskatteförordningenenligt ocharvsskatt, skall denhar fastställt arvs-
skattebeloppet till1958:563, inbetalningskortAGF skicka bl.a. ett

8 9bouppteckningen och §§.inden gettsom
expedierar tingsrätten ocksåskatt skallde ärenden där utgå,1

skattemyndighetbeslut skatten till denprotokollsutdrag med ärsomom
10 AGF.uppbördsmyndighet §

överklagas tillfastställande arvsskatt kanbeslutTingsrättens avom
Överklagandetiden tingsrättensfrån dagen förårhovrätten. är tre

beslut.

1996:242 domstols-3.5 Lagen om

ärenden, m.m.

Ärenden och fastställandebouppteckningarinregistrering avavom
dödsboanmälningarinregistreringärendenarvsskatt samt avom

1996:242 domstolsärenden.vid tingsrätterna enligt lagenhandläggs om
bouppteckningsprotokollet. Reglers.k.Protokollföring skall ske i det
1996:271 ärenden i34 mål ochåterfinns i § förordningenhärom om

domstol.allmän
Ärenden 3 lagfaren domare. Detenligt § ärendelagenhandläggs av en

inregistrering ochtingsnotarier beslutarvanligaste emellertidär att om
Även förordnasdomstolsbiträden kanbouppteckningar.skattläggning av

tingsrättenreglerbouppteckningsärenden. Dehandläggaatt gersom
17-20 förord-beslutsfattandet finns idelegeringmöjlighet till av

1996:381 tingsrättsinstruktion.medningen

instruktion1994:634 medFörordningen3.6

Kammarkollegiet,för m.m.

beslutbeskattningsmyndighetensAGL skall64 § lEnligt mom.
ochåtervinning arvsskatteftergift ellerfastställande,angående av

72 §regeringen förordnar. Avmyndighetdengranskasgåvoskatt av
detgranskningsmyndighet skall föra allmännasAGL följer att samma

gransknings-tillämplig. TillAGLärenden däri mål och ärtalan
Enligt l §Kammarkollegiet.43 § AGFimyndighet har utsetts

Kammarkollegiet bevakarinstruktion för1994:634 medförordningen
blandintressen,och allmännai vissa ärendenkollegiet rätt annatstatens

stämpel-och gåvoskatt,och ärendenvattenrättsliga ärendeni arvs-om
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inskrivningsmyndighet frågorskatt vid gäller Allmännasamt som
arvsfonden.

kollegiet fullgöraskall kunna sin uppgift gransknings-För att som
myndighet har beskattningsmyndigheten ålagts sända in vissaatt
handlingar till kollegiet. Tingsrätten skyldig tillställa kollegietär att en
kopia bouppteckningsprotokollet inom eftermånadertvå utgångenav av

1971:713protokolletden månad KK renovationsom avser, se om av
bouppteckningsprotokoll. Skattemyndigheten skall inom månadertvå
efter varje kvartalutgången sända exemplar sin besluts-ettav av

64 2 12förtecking till kollegiet se § AGL §och AGF. Såvälmom.
tingsrätten Skattemyndigheten skickaskall också respektivesom arvs-
gåvodeklarationer till kollegiet. Efter avslutad granskning återsänder
kollegiet deklarationerna till beskattningsmyndigheten. Däremot är

inte skyldigtingsrätten sända in bouppteckningarna.att
60 § AGLKollegiet har enligt sig överklaga felaktigtår påtre att ett

43skattebeslut. Enligt § AGF bör dock granskningen alla under ettav
avlämnade protokoll och beslutsförteckningar avslutad föreår vara

följande år.utgången av
Om enskild överklagar skattebeslut kollegiet den enskildesäretten

i hovrätten. Hovrätten skyldig alltid höra kollegiet i dessaärmotpart att
Om kollegiet efter delgivningärenden. den enskildes överklagandeav

for sin del beskattningsmyndighetens beslut felaktigt, harärattanser
kollegiet sig överklaga beslutet.två månader Denna regel tilläratt
för skattefrågan skall bli rättskraftigt avgjord i sammanhang.att ett

AGL innehåller också regler s.k. anmärkningsförfarande,om som
innebär beskattningsmyndighet således högre rätt efter påpekandeatt
från kollegiet skattskyldig fastställaoch hörande den kan skatt medav

fastställts i dethögre belopp ursprungliga skattebeslutet.änett som
Enligt 11 § AGF föreligger skyldighet för beskattningsmyndighet att

till kollegiet skicka in beslut anstånd betala arvsskatt ochattom
gåvoskatt.

AGL framgått, framskjutna förvärv,finns, regler s.k.I om somsom
inte vid dödsfallet eller gåvotillfället vidinnebär skattatt tas ut utan ett

3.4.avsnitt Enligt 1tillfälle, vanligen död sesenare en annan persons
framskjutna§ AGF domstol skyldig lämna uppgift dessa s.k.är att om

förvärv kollegiet. Underrättelse behöver dock inte skickas värdettill om
föregendom beräknat avdrag värdet denden utan avav som avses,

lO 000 5Kollegiet skall enligt ochrättigheten, understiger kr.upplåtna
6 tingsrätten tiden för skattskyldighet inträtt. FörAGF upplysa när

f.n. innehålleruppgift har kollegiet register,fullgöra denna ettatt som
500 framskjutna förvärven. Varjeärenden, de år4 görsöver en

folkbokföringsregistret för hur mångaavstämning utrönaattmot
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avlidit, vilket föranleder skattskyldigheten inträtt.attpersoner som
Därefter kollegiet till tingsrätten,anmäler detta har infordraattsom
arvsdeklaration 45 §enligt AGL.

Om egendom beskattats både i Sverige och i utländsk dvs.stat,en
dubbelbeskattas, kan Kammarkollegiet medge nedsättning eller befrielse
från 58den arvsskatt fastställts i Sverige. Förfarandet regleras i §som

1967:721AGL och förordning förfarandet rörande eftergiftom av
Ärendenaarvsskatt vid dubbelbeskattning.eller gåvoskatt delsavser

tillämpning l7 dubbelbeskattningsavtalde rörande arvsskatt vissaav av
avtalen gåvoskatt Sverige ingått med andra länder, delsrör även som
beslut länder Sverige Kollegietssaknar avtal med. beslutrörsom som
i dessa ärenden kan överklagas till Finansdepartementet.

57 58Enligt och AGL kan regeringen i vissa fall medge s.k.a
dispens från skyldigheten erlägga Kollegieteller gávoskatt. äratt arvs-
i de flesta dessa ärenden remissinstans.av
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4 Tidigare utredningsförslag och

beredningsläget på angränsande
områden

4. 1 Tidigare översyner

flera olikaI sammanhang har under de decennierna diskuteratssenaste
uppgifterna registrera bouppteckningar fastställaoch arvsskattattom

skall flyttas från tingsrätterna. I detta avsnitt beskrivning deges en av
viktigaste förslagen lämnats i frågan.som

År 1967 tillsattes utredning, den s.k. Kapitalskatteberedningen,en
ñck till uppgift samladgöra och förmögen-översynattsom en av arvs-

hetsbeskattningen. I sitt slutbetänkande Teknisk kapitalbe-översyn av
skattningen 1971:46SOU föreslog beredningen länsstyrelsernaatt
skulle såväl registreringen bouppteckningaröverta arvsskatte-av som
bestyren från tingsrätterna. propositionen 1974:98I uttalade dock
departementschefen organisationsfrågorna rörande arvsskatten krävdeatt
ytterligare överväganden. Utredningens förslag i demia del ledde därför
inte till någon lagstiftning.

fråganNästa gång arvsskatten 1981årtogsom upp var av en
ÖBO-projektetl.arbetsgrupp inom Riksskatteverket, det s.k. I en

Förenkla taxeringsprocessen, redovisade arbetsgruppen sinrapport, som
uppfattning, Kapitalskatteberedningens förslag borde fullföljas ochatt
föreslog frågan skulle behandlas i samband med samlad översynatt en

och gåvobeskattningen. Departementschefen uttalade iav arvs- propo-
1982/83: 170sitionen vissa ändringar i reglerna uppbördom om av arvs-

och gåvoskatt, han delade uppfattningen arvsskattelagstift-att attm.m.
ningen borde och hanöver avsåg återkomma till den fråganatt attses
i sammanhang.ett annat

Arvs- och gåvoskattekommittén, tillsattes i 1984,början årsom av
hade enligt sina direktiv 1984: 18Dir. inte i uppdrag ställning tillatt ta

1 ÖBO förstår Översyn besvårsenhetemas organisation.av
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organisationsfrågan. Som härför anfördes det kunde förutsesskäl att att
i skulle kunna fördröja utredningsarbetetöverväganden den delen på ett

utredningens förslaginte lämpligt. Vidare anfördessätt att omsom var
organisationsfråganerfarenheter i övrigt föranledde det fickoch tas upp

sammanhang.i annat
1984 inom DomstolsverketUnder utarbetadeår rapporten grupp en

förslag tingsrätternas handläggning boupptecknings-med angående av
1984:10. bordeEnligt arbetsgruppen inteärenden Dv rapportm.m.

flyttas från tingsrätterna.uppgiften fastställa arvsskatt bort Iatt
rationaliseringar inom för denföreslogs i stället vissarapporten ramen

ordningen. överlämnades till regeringen och den hargällande Rapporten
därefter remissbehandlats.

gåvoskattekommittén lämnade sitt slutbetänkande SOUochArvs-
1987:62 1987. organisatoriska föränd-Utredningen föreslog ingaår
ringar pekade rad fördelar med föra arvsskattehante-överattmen en

från domstolarna till skatteförvaltningen.ringen de allmänna
Även departementspromemorian i framtideni Domstolarna en-

1989:2 frågan bouppteckningshanteringenidéskiss Ds togs om upp.
från beredningen gâvoskattekommitténsutgick där Arvs- ochMan att av

förslag i förslag flytta bort hanteringenskulle resultera ett att av
från idéskissen kunde det dåarvsskattefrågorna tingsrätterna. Enligt

alla återstående åtgärder bouppteckningarövervägas att tassom avser
myndighet.hand länsstyrelserna eller centraliseras tillom av en

frågan handläggningen bouppteck-Den gångensenaste avsom om
behandling Domstolsutredningenningar och arvsskatt tagits till ärupp av

1991:106.2000-taletinför SOU Ut-i betänkandet Domstolarna
redningen föreslog uppgifterna registrera bouppteckningar ochattatt

fråndödsboanmälningar och fastställa arvsskatt skall flyttas tings-att
till skattemyndigheterna. Vidare föreslogs skattemyndig-rätterna att

till länsrätt. Som skäl till förslagetheternas beslut bör överklagas
anfördes det allmännas på be-skattemyndigheterna är experteratt

därför rimligt frågorna handläggs där.skattning och det äratt mest att
skattemyndigheterna skillnad från tingsrätternaVidare anfördes tillatt

med tiden blirkan handlägga ärendena med ordinarie personal som
framhöll rationaliserings-specialister området. Utredningen deäven

fimusvinster kan vid överflyttning denuppnås strävansamt somsom en
domstolarnas verksamhet.renodlaatt
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Pågående arbeten4.2

Domstolsväsendet

År 1995 uppgifttillsatte regeringen kommitté med göraatten en
1995inomden organisatoriska strukturen domstolsväsendet,översyn av

Domstolskommitté.års
1995: 102Dir. skall medEnligt direktiven utgångs-översynen göras

kraven domstolarnas, främst underrätternas,punkt i de ökade
och förmåga handlägga allt svårare mål kravenkompetens samtatt

Kommittén skall lämna förslagrationaliseringar inom domstolsväsendet.
organisation for domstolsväsendet helhet.till somen ny

ofrånkomligtdirektiven framgår vidare det antaletAv är attatt
ställning tillminska. Utredningen skalltingsrätter kommer även taatt

skall finnas.överinstanserhur många som
för utredningen enligt direktivenövergripande utgångspunkt ärEn att

domstolar nivå skall utvecklasolika slag påsamverkan mellan av samma
överinstanserna kan det enligt direktiven blibetydligt. Vad gäller

sammanslagning domstolen och Regerings-aktuellt med Högstaaven
liksom hovrätter och kammarrätter.rätten av

medföra sänkning årligaförslag skall sikt detKommitténs på en av
200minst miljoner kr.för domstolsväsendet medmedelsbehovet

tings-vissa ärendetyper skall handläggas viddet gäller fråganNär om
direktiven kommittén har frånej, uttalas i utgåellerrätterna att att att

den därmed sammanhängandebouppteckningsverksamheten och
framtiden inte skall ligga kvar hos tingsrätterna.skattläggningen i

första sitt arbeteDomstolskommittén redovisa etappattavser en av
1997.i februari

1941:416 och gávoskanarvsskattLagen om

för närvarande arbete medFinansdepartementet pågår överI attett se
törmögenhetsbeskattningen, dels och gåvobes-delsreglerna arvs-om

fråga teknisk och syftetkattningen. i första handDet översynär om en
ñnns materiellt sambandenklare regler. Detåstadkomma näraär ettatt

förmögenhetsbeskattningen andra sidan,sidan, och, åmellan, å ena
gåvoskattelagstiftningen, första hand såvitt gäller värderings-iocharvs-

från vissa skillnader det gäller värderingenBortsettreglerna. när av
identiska.i hänseende iföretagsförmögenhet reglerna dettaär stort sett

1996 till förmögen-redovisades förslag heltUnder våren år ett en ny
1996:42, formögenhetsskattelagstiftning. Pro-hetsskattelag NyDs
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memorian har remissbehandlats och lagstiftning i torde kunnaämnet
1998förväntas gälla fr.0.m. taxering. Arbetet medårs ochen ny arvs-

gåvoskattelag beräknas fram 1998.leda till förslag under årett

Skatreförvalmingen

Inom skatteförvalmingen finns regional för 24nivå närvarande skatte-
131myndigheter med sammanlagt lokala skattekontor. Vid de lokala

skattekontoren handhas förutom beskattning folkbokföring ochäven
fastighetstaxering. Riksskatteverket RSV för den centralasvara
ledningen skatteförvaltningen l996/97:lse budgetprop. volymav
utgiftsområde Skatteförvalming 9.och uppbörd, s.

Inom skatteförvaltrtingen arbetepågår med utreda region-ett att
indelningen. finns bred enighet förvaltningenDet måsteatten om
rationaliseras och skattemyndigheterantalet minska. Antalet region-

8myndigheter bör ligga 12.mellan och
Syftet med reducera antalet skattemyndigheter ochäratt att var en av

myndigheterna blir bärkraftig flertalet de nuvarande ochänmer av
underlaget för hantera särskilt kompetenskrävande arbetsuppgifter bliratt

Vidare kan effektiviseringar och besparingar inom i förstastörre. uppnås
hand ledning och administration. Slutligen underlättas kontakterna
mellan regionalaverket och de myndigheternas ledning.

Målet de regionmyndigheterna ska kunna bildas den 1är att nya
1999.januari
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5 Utländsk rätt

Inledning5.1

jäm-i andradirektiven skall utredningen undersöka hurEnligt man
i Sverigenordiska, de behov visärskilt deförbara länder, möter som

följer därförbouppteckningarna. Nedantillgodosetthittills engenom
arvsskatt i Danmark,beskrivning reglerna boutredning ochkort av om

Schweiz.Spanien, Tyskland ochEngland, Frankrike,Finland, Norge,

5.2 Norden

Danmark5.2.1

beträffande reglerna döds-reformDanmark genomförsI omnu en
19951 juli trädde lagarvsskatt. Denboförvaltning och en ny om

1997 skiftebörjar lagkraft, l januariarvsskatt i och den om aven ny
ändras ytterligare.arvsskatt kommergälla. Reglernadödsbon attatt om

förvaltningen ochbeträffandeinnebär förenklingarReformen av-
följerbeskrivningdödsbon skattereglerna. Denvecklingen samt somav

de reglerna.nedan avser nya
förmyndighet för böckerbegravningsmyndighetNär en somen -

till centraltfungerar datakällaräkning ochkyrkans ettsomsom
dödsfall,dansk myndighet får beskedpersonregister eller ettomannan-

detta;behörig skifterettunderrättamyndighetenskall snarast om
domstol i förstadvs. allmänunder byretterna,skifteförvaltningen hör

nödvändiga upplysningarsedanSkifteretten inhämtarinstans. arv-om
centralapersonregistret och detcentralafrån detingarna testaments-

moderskap ochfinns uppgifterförstnämnda registretdetregistret. I om
registret finns dedet sistnämndatill barn. Ifaderskap testamenten

Danmark dom-notarius publicus. I ärantecknade upprättats avsom
ñmisintepublicus. Framkommernotariusstolarna testamenteett som
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imed det centrala registret, tillfrågas arvingarna de ändå villom
godkänna detta.

På grundval de inhämtade uppgifterna arvingar och testaments-av om
utfärdar skifteretten anmodan boets arvingar eller den efter-tagare av

levande skijieretsattestmaken fungerar legitimationshand-en som som
ling För boet.

Skifteretten kallar sedan in de anhöriga tillnärmast därmöteett
fråganställning till hur boet skall förvaltas och avvecklas. Det fannstas

tidigare skiftenmånga olika välja i dansk efterpå rätt,typer attav men
reformen antalethar avveckla dödsbo reducerats till följandesätt att ett
sex.

första sikteDet på de bon där tillgångarna i princip endastsättet tar
till begravningskostnaderna.räcker andra fallDet därsättet avser en

efterlevande make boet. Ett bo kan i vissa fallövertar läggas utensam
oskiftat och för detta finns tredje modell. Vidare firms privatsom en

skifte och förenklat skifte. 60 000de cirka dödsfallprivat Av som
10 000inträffar i Danmark varje avvecklas enligtår den förenklade

privata skiftesformen. Slutligen måste i vissa fall skifteretten utse en
boutredningsman förvaltninghandha boets och avveckling. Så äratt t.ex.
fallet arvinge begär det, boet insolvent eller detär ärom en om om
osäkert vilka arvingar.ärsom

Vid privat skifte skall förteckning boets tillgångar och skulderöveren
dödsdagen och undertecknas samtliga arvingar.upprättas Hand-per av

insändas till skifterettenlingen skall månader efter det detsenast attsex
skiftasbestämts boet skall privat. skifteretten skickar exemplaratt ett av

handlingen till skattemyndigheten. Anledningen till denna handlingatt
Skattemyndigheten, iskall fråga personbeskattning,upprättas är att om

ställning tillskall kunna eventuella krav efterbeskattning denta av
avlidne, innan arvingarna delar boet.

Arvingarna skall vidare vid privat skifte särskildupprättaett en
Ävenboopgørelse.handling, i denna handling skall boets tillgångar och

till sitt självaskulder denna gång värde skiftesdagen. Denupptas men
skiftesdag kan väljas efter dödsfallet. Vidareår skallär ettsenaste som

fördelning Samtliga arvingar skrivaskall under handlingen.arvets anges.
Därefter exemplar handlingen in till skifteretten ochett ett annatges av

till Skattemyndigheten inom efter skiftesdagen.exemplar månadertre
förenklat privat skifte skallVid förteckning boetsöverett en

och skulder in till skifteretten. skalltillgångar Den under-ges vara
samtliga arvingar. ingentecknad Däremot behöver boopgørelseav

insändas. lagen dödsdagen skiftesdagen.I attanges anses vara
fall boutredningsman tillgångarnaI de då skall ochutsettsen

skulderna dödsdagen förtecknas i särskild blankett, ábningsstatus.per en
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Denna handling tillställs sedan arvingarna, skifteretten och Skattemyndig-
heten. Boutredningsmannen utarbetar också boopgørelse meden en

förredogörelse bl.a. boets tillgångar och skulder skiftesdagen.per
När boopgørelse kommer in till skifteretten, kontrollerar domstolenen
handlingen behörigen undertecknad. Därefter ankommer detäratt

Skattemyndigheten kontrollera och godkänna de i boopgørelsenatt
värdena. Skattemyndigheten meddelar skifteretten sinaupptagna

därefter fastställer skifterettensynpunkter, och arvsskatten.
legatarierArvingarna, och Told- och Skattestyrelsen motsvarar

Riksskatteverket kan klaga arvsskatteberäkningen och få den om-
prövad skifteretten. Klagofristen fyra frånveckor detär skatte-attav
beslutet mottogs.

Enligt den arvsskattelagen betalar dödsboet kvarlåtenskaps-nya en
2skatt. Den gamla arvsskattelagen inkomst miljarderstatengav en om

1,25kronor år. Den lagen beräknas inbringa miljarder kronorper nya
år.per

5.2.2 Finland

I Finland finns ärvdabalk i grunden Detta innebärvår.motsvararen som
bl.a. det enligt finländsk liksom enligt svensk skall hållasrättatt en
bouppteckningsförrättning, harnågon avlidit. Vid förrättningen skallnär

bouppteckningshandling upprättas.en
i FinlandArvsskatten har aldrig bestämts tingsrätten skatte-utanav av

myndigheten. granskade tidigare tingsrätten bouppteckningarnaDäremot
civilrättslig synvinkel. formellt registreringsbeslutNågot fattadesur

emellertid inte tingsrätten.av
1994Sedan år har tingsrätternas behandling bouppteckningarnaav

upphört. Kravet förrättning skall hållas finns kvar, lämnasatt men nu
bouppteckningarna efter förrättningen enbart till Skattemyndigheten, som
fastställer arvsskatten.

Skattemyndigheten fattar beslut i skattefrågan,Innan kontrolleras upp-
gifterna i bouppteckningen olika register, Skattemyndighetenmot som

tillgång till, avlidneshar och den tidigare avlämnade självdeklarationer.
Skattemyndighetens beslut angående skatten kan både ochomprövas
överklagas.

registreringsbeslut angående civilrättsliga frågorna fattasNågot de
intedock hos Skattemyndigheten. Detta innebär bouppteckningen inteatt

i sig själv kan användas legitimationshandling. Problemet medsom
legitimationen ihar stället lösts det den vill ha intygsättet att ettsom

den dödsbodelägarkrets i bouppteckningen riktigärattom som anges
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folkbokförings-bådebyråregisterbyrån. Denna ärvända sig tillkan
bouppteck-begärangranskasnotarius publicus. Härmyndighet och

häradsskrivare.s.k.jurister,handlingarmed tillhörandeningen av
20Mellandödsbodelägarkretsen.beträffandeutfärdas intygDärefter ett

registerbyrån.intygbegär25 alla dödsbonoch ettprocent avav

5.2.3 Norge

offentliga.privata och Avskiften:skiftesrätt finns tvånorskI typer av
skifte förutsättervanligast. privatskiftesformen Ettprivatadendessa är

avlidnesför densigarvingemyndig påtarminst ansvaretatt en
skiftetgenomförsåtagande har gjortssådantförpliktelser. När ett av arv-

oenighetmyndighet. Uppståroffentliginblandning någoningarna utan av
offentligadenoffentligt vid skifterettenskiftetdäremoti boet, sker

byretten, dvs.herreds- ellerarvsbehandlingen hör underskiftes- och
Oslo varje6 000 dödsfall inträffar i årdeunderrätt. Avallmän som

till denviktig anledning150 offentligt.dödsbon Enskiftas endast att
offentligtbilligaredendominerar änskiftesformen är ärprivata ettatt

besluta vilkensignormalt sextio dagarharskifte. Arvingarna att
tillmotsvarighetfinns ingen direktvälja.skifte de vill I Norgeform av

olikasig tvåI stället begagnarbouppteckningen.den svenska avman
for meldingblankettenskifieattesten ochhandlingar, av arv.

legitimationshandling for boet. DenfungerarSkifteattesten som
skifta boetde villhar förklaratarvingarnaskifterettenutfärdas när attav

dödsdagochden avlidnesinnehåller uppgifterprivat. Attesten namnom
avlidneavlidne. denmed den Haroch släktskaparvingarnassamt namn

universellaskall deefterlämnat även testamentstagarnatestamente,ett
folkbok-uppgifterarvingenskontrollerarSkifteretten motanges.

Danmark inte finnsfrån itill skillnadEftersom detföringsregistret.
avseendeskifteretten i dettafårförcentralt registernågot testamenten,

skifteattest. Deni sin ansökanarvingen lämnatuppgifterdelita om
undersöka någotskifteretten kankontroll göra är testamenteenda att om

in tillskall detden avlidneHar upprättathar bevakats. testamenteett ges
dödsbodelägarefinnsdödsfallet. Om detmedi sambandskifteretten en

överför-underrättaskifterettendetankommer påunderårig, attärsom
bortovarande,arvinge eller ärOmmyndaren härom. testamentstagareen

förAnsvareti högst tio år.skifterettenhosdennes attdeponeras arv
inteligger påbortovarandesi tidningarannonsering sker arvom en

sittinte fårOm arvingeangelägenhet.privatskifteretten ärutan enen
dessa.sin lottkan han krävadödsbodelägare,övrigabeaktat avavarv
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Sedan ungefär hundra tillbaka det i enligtår Norge huvudregelnär
skattefogden motsvarar Skattemyndigheten fastställernärmast som arvs-
skatten. Undantag förgäller de fall där skiftet offentligt. I dessa fallär
fastställs skatten skifteretten.av

Skattefogden handlägger förutom arvsskattefrågor frågoräven om
mervärdesskatt. Vidare har skattefogden till uppgift sköta utbetal-att
ningar tilllön statligt anställda och räkenskaper statliga myndig-åtav
heter.

När dödsbo skiftas privat skall särskild deklarationsblankett,ett en
melding vilken utarbetats Finansdepartementet, fyllasom arv, av

deklarationsblankettDenna liknar mycket de vanliga blanketterna för in-
komsttaxeringen. Skattefogden skickar automatiskt deklara-ut en

Övrigationsblankett till dödsbon i vilka det ingår fast egendom. dödsbon
får själva skaffa blanketten.

blanketten skall arvingarna lämna uppgifterI boets tillgångar ochom
skulder, dödsbodelägarkretsen frångåvor den avlidne. finnsDetsamt
inga förhand skattefogden ifyllda uppgifter det enskildaav om

Oftadödsboet. anlitar dödsboet advokat för fylla i deklarations-atten
blanketten, arvingar fyller själva imånga deklarationen efter haattmen
fått viss rådgivning skiftesretten eller skattemyndigheten. finnsDetav

broschyrerockså beskriver grundreglerna arvsdeklaration. Ensom om
skickas skifterettensådan alltid i samband skifteattestenmedut attav

utfärdas. Deklarationsblanketten skall skrivas under alla arvingarna.av
inomDen skall månader efter dödsfallet lämnas till skattefogden isex

det fylke län där den avlidne bosatt. Handlingen ligger sedan tillvar
grund för beslutet arvsskatt.om

Skattefogden bevakar alla dödsbon lämnar in arvsdeklaration.att en
Handläggningstiden hos skattefogden kan tilluppgå två Granskningenår.

varje deklaration sker manuellt. Kontroll uppgifter igörs motav
fastighetsregistret, förmögenhetsregistret, gåvoregistret, skifteattesten

tidigareoch avlämnade självdeklarationer. Skattefogden gör även egna
värderingar tillgångarna. skall enligtDessa huvudregeln värderasav
efter sitt försäljningsvärde. Undantag gäller dock för icket.ex.
börsnoterade aktier, samägd egendom och lantbruk. begravnings-För

000kostnader får 25avdrag kr göras.ett
uppgifterna iNär alla blanketten har kontrollerats skattefogden,av

räknas arvsskatten Skatteberäkningen sker hjälpmed datorstöd.ut. av
tillBeslutet arvsskatt skickas alla arvingarna eller till denom som

ombud föruppträder dem.som
Arvsskatten förfaller vid privat skifte till betalning efterårett

dödsfallet eller, längre förflutittid skattebeslutet fattas, månadnärom en
efter detta beslut.
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falli de flestabeslut arvsskatt skall göravill klagaDen ett omsom
värderingsfråga,överklagandetGällertill Finansdepartementet.detta en

beslut.själv sitt tidigare Detavgiftsmyndighetendäremotomprövar nya
arvsskatte-fall till domstol.i sådant Det ärbeslutet överklagas ett

överklagas.beslut som
0015000 50 000 cirka45 Idör varjeI Norge år avpersoner.-

ungefärintäktArvsskattenskatt.dessa dödsbon utgår staten en omger
1 miljard kronor år.per

40 000till högsttillgångarna uppgårminsta dödsbona därde allraI
enkelbetalts endastbegravningskostnaderna harefter det görskr att en

värde.med litetblankett dödsbontill skifterettenanmälan omen

5.3 EU

England5.3.1

tillfallerintekvarlåtenskapenutmärkande för engelsk rätt ärDet att
särskild dödsboförvaltare. Denneförstdirektarvingarna utan passerar en

skiftesmyndigheterCourt särskildaHigh ellerskiftesdomstolenutses av
angivit någonavlidne iefter denregistries ansökan. Har testamenteett

fallskiftesdomstolen. Inormalt denneförvaltare, annatutses avsom
arvinge.maken ellerefterlevandevanligen denutses en

förklaring,edsvurenhartilltänkte förvaltarenNär den avgett en
betraktasdödsboet. Förvaltarenhela rådighetenhan överövertar som

befogen-ställe med deinträder i dennesochavlidnesden representant
tredje kaninnebäravlidne hade.den Dettaheter attt.ex. manensom

undersökabehövamed förvaltarengiltigt avtalingå attutanett ensam
arvingarna.samtycke fråndet finnsom

fasta lösaavlidnes ochkartlägga denskyldigFörvaltaren är att
of theskyldig Inventoryvidareegendom. Han upprättaär estateatt en

utfärdar föreläggande härom.bekräfta den,och med ed rättenom
dödestjäna till täcka denskall i första handavlidnes egendomDen att

skulderna blirförpersonligtFörvaltaren harskulder. attett ansvar
betalda.

1 generationsskifte, ViborgIntemationaltNielsen-Lindencrona,Källor:
ff.och61 2001983, s.

Guide,PracticalAdministration and Taxation: ABarlow-King-King, Wills,
passim.London 1986,2 uppl.,
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När den avlidnes förpliktelser har fullgjorts återstår fördelaatt
nettobehållningen mellan arvingarna och eventuella testamentstagare.
Dessa inträder inte förrän då i sin rätt.

Utgångspunkten for arvsskattens fastställande egendomensär
marknadsvärde dödsdagen.på En preliminär beräkning arvsskattenav
inland Revenue Account in till och kontrolleras Skattemyndig-ges av
heten Central Accounting Office tillsammans med skattebeloppet. Först
sedan så skett kan förordnandenormalt för förvaltaren utfärdas.ett

Arvsskatten skall betalas inom månader från dödsfallet. Skyldig-sex
heten betala skatten åvilar primärt förvaltaren. Arvingarnaatt svarar
emellertid också för skatten betalas. Ansvaret för deras del dockäratt
begränsat till deras arvslott. finnsDet möjlighet fåatt ettegen en
cenijicate of discharge utfärdat, vilket fungerar kvitto attsom
arvsskatten har betalts eller kommer betalas. Denna handling oftaäratt

förutsättning för fritt disponera boets tillgångar.atten

Frankrike5.3.2

Den franska lagens skiftesbestämmelser kan intrycket fransktatt ettge
skifte sker helt inblandning från något offentligt med mindreutan organ
det uppstår tvist mellan arvingarna. Detta delvis riktigt,ären men man
måste också beakta idet Frankrike finns offentligt notariatsväsenatt ett
och notarien spelar nyckelroll vid franskt skifte. Notariernaatt etten

under offentligstår kontroll och auktoriserade. De fungerarär bl.a. som
rådgivare arvingar vid dödsfallåt och har viktiga funktioner i systemet
från skiftets början till dess slut. I det följande några exempelnämns
detta.

Först och främst det notarien ombesörjerär dödsbodelägar-attsom
kretsen blir fastslagen.rätt Detta sker deActe Notoriété, ärgenom som

minst trovärdigatvå vittnen inför notarien avgiven förklaring atten av
de kände avlidneden och vissa angivna hans lagligaäratt personer
arvingar eller testamentstagare.

2 Källor: Nielsen-Lindencrona, och ff.73 208a.a., s.

Terré-Lequette, Droit civil Les successions, les libéralités, uppl., Paris2-1988, passim.
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fallet,ske. Så kanförsegling boetsituationer skallvissal varaaven
frånvarande.arvingeeller någonunderåriga arvingar när ärdet finnsnär

beslutar dendär domstolenjuridisk procedur,Förseglingen är atten
Beslutetskall förseglas.vissa föremålhem elleravlidnes hela om

Vidarvingarnaexempelvis alla spåras.försegling sedan hävas,kan om
bistånd nödvändigt.notariesprocedurdemta är en

befria arvingeerfordras förinventaireinventarieförteckningEn att
dåförteckningskulder. Sådan upprättasför boetsfrån personligt ansvar

förpliktelser ellerden avlidnesstorlekenråder osäkerhetdet omavom
registreringenfall där den korrektai flera andraliksomboets solvens,

rättsverkningar.viktiga Detbetydelse för ärkvarlåtenskapen kanav
bekräftaförteckningen ochövervakabehörignotarien är attsom

rättsverkan först sedan denförteckningen fåruppgifterna i demta, men
registrerats domstol.av

månadernotarien inomnormalt medskifte avslutasfransktEtt att sex
bohageti vilkendéclaration de succession,efter dödsfallet upprättar en

egendom tilloch övrigegendomsvärdetupptill 5vanligen procenttas av
betaldsedan arvsskattenförsäkringsvärdet. Först är60 procent av

vareftercertijicat de propriété,notarienbekräftarutfärdar och en
sittdisponeraarvingarna kan över arv.

självständiginteenligt franskboetodelade rättDet är att som enanse
arvingarnatillkommerRådigheten boetjuridisk över gemensamt.person.

fullmakts-flera arvingarofta i bon medpraktiska skäl etablerasAv en
företräda hela boet.arvingeordning där rätt attgesen

Spanien35.3.3

vilande fram till dessförmögenhetsmassanbetraktasspanskI rätt som
arvingarnaklarlagts ocharvsförhållandena arvet.accepteratatt

delägare iingårvilkai fråganfå klarhetFör att somom som
centralaförst till detnormaltsig arvingarnadödsboet vänder testaments-

ochfinnsreda detMadrid. får de påi Härregistret ett testamenteom
ellerFinns det inte något ärför innehåll.i fall harvad det så testamente

blir nöd-arvsförhållandena, detvad gällertill sitt innehålldet oklart
vända sig tillnotarie,oftavändigt för arvingarna att, enengenom

lämnadedegrundvalutställerdomstol. Dennabehörig upp-av
dokumentabintestado.herederos DettadeDeclaraciánlysningarna en

arvsförhållandena.klarläggandebekräftelse ochtjänar ett avsom en

3 ff.och91 228Nielsen-Lindencrona,Källa: a.a., s.
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vissa situationerI skall den avlidnes tillgångar och skulder registreras.
Bestämmelserna härom hänger med reglerna acceptsamman om av arv
och gäldsansvar.

Skiftet normalt privatär angelägenhet, vid oenighet mellanen men
arvingarna kan domstolen får genomföra skiftet,utse en person som
vilket skall godkännas.senare

Huvuddokumentet i det spanska skiftet kallas Cuademo particional
och måste bekräftas notarie. Denna handling innehållerav en en
redogörelse boet och avslutas med fördelning lotterna.av en av
Dokumentet har rättsverkningar dels mellan arvingarna, dels gentemot
tredje man.

särskildEn arvsskattedeklaration skall inges till Skattemyndigheten
inom månader från dödsfallet. Deklarationen bygger uppgifternasex
i den notarien upprättade redogörelsen boet och eventuellt påav av
uppgifter från särskilda värderingsmyndigheter.

Arvingarna får inte tillgång till bankkonton och kan inte registrera sig
till fastägare egendom eller bilar, förrän arvsskatten har betalts.som

Tyskland5.3.4

tysk förekommerI irätt samband med boutredningar två typer av
handlingar har betydelse: Ett arvsintyg Erbschein förstorsom
legitimationen företräda dödsboet och förteckning tillgångaröveratt en
och skulder Inventar for arvingarnas gäldsansvar.

Erbschein rättsligt intyg utfärdas förär arvinge med syfteett attsom
legitimera arvingen tredje i synnerhet myndigheter.gentemot man,
Arvsintyget innebär presumtion för den däri betecknasatten som som
arvinge har den i arvsintyget angivna och dennaarvsrätten äratt
begränsad andra däri angivna förordnanden; presumtionen kanängenom
motbevisas. Ett arvsintyg skyddar godtroende tredje vid avtalen man

den i arvsintyget angivne arvingen träffar förfogande översom om
tillgång ingår i kvarlåtenskapen eller tillgångtill sådanöver rättsom
eller fullgörande prestation hänförlig till i ingående rättighet.boetom av
Däremot skyddar den inte vid avtal innebär förpliktelser för boetsom
eller försäljning i dess helhet eller viss arvslott.arvetsom avser av
Presumtionen iendast den arvsintyget arvinge tillärattavser som anges

4 Källor: Kipp-Coing, Erbrecht, Tübingen14 uppl., 1990, passim.

Kap Kommentar Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 11zum, Köln passim.1994,upp .
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kvarlåtenskapen; sätt äringår itillgångvissarvlåtaren, att samma
begränsat.tredjeför godtroendeskyddet man

ellerarvingehemställanutfärdasarvsintygEtt rätten testa-avav
hemställankonkursförvaltaremfl. Tillboutredningsman,mentsexekutor,

bl.a. tidpunktenhandlingar utvisandeoffentligabevisskall fogas genom
grundartill arvlåtaren arvsrätt,förhållandedödsfallet, detför testa-som

särskilt meduppgifter,erforderligaövrigaBeträffandemente m.m.
egendomsförhållanden, åligger detäktenskapligatill arvlåtarenshänsyn

edlig förpliktelsenotarie underellerinför domstolenvederbörande att
notariedenVanligen uppdras åtuppgifterna.riktigheten ibekräfta som
domstolen.arvsintyg hosframställningbekräftelsen göraattupptar om

ochundersökningarnödvändigaverkställaofficioharRätten att ex
sådanthöras. Itvistig skallOmbevisning. ärarvsrätten motpartenuppta
tvistenprövningen, tillsuppskjutaelleravslå begäranfall kan rätten

föreskalldödsfalls skull,förfogande förfallvissaavgjorts. I av
ogiltighet hoshändelseiarvsintyg den hörasutfärdandet ett avsomav
dödsfallsför-tolkaOfta behöverarvinge. rättenförfogandet är ett

ordnande.
föreliggerdetErbscheinförfarande. Trotsrättskraft idom harEn ett

mellan tvåexempelvis i rättegångi praktiken,bundenhet ibland om en
arvingar.i frågakommerendast dessa två sompersoner

med visstarvsintygnormaltarvsintyg måstebegäranEn ettavseom
innehåll.arvsintyg medutfärdakanochinnehåll, rätten annatett

dettillbakakan begäraarvsintygutfärdatändrakanRätten ett men
oriktighet.dessövertygadblirkraft,det rätteneller sätta omomur

fram-gjortför denarvsintyg skall arvsrättenEtt sompersonange
efterarv ellereventuelltstorlek,ställningen, arvslottens testaments-

förekomstför arvingenförfoganderättfriverkställighet, samt avt.ex.
utfärdasarvingar kande flestatestamentsexekutor. För gemensamtett

arvsintyg.
varandra.deupphävermotstridi arvsintyg,inbördesFöreligger flera ga

grundaroch skulder. Denalla tillgångarskallInventarEn enuppta
tillgångarnabeträffandeborgenärernapresumtion mengentemot

sådantvingasinte upprättaarvinge kanskulderna. Enbeträffande att en
ieller bristeller feldettaunderlåtenhet göraförteckning, att enmen

tillupplysningsida lämnaarvingensfrånförteckning eller vägran atten
för boetsobegränsatfårarvingenmedförförteckning ettatt ansvaren

skulder.
tillgångarnaförteckning överalltidarvinge har rättEn att enge

kanborgenär rättenbegärandomstolen. Påtillskuldernaoch enav
fristförteckning inomsådaningearvingeföreläggaockså att enenen
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till månader, dock inte boet ställs under förvaltning ellertreav en om
försätts i konkurs.

förteckningEn upprättad då den ingivits till Arvingenrätten.anses
kan antingen anlita behörig myndighet/ämbetsman/notarie för att
förteckna boet eller inom fristen framställning därom hosgöra rätten,

då själv eller behörig funktionär föranstaltar därom. Omsom genom en
förteckning boet redan ñnnsöver hos domstolen, kan arvingen inom
fristen förklaring denna förteckning skall gälla ingivenattavge som av
honom.

begäranPå borgenär kan arvinge inför förmåsrätten attav en en
avlägga ed beträffande tillgångarna skulderna. Edgång kanmen
framtvingas, medförvägran gäldsansvar den borgenärgentemotmen

begärt edgång.som
ankommerDet varje arvinge,på lott skattepliktig, inomär attvars

viss tid förvärvanmäla sitt till arvsskattemyndigheten. myndighetDenna
har också avkräva den skattskyldigerätt arvsdeklaration Steuer-att en
erklärung särskild blankett. enskildeDen måste själv räkna uten
arvsskatten och erlägga framräknadedet beloppet inom månad. Finnsen

fleradet arvingar, kan de deklaration, alla måsteavge en gemensam som
skriva under.

finns iDet tysk allmän skyldighet förrätt domstolar, andraen
myndigheter, ämbetsmän och notarier underrätta arvsskattemyndig-att
heten sådana dokument intygoch kan ha betydelse förom som
arvsskattens fastställande. Exempelvis skall folkbokföringsmyndigheten

anmälan inträffade dödsfallgöra och domstolar och notarierom om
Erbscheine och testamenten.

Övriga5.4 Europa

Schweiz55.4. 1

SchweizI det förbehållet varje kanton själv utfärdaär de bestämmel-att
myndigheters medverkan vidrör skifte. Detta hängerettser som

med beskattningen vid dödsfall kantonal. myndigheterär Deattsamman
i vissa kantonerär den kantonala underrätten andrasom avses men

ställen kommunalstyrelsen eller fredsdomaren. Myndigheterna utövar
ingen rättskipning har uppgift bistå arvingarna vid skiftetutan attsom

olika sätt.

5 Källa: Nielsen-Lindencrona, 83 och ff.216a.a., s.
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Även i olika kantoner,skilja sig mycket åtskifte kanreglernaom om
grundprinciper fastslås.gällandeviktiga generelltvissakan

genomföra vissamyndighetenkantonalaåvilar överallt denDet att
underåriga ellerOm det finnskontrollåtgärder.ochsäkrings- t.ex.
registrering ochalltid genomförasskall detarvingar,bortovarande en

försegla boet.aktuelltockså blidet kan att
öfentliches Inventarförteckningsärskildsituationer skallvissaI en

Reglerna häromförtecknas.borgenäreravlidnesvarvid denupprättas,
gäldsansvar.bestämmelsernamedhänger omsamman

skiftesforvaltningenkantonala ärhuvuduppgifterna for denEn attav
offentligt arvsintygbeskrivs idödsbodelägarkretsen. Dennafastställa ett

d héritiende qualitéeller attestationErbbescheinigungbenämnt
arvingarnamellanprivat angelägenhetnormaltSkiftet sker som en

tillsammansarvsöverenskommelse,skriftligmedavslutasoch somen
rådighet Kanbevis har övermed arvsintyget arvet.om vem somger
domstol.skiftet behandlasfårarvingarna inte avenas,

Sammanfattning5.5

frågornaolika länderna lösti deharSom framgått ommanovan
drag kanskilda Vissaarvsskattboutredning och sätt. gemensamma

vanligtExempelvis detländerna.beträffande flera ärdock noteras av
Schweiz ochTyskland, Frankrike,Danmark, Norge,förekommande se

legitimationsfrågan ochhandling rörSpanien det upprättasatt somen
skatteunderlag.handling utgörsomen

notariatsväsenoffentligtharde länderVidare uppvisar ettsom
klarläggande dödsbodelägar-gäller frågornabl.a. vadlikheter avom

Tyskland,tillgångar och skulder seboetsförtecknandeochkretsen av
lösningi sin medSpanien. EnglandFrankrike och ensamtsynes

tillgångar ochFörtecknandet boetsdödsboförvaltning.obligatorisk av
arvingarnasfråganflera länder medockså isammanhängerskulder om

gäldsansvar.
antingen fastställeri flera länderSkattemyndighetenvanligtDet är att

innan skattensig skatteunderlaget,falleller i överarvsskatten yttrarvart
ordning liknandehaftFinland, tidigaredomstol.fastställs ensomav en

kontrollen,för civilrättsligaansvarig dendomstolsvenska medden som
heltbouppteckningarnabefattning meddomstolarnasnyligen låtithar

Skattemyn-hanteringen vilar heltobligatoriskaoch denupphöra, nu
digheterna.
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6 Närmare den nuvarandeom

bouppteckningshanteringen

6.1 Inledning

I detta avsnitt lämnas redovisning den nuvarande hanteringenen av av
bouppteckningsärendena.

6.2I avsnitt vissa statistiska uppgifter beträffande bouppteck-ges
ningar, dödsboanmälningar och arvsskatt. Vissa uppgifterna ärav
hämtade från den officiella rättsstatistik sammanställs Statistiskasom av
centralbyrån och publiceras i Rättsstatistisk årsbok och Statistisksom
årsbok. Andra uppgifter har inhämtats från Finansdepartementet och
Domstolsverket.

6.3I avsnitt lämnas utförlig redovisning handläggningenen mera av
hos tingsrätten med exempel olika frågor registrerings- ochsom
skattebeslutet reser.

6.2 Vissa statistiska uppgifter

6.2.1 Antalet registrerade bouppteckningar
och dödsboanmälningar

I stapeldiagram l visas antalet registrerade bouppteckningar och
dödsboanmälningar i hela landet under tiden 1983-1993. diagrammetAv
framgår 90ungefär 000 bouppteckningar registreras varje medanatt år,
antalet dödsboanmälningar ligger 00kring 7 8 000. Antalet är som-

tämligen konstant under perioden.synes
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I Antalet registrerade bouppteckningarDiagram
och dödsboanmälningar
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Källa: Statistiska centralbyrån

gåvoskatten6.2.2 ochArvs- som
iintäkt statsbudgeten

2 miljoner kronor ochDiagram visar hur många gåvoskattensom arvs-
84/85tilltillsammans har bidragit med statsbudgeten under budgetåren -

94/95. från gâvoskatteninkomsten för del och uppgårstatens arvs-
ungefär 1 miljard kr Denna siffra skall jämföras medtill året. statensom

tidsperiod har legat kringtotala skatteinkomst under motsvarandesom
200 300 andelmiljarder kr Arvs- och gávoskattensår. statensavper-

ungefär 0,5skatteinkomst alltsåhela motsvarar procent.
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gávoskatten miljoner kr budgetår2 ochDiagram iArvs- per
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centralbyrånStatistiskaKalla:

respektivebetalar6.2.3 Andelen dödsbon arvs-som
kompliceradeliksom andelenförmögenhetsskatt,

bouppteckningar

respektive förmögenhetsskattbetalardödsbonAndelen som arvs-

1984gjorde framgår detDomstolsverket årundersökningAv attsomen
fastställsbouppteckningsärendena det arvsskatthälftenibara är somav

1984:10 utgångspunkt från årligt antalbilaga l. Med påDv ettrapport
00045 fall medför000 cirka beslut90 innebär detcirka att om

arvsskatt.
förmögenhetsskatt, dvs. harbetalardödsbonAndelen netto-ensom

800 000 0,5till ungefäröverstiger kr, uppgårförmögenhet procent.som
förmodligen i ljuset många dödsbonsiffran skalllågaDen attavses

1997förmögenhetstaxering sker. Fr.0.m. årsinnanavvecklashinner
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taxering förmögenhetsskatt överstigerutgår nettoförmögenhetennär
900 000 kr.

Andelen komplicerade bouppteckningar

Någon undersökning antalet komplicerade bouppteckningar föreliggerav
inte och har heller inte under den tid till buds varitstått utredningensom
möjlig genomföra.att

likväl uppfattningFör någon hur andel allaatt storom av
6.3.2bouppteckningar komplicerade avsnittkan se ochsägassom vara

därför haftkräver arbete, har utredningen underhands-extrasom
kontakter och intervjuat bouppteckningshandläggare vid urvalett av

landetl.tingsrätter irunt om
Med hänsyn till den osäkerhet förenad med den valda metodenärsom

det inte dra bestämda slutsatser. Utredningen uppskattargår någraatt
emellertid bouppteckningar rutinartadandelen kräver hand-änsom mer

15-20läggning till minst tidsåtgång i jämförelseVilkenprocent. sett-
med den totala handläggningstiden denna andel för ärsom svarar-
givetvis också bestämma. Uppskattningsvis hänför sig dock isvårt att

fall fjärdedel handläggningstidall till rutinartade ochänvart annaten av
enkla fall.

6.3 Handläggningen hos tingsrätten

6.3.1 handläggande personalenDen

Bouppteckningshanteringen vid tingsrätterna uteslutandesköts nästan av
uppgift från Domstolsverkettingsnotarier och biträdespersonal. Enligt

501995 ickei hela landet, räknat i hela årsarbetskrafter, knapptårvar
120drygtordinarie samtliga notarier ochdomare varav så gott som

med bouppteckningsärenden. Antaletdomstolsbiträden sysselsatta
årsarbetskrafter, arbetade medordinarie domare, räknat i hela som

3-4.bouppteckningsärenden uppgick till endastårsamma

l Huddinge,Göteborg, Malmö, Trelleborg,Tingsrättema i Stockholm,
Örebro, Eksjö,Stenungsund, Vänersborg,Linköping, Växjö,Uppsala, Falun,

Södra Roslagsoch LuleåLandskrona, VästeråsMariestad, Sveg, samt
tingsrätt.
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1996:38118 förordningen med tingsrätts-Tingsnotarier kan enligt §
få förordnandeinstruktion efter månaders tjänstgöring tingsrättensex

bouppteckningsprotokollet.handlägga ärenden hör tillatt som
7-10 får också domstols-Enligt 17 § 1 tingsrättsinstruktionenst.

förordnastillräcklig kunskap och erfarenhetsekreterare har attsom
820 § ärvdabalkenregistrering enligt kap.handlägga ärenden aom-

dödsboamnälan,av en
20 9 § första eller andra stycketutfärda föreläggande enligt kap.-

in bouppteckning eller avhjälpainom viss tidärvdabalken attatt enge
brist i sådan,en

20 8enligt § ärvdabalkenärenden registrering kap.handlägga avom-
tilläggsbouppteckning, ochbouppteckning elleren

1941:416enligtuttagande arvsskatt lagenhandlägga ärenden om av-
registrering bouppteck-och gåvoskatt i samband medarvsskatt av enom

ning eller tilläggsbouppteckning.
bouppteckningsavdelninguppläggningen arbetet påDen närmare av en

beroende hurfrån tingsrätt till tingsrätt bl.a.kan skilja mycket stor
tingsnotarierna endastVid vissa tingsrätter arbetar någondomstolen är.

enbartbouppteckningsenheten och sysslar dåmånaders tideller pånågra
tingsrätter, ofta de mindre,ärenden, medan de andramed sådana på

bouppteckningsärendensin notarietid handläggerunder delstor av
6.3.2.med andra göromål jfr avsnittparallellt

Registrerings- skattebeslut6.3.2 och

bouppteckningGranskningen av en

"upp-bouppteckningar handläggare:alla tvåNormalt granskas enav
upp" bouppteck-"sätterSättare" och beslutsfattare. Den sompersonen

bouppteckningen,uppgifterna i görigenom och kontrollerarningen går
arvsskatten.lottläggning och beräknarförslag tillett

själv igenomformella beslutet går sedanskall fatta detDen som
registreringdärefter såväloch beslutarbouppteckningen somom

arvsskatt.
tings-skatteberäkningen hargranskningsarbetet ochsin hjälp medTill

Domstols-utarbetaddetaljerad handbokhandläggarerätternas aven
bouppteckningsärendenHandbok förverket, m.m.

2bilagaIkontrollistor för handläggarna.fimts bl.a.handbokenI
till omfattningenillustrationintagnakontrollistornafinns delar somav

granskningen.av
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formella beslutenDe

Registreringen bouppteckning sker i bouppteckningsprotokollet.av en
Bouppteckningen får särskilt i det kolumnindelade formulärett nummer

bilaga till protokollet,utgör den s.k. vilken utgörsstegen,som av
särskilda blanketter tillhandahålls Domstolsverket. Det formellasom av
beslutet registrering fattas bouppteckningsprotokolletnär skrivsom
under.

I samband med beslutet registrering fattas meddelasatt ävenom
beslut i skatteärendet. Beslutet skatt in i boupptecknings-tasom
protokollets Registrering och beslut arvsskatt alltså formelltärstege. om

skilda beslut.två I praktiken denna skillnad inteär särskilt påtaglig. Se
nedan.närmare

Även registrering dödsboanmälan in i boupptecknings-tasav en
protokollet.

Manuellt arbete och datorstöd

Arbetet med granska bouppteckningarna och räkna arvsskattenatt ut
utförs, såvitt utredningen kunnat finna, med undantagnågot manuellt

hjälp datorer bouppteckningsavdelningarnapå i landet.utan av
På bouppteckningsavdelningen vid Göteborgs tingsrätt används dock

Datorprogrammetdatorprogram vid uträkning arvsskatt. har varitett av
i vid tingsrättenbruk sedan hösten 1995. Programmet innehåller olika
funktioner och kontrollpunkter för den schematiska lottläggningen och
beaktar bl.a. bodelning, efterarv, laglott, förmánstagarforvärv av
försäkringar, sammanläggning arv/gåva arvsskatteränta.samtav

Även vid Stockholms tingsrätt förekommer visst datorstödett
bouppteckningsenheten. Dödsfallsuppgifter dataregistreras och vissa
beslutsmallar finns förlagrade automatisk databehandling.

Olika tolkningwágor

Uppsättningen bouppteckning kan, något förenklat, beståsägasav en av
två från varandra skilda delar. Den består kontrollera deatt attena av

2 Programmet Debut har utvecklats juris kandidaten Jonasav
Grönberg, tidigare notarie vid Göteborgs tingsrätt och biträdandenumera
jurist vid advokatfirman Vinge i Göteborg.
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formella förutsättningarna enligt ärvdabalken och familjerättsligannan
lagstiftning föreligger för bouppteckningen skall kunna registreras.att

andraDen är på grundval uppgifterna i bouppteckningen och medatt av
tillämpning i AGLreglera beräkna arvsskatten. Härvid skall förstav

schematisk bodelninggöras och därefter schematisk lottläggning.en en
Arbetet med bouppteckningarna kan variera mycket i svårighetsgrad.

Granskningen vissa bouppteckningar lätt juridiskagår problem.utanav
Vid granskningen andra bouppteckningar däremot måste radav en
många kompliceradegånger civilrättsliga bedömningar Dessagöras.
bedömningar kan bli aktuella vid registreringen uppträder framförmen
allt vid det schematiska beskattningsforfarandet.

Tillämpningen kompliceras det förhållandet utredningen inteattav
enbart sikte den avlidnes kvarlåtenskap i fallmånga ocksåtar utan
måste egendom tillhör efterlevande make, sambo elleravse som en
registrerad På grund testamentariska förordnanden kan ävenpartner. av
uppgifter avseende andra ha betydelse för skall kunnaattpersoner man

fördela vid beskattningen,rätt vid successiva förvärv.arvet t.ex.
Familjerättsreformen 1987 har medförtår efterarvssituationer blivitatt
vanliga och andelsberäkningar kvoteringar ofta förmåste görasatt att

skall kunna fördela egendomen mellan olika arvtagare.man
Till de frågor kan kräva särskild uppmärksamhet vid beredningensom

hör frågor medborgarskap, civilstånd, testamentstolkning ochom
bodelning. Förutom ärvdabalkens och äktenskapsbalkens bestämmelser

internationelltmåste privaträttsliga föreskrifter beaktas: lagen 1937:81
internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, lagen 1935:44om om

dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, hadesom
hemvist här i riket, 1990:272och lagen vissa internationellam.m. om
frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden. Dessa bestämmelser
skall i ljuset framför allt antalet utomnordiska medborgareattses av
ökat i landet.

Till andra bestämmelser kan kräva uppmärksamhet hör lagensom
1987:232 sambors 1994:1117hem och lagenom gemensamma om
registrerat partnerskap.

Vid såväl den civilrättsliga skatterättsliga bedömningen måstesom
praxishänsyn till rikhaltig tidigareDen nämnda handbokentas en

innehåller också hänvisningar till litteratur rättsfalloch området och
således visstär stöd i olika tolkningsfrågor.ävenett

3 Se Beckman-Höglund, Svensk familjerättspraxis, laghandbokt.ex.
1984 med Supplement och Bratt-Fogelklou-Norrdell-Silfverberg-Waller,
Skatt och skattpå gåva, laghandbok 1984 med supplement.arv
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åtskiljamöjligtpraktiken knappast ärtill bilden det ihörDet attatt
de formellaFlerafrån varandra.arvsskattebeslutenregistrerings- och av

registrerasskall kunna utgörbouppteckningförförutsättningarna att en
schematiska be-detbetydelse vidomständigheter ärockså som av

formelladet i denkanSom exempelskattningsförfarandet. nämnas attett
uppgifternakontrollerabouppteckning ingårgranskningen attattav en

medriktiga och överenssärkullbarn stämmerbarn och ärantaletom
särkullbarnochantalet barnuppgifter. Samtidigt ärregistrerade av

beskattningsför-schematiskautfallet detföravgörande betydelse av
bouppteckningshandbokensövrigt kan konstaterasFörfarandet. att

medkontrollerblandning2 åskådliggör dennabilagakontrollistor av
beskattningen.respektiveregistreringeninställtsiktet



övervägandenSOU 1996: 160 75

överväganden7

7.1 Allmänna utgångspunkter

Den nuvarande ordningen för bouppteckning har lång tradition i svensk
före 1734Redanrätt. års lag formulerades huvuddragen sådana vi

känner dem i dag. Förrättningen privat angelägenhetär för döds-en
bodelägarna huvudsakligen syftar till klargöra förutsättningarnaattsom
för det likaledes privata arvskiftet. Bouppteckning begreppsom avser
såväl denna förrättning den handling bevisupprättas översom som som
vad förevarit vid förrättningen. Det angelägetär vid prövningattsom en

bouppteckningsinstitutets framtida utformning uppmärksamma dessaav
skilda betydelser.

Domstolarnas roll har ålder varit granska de ingivna bouppteck-attav
ningarna med tillhörande handlingar för fatta formellatvå beslut: delsatt

registrering bouppteckningen, dvs. i praktiken bekräftelseen attav en
allt tillgått så lagen föreskriver, dels beslut fastställandeettsom om av
arvsskatt. Genom domstolarnas befattning med bouppteckningarna har
garantier skapats för det civilrättsliga regelverket till skydd föratt

legatarier intressenteroch andra i dödsboet efter avlidenarvtagare, en
blir korrekt tillämpat den arvsskatt bestämmelserna från tidsamt att som
till föreskrivit blir riktigt beräknad. Domstolarnas, tings-annan numera

traditionella uppgifterrätternas, området har överlag utförts med ett
mått och kompetens. Handläggningen bouppteck-stort av omsorg av

ningsärendena har utgjort mycket värdefulltäven inslag i denett
nuvarande notarieutbildningen. tolknings-De och tillämpningsfrågor som
registrerings- och skattebesluten innefattar inte sällan 1987svåra;är års
reform, varigenom efterarvssituationerna gjordes till regel änsnarare
undantag införandet makes har också skärpt kravenarvsrätt,genom av

handläggning försåväl kanslibiträdena juristerna vid tings-som
Medan inskrivningsverksamhetenrätterna. vad gäller fast egendom har

utvecklats med stöd teknik vid tingsrätterna, sker arbetet medav ny
bouppteckningarna så undantag helt datorstöd ochgott utan utansom

efterenbart de rutiner sedan länge inarbetats. För advokater ochsom
andra praktiserande jurister, banker, Överförmyndare, begravningsentre-



Övervâgarzderz SOU 1996: 16076

erbjuderbouppteckningar väl kända ochm.fl. reglernaärprenörer om
svårigheter.inte några större

sin tillsynsverksamhet exemplarKammarkollegiet bidrar med ett av-
dit tillskall regelmässigt sändasbouppteckningsprotokollet att-

finnsärendehanteringen. Också därgod kvalitetupprätthålla enen
familjerättsliga och arvsskatte-samlad detbetydande kompetens
inte i arvssammanhangrättsliga Kammarkollegiet har baraområdet. att

företrädaocksåarvsfondensbevaka Allmämia rätt statenutan att som
arvsskattemål.ipart

från skattläggningenskall enligt direktiven utgåUtredningen att av
skattemyndigheterna.från tingsrätterna till Detskall flyttasarv

skattemyndigheternaarvsskattehanteringen läggs påförhållandet överatt
frågor i den nuvarandenödvändigtvis övrigamedför inte ävenatt

i fortsättningen skall hanterasbouppteckningshandläggningen av
det finnsUtredningen skall sålundaskattemyndigheterna. överväga om

offentligttingsrätten eller möjligenskäl något annatatt organ --
boupptecknings-utför vissa uppgifter i samband medframdeles

hanteringen.
tillutredningen ställning boupp-demta utgångspunkt skallFrån ta om

hittills eller inteskall bevarasteckningsinstitutet övervägasamtsom
för skattläggningen och hur underlagetfinnasvilket underlag börsom

effektiviseringar ochundersökas vilkaskall fram. Vidare skalltas
skyddsintressen förbeaktansvärdaförenklingar kan göras, utan attsom

alltsåblir eftersatta. önskvärdaenskilda och det allmänna Det är att
för de enskildaför framtiden underlättarordningskapa somen

samtidigt kan fogas inprivata subjektmedborgarna och andra sommen
skatteförvaltningendomstolsväsendet ochi offentliga strukturerde som

för slutligavgörande betydelseframgent kommer Avutgöra.att en
väl fungerande verkbedömning enligt utredningenbör att,vara om en

förordningen förändras, skälennuvarande skallsamhet den ensom
reform i siggivetvis det ingreppförändring bör väga äntyngre som en

innebär.
boupp-7.2 utredningen sina överväganden rörandeavsnitt redovisarI

civilrättslig för-funktionteckningsinstitutet sådant, såväl dess somsom
bevis förrättning. Ihandling ochrättning dess betydelse omsomsom

Skattemyndigheten i framtiden inte7.3 dels fråganavsnitt behandlas om
registrering, delsocksåfatta beslut arvsskattbara skall utan omom

skall fram.för skatt skall och hur detunderlagetfrågan hur tasutseom
reform liksomförgenomförande och kostnadernaFrågan en enavom

7.6avsnitt7.4-7.5. avslutanderedovisas i lslutlig bedömning ett
författningsfrågor.behandlas vissa
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7.2 Bouppteckningsinstitutet

7.2.1 Inledning

En de grundläggande frågorna utredningen har ställning till äratt taav
skallvad hända med bouppteckningsinstitutet. Svaret frågansom

beror finnsvilket behov institutet i olika hänseenden.påytterst som av
Enligt direktiven skall utredningen uppmärksamma de funktioner av
betydelse bouppteckningarna har och undersöka i vilken utsträck-som
ning funktionerdessa kan tillgodoses något I dettasätt.annat
sammanhang viktigtdet understryka bouppteckningsinstitutetär att att
innefattar förrättningensåväl själva det dokument speglarsom som
förrättningen. Vanligen det dock dokumentet åsyftas medär som
beteckningen bouppteckning.

Till frågan bouppteckningsinstitutets framtid hör också fråganom om
dödsboanmälan förändrasbör behållas eller i avseende.något

7.2.2 Olika civilrättsliga funktioner hos bouppteckningen

följande avsnitt redovisas bouppteckningen civilrättsligI synvinkelur
Ävenoch instrument för skydd vissa intressen. bouppteckningenssom av

betydelse kulturhistoriskt dokument behandlas.som

Civilråttsligt betydelsefullt dokument

dödsbo benämningenBegreppet den rättsliga gemenskapär som
föreligger boutredningen.under Ett dödsbo räknas självständigtettsom
rättssubjekt. inte särskild dödsboförvaltningHar anordnats, det döds-är
bodelägarna, dvs. efterlevande make eller sambo, arvingar och
universella förvaltar den dödestestamentstagare, gemensamtsom

ÄB.18 legendom under boets utredning se kap. § 1 st.
viktig civilrättsligBouppteckningen spelar här roll detatten genom

i vilka dödsbodelägare. Därmed fungerar bouppteck-denna äranges som
ningen legitimationshandling det gäller företrädanär rätten attsom
dödsboet och möjligheten vidta rättshandlingar för dödsboets räkning,att

i bankärenden, fastighetsaffárersamband med och rättegångar. Jfrt.ex.
5.3.4,den tyska Erbschein, avsnitt deregler ochrättens attesterom

respektive förekommer i dansk och norsk respektiveintyg rättsom
l-5.2.3.5.2.finländsk avsnitträtt,
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ÄB18 i4 § första stycket följer vad tredje godAv kap. att troman
dödsbodelägareavtalat dem enligt bouppteckningen skallmed ärsom

flera dödsbodelägare ñnns. Tredje har alltsågälla rättäven attom man
riktig. inte skyldigifrån bouppteckningen Hanutgå är är attatt

i bouppteckningen lämnade uppgifter,undersöka riktigheten änannatav
felaktighet. Som behöver inteanledning finns någon nämntsatt antaom

för det aktuellabouppteckningen inregistrerad vid tingsrätten attvara
det räcker förrättningen hållitsstadgandet skall tillämpligt, utan attvara

registreradbouppteckningen kravoch upprättats, även om en
för exempelvis skall kommahandling i praktiken kan ställas avtalatt ett

till stånd.
Även bouppteckningen viktigt civilrättsligtandra sätt är ett

till för såväl bodelning arvskifte.dokument. ligger grundDen som
fall för bestämmande efter-i förekommande grundVidare denutgör av

6.3.2. dödsbo eller arvingestorlek se avsnitt När ärsom ensamarvs
lagfart förvärv egendom efter den döde,dödsbodelägare söker ärav

inregistrerade bouppteckningen efter dennedet den såsomsom anses
20fångeshandling kap. 5 § JB.

handling fyller flera olika be-Bouppteckningen alltsåär en som
tydelsefulla civilrättsliga funktioner.

förS7cyddsinstrument vissa arvingargrupper av m.

bouppteckningen tidigare tjänaviktig funktion hosEn attvar som
arvingar ellerdet gällde skydda vissaimpulsgivare, då att grupper av

och inte själva kunde bevaka sinandra vilkas intressen berördavar som
Sådana fall förelågi med boutredningen efter den avlidne.sambandrätt

förofñcio skulle förordna god någondå tingsrätten man somex
dödsfallet. Exempel situationer där det tidigare ankomberördes av

tingsrätten förordna godatt man var
underårigs i boet,utseende god vårda rättattav man en-

bortovarande arvingesbevaka ochutseende god rättattav man-
förvalta hans lott i boet,

förvaltabevaka okänd arvinges och hansutseende god rättattav man-
lott i boet samt

förvaltablivande ellerutseende god bevaka rättägaresattman enav-
hans egendom.

vid registreringenofta behovet godTidigare upptäcktes avav man
godmansfrågan då till den tjänste-bouppteckningen, och lämnades över

Godförmynderskapsärendena.vid tingsrätten handlade manman som
därefter registrerades bouppteckningen.förordnades och först
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1 1995Sedan den juli det emellertid överförmyndaren skallär som
förordna god i samtliga situationer Enligt ll kap.nämnsman som ovan.
15 får§ FB ansökan god förmyndare, dengörasom man av som
ansökningen han eller hon har fyllt hansår,sexton samtavser om av
eller hennes make eller sambo och släktingar. fimisNär detnärmaste
anledning till det Överförmyndaren skyldig självmant fråganär att ta upp

godom man.
3Enligt ll kap. § skall förordnade efterFB god ske anmälanav man
blireller behovet känt Krävs god för dennär sätt.annat en man som

har i dödsbo, skall det Överförmyndarenanmälas hos denrätt ett av som
boet i sin vård.har

Tingsrätten alltså intehar längre bevaka godatt attsamma ansvar
förordnas fall.i aktuella samband funnits mellanDetman nu som

godmansfrågorna och bouppteckningshanteringen tidigareoch som
flytta bouppteckningsfrågorna från tings-använts argument mot attsom

därförhar i huvudsak brutits.rätterna
vissa fall har tingsrätten dock fortfarande uppgiftI det gällernären

förmynderskapsfrågorna i dödsfall.samband med Enligt förordningen
1949:661 skyldighet för domstol lämna uppgifter i mål ochattom
ärenden enligt föräldrabalken, skall tingsrätten sända kopiam.m. en av
bouppteckningen till Överförmyndaren underårignågon ellerärom som
har förvaltare har del i dödsbo eller det i dödsboet finnsett om en

för förordnas.delägare vilken god skallman
ÄB16 1-3Enligt kap. har tingsrätten ytterligare uppgiften som

Om tillbör känd arvinge efter den döde vistasnämnas. pånamneten
okänd då bouppteckning förrättas, skall den har boet i sin vårdort som
anmäla detta till När sådan anmälan sker ellerrätten. rätten annaten

får kännedom skall i och Inrikes TidningarPost-sätt rättenarvet,om
med anmaning till den sinkungöra bortovarande göra rättarvet att

inom fem Samma skyldighet föreligger förgällande år. då deträtten,
ñmsinte kan huruvida arvinge berättigad till föreutrönas ären som arv
jämteAllmänna arvsfonden eller före eller känd arvinge dåsamtannan

vistatsokänd eller okändärtestamentstagare ort.

Kulturhistoriskt viktigt dokument

slutligen, också framhålls i direktiven, denEn viktig aspekt ärsom
för kulturhistoriskbetydelse bouppteckningarna kan ha historisk ochsom

betydelsefullt dokument för bevarande och speglingforskning och som
arkiv, traditionersläktkultur, o.d.av

2 1600-taletframgått i avsnitt fick i Sverige de förstaSom på
bouppteckningar. Sådana endast i vissareglerna skulle då upprättasom
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underåriga bröstarvingar.avlidne efterlämnadefall, exempelvis då den
1734 bouppteck-lag blev skyldigheteni och med års upprättaFörst att

vid dödsfall generell.ning
Äldre detaljerade och innehöllofta mycketbouppteckningar upp-var

hjälp dessa dokumentföremål i hemmet. Medräkningar varje litet avav
familjen bodde ochhur den aktuelladärför utläsa mycketkan omman

boupp-dåtidens samhälle i såg Dessasitt liv, liksom hurlevde stort ut.
för både släkt-kulturhistoriska dokumentdärför värdefullateckningar är

historiker facket.forskare och av
i bouppteck-1800-talet emellertid detaljrikedomenharSedan slutet av

läsasoch den information kanavtagit efter hand,ningarna utsom ur en
dödsboetinte alls mycketförrättad i dag såbouppteckning säger somom

bohagsför-Särskilt det lösöre- ochbouppteckningar gjorde.äldre är
schabloniserade.standardiserade och Detteckningarna blivit mersom

bohag och lösörei uppräkningenjust konkretionenär annatavgenom
Till uttunningen har ocksåkulturhistoriska kolorit.materialet får sinsom

utsträckning förrättas med stödbouppteckningarna ibidragit storatt av
exempelvis begravningsbyråerrutinmässiga formeroch iblanketter av

bouppteckningarprofessionella uppdragstagare. Dagensoch andra
framtidensroll förspeladärför troligtvis inte såkommer storatt en

speglarflera andra källorfinns ocksåhistorieforskare. Nu som
särskilt etermedierna ochmassmedierna,samhällsutvecklingen, bl.a.

för behållainte det kulturhistoriskafilmen. Därmed är argumentet att
starkt, och övergångeni sin nuvarande form såbouppteckningsinstitutet

avskaffande varjeformelltdokumentation ellertill form ett aven avny -
bli dramatisk.dokumentation skulle inte såkrav -

7.2.3 Bedömning

boupp-bedömning: nuvarande reglernaUtredningens De att enom
har avlidithållasnormalt alltid skall någonteckningsförrättrting när

förevarit vidvadspeglarhandlingoch upprättas somsomen
reglernagällerväsentligt behållas. Detsammai alltförrättningen bör

dödsboanmälan.om

Bouppteckning

avskaffandefullständigtföljdernaUtredningen har övervägt ett avav
förrätt-civilrättsliga funktionerdebouppteckningsinstitutet. Skulle som

tillgodoseskunnabouppteckningshandlingen fyllerningen och ett
sättoch bättreannat
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framgåttDet framförär allt dödsboets behov kunnaattsom ovan av
legitimera sig och det civilrättsliga skyddsintresset behöversom
tillgodoses.

långtgåendeDet alternativet inte alls haär några kravmest att att
förrättning skall hållas och handling i ställetupprättas lösautanen en

frågan intressekonflikter och civilrättsliga medövergrepp reglerom om
skadeståndsskyldighet. På det skulle intesättet några myndigheter
behöva befatta sig frågormed kontroll och registrering handlingarom av
och förfarandet för i grunden privaträttsligt institut skulle avsevärtett
förenklas. En sådan situation skulle kunna jämföras med det förhållande

råder under den tid då bouppteckningnågon enligt de gällandesom nu
reglerna inte förrättats. För visst 18ännu sådant fall stadgas i kap. 4 §

ÄBandra stycket rättshandling företagits medverkanatt utansom av
innan bouppteckning skett giltig, tredjeärtestamentstagare om man var

i god och rättshandlingen inte kunde tillsanstå bouppteckningentro
förrättats.

skulleMan alltså kunna tänka sig, det i stället för bouppteck-att
ningens legitimerande verkan införs regel innebörd tredjeatt,en av om

i god beträffandeär uppgivna dödsbodelägare, den ingångnatroman
rättshandlingen blir giltig och bindande för boet. De dödsbodelägare som
handlat dödsboets fårpå sedan skadeståndvägnar kompensera degenom

Ävendödsbodelägare inte varit medvetna rättshandlingen.som om en
lösning i linje med reglerna fullmakt i avtalslagens andra kapitel ärom
tänkbar. Det skulle innebära dödsboet inte kunde bli bundetatt av
obehöriga företrädare, dessa blev skadeståndsskyldigaatt gentemotmen

godtroende tredje för den skada denne skulle lida grunden man av
rättshandlingen inte kunde gällande boet.görasatt mot

ordning legitimationshandlingEn skulle dock säkert flerastötautan
praktiska problem i det dagliga livet. Som framgått har bl.a. banker och
enskilda sedan länge inrättat sig efter nuvarande ordning. Ett ochannat
smidigare lösa legitimationsfrågansätt skulle i sådant fallatt attvara

i Sverige, liksom i flera andra länder Damnark, Finland, Norge,man
Tyskland m.fl., införde möjlighet för dödsbodelägarna obe-att,en
roende bouppteckning eller obligatorium, intyg vilkaannat ettav om

har företräda dödsboet. De bon har behovrätt attsom som av en
legitimationshandling skulle ansöka hos myndighet sådantetten om
intyg. Dödsbodelägarna skulle, eventuellt under lämna uppgiftered,

den avlidnes anhöriga och visa äktenskapsförord,närmasteom upp
och andra viktiga handlingar betydelse för fastställandetestamenten av

dödsbodelägarkretsen. Myndigheten skulle sedan efter vederbörligav
kontroll de lämnade uppgifterna utfärda intyg vilka ärettav om som
delägare i dödsboet efter avlidne.den Handlingen kunde sedan användas

dödsboet legitimationshandling.av som
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sådan handling skulle kunna liggaUppgiften utfärdaatt en
möjlighetskattemyndigheten. Ytterligaretingsrätten eller somen

för det fall kravet bouppteckningutredningen ärövervägt, gavs upp,
uppgiften utfärda legitimationshandling notariusanförtro åtattatt en

publicus.
Även införde ordning, där dödsbon eller andraom man en ny

utfärdad,få legitimationshandlingbehöriga hade möjlighet att enen
fåenligt utredningens uppfattning inteskulle dock ett system somman

ordningen kravförsteg framför den gällande med såvälhade nu
bouppteckningshandling. betydelsenförrättning Här kommer attavsom

bouppteckning verkligen till särskilt uttryck.görsen
nämligen inte syftet dödsbodelägar-Förrättningen fyller bara det att

flera funktioner: Genomklarläggs den har också andrakretsen utan
får dödsfallet berördakallelserna till förrättningen de personernaav

sin samband med dekännedom dödsfallet och kan bevaka Irätt. attom
flera civilrättsliga problemträffas vid förrättningen kan ocksåberörda

och arvsavståenden diskuteras och sinbodelning, testamentet.ex. om
tvister och undvikalösning. Förrättningen bidrar alltså till biläggaatt

borgar ocksåframtida tvistelösning. De godebehov männens närvaroav
till och exempelvis frånvarande delägaresför allt går rätt rättattatt en

bouppteckningsför-blir åsidosatt. Härtill reglernainte kommer att om
fast förankrade i deträttning, har gammal hävd och ärnämnts,som

Reglerna förrättning och handlingallmänna rättsmedvetandet. enom
förevarit vid därför enligt utredningensspeglar vad denna börsom som

dessa regler skall knytas ihopmening i allt väsentligt kvar. Hurvara
7.3.avsnittändrad skattehantering behandlas imed reglerna om en

Dödsboanmälan

finns undantag från reglerna bouppteck-mycket dödsbonFör små ett om
inte förslår till begrav-Om dödes tillgångarningsplikt. den änannat

anledning dödsfallet behöveroch andra utgifter medningskostnaderna av
ÄB.820 §bouppteckning förrättas se kap. I ställetnämligen inte a

till Dödsboanmälansocialnämnden dödsboanmälanskall rätten.göra
innehålla vissa personuppgifter den avlidneskall skriftlig och omvara

förutsätt-inteintyg utvisande tillgångarna är större än attsamt att
döds-föreligger. anmälan skallningarna för dödsboanmälan I även

avsevärduppgifter därom kan inhämtasbodelägarna utananges om
förvarasDödsboanmälan skall hostidsutdräkt. rätten.

Även i vissa fall bouppteckningdödsboanmälan gjorts skallom
dödsbodelägare ellerSå ske det begärsförrättas. skall av amian varsom

boupptecknings-ställer säkerhet fördärav och dennekan berorätt
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kostnaden eller tillgång och förutsättningarna för dödsbo-om ny yppas
anmälan inte längre föreligger.

Antalet dödsboanmälningar 000 8årligen till 7 000uppgår eller-
knappt nio alla dödsfall.procent av

När litet barn dör behöver normalt inte bouppteckningnågonett sett
det räcker ofta med dödsboanmälan.upprättas Att tillutan atten se en

sådan kan dock känslomässigtgörs så påfrestande uppgiftvara en nog
för det avlidna barnets föräldrar. På flera i landet harorter runt om
därför samarbete utvecklats mellan socialförvaltningen och sjukhusetett
för underlätta för föräldrarna i sådan situation. Föräldrarna iatt en ges
dessa fall möjlighet lämna uppgifter för dödsboanmälan medan deatt en
fortfarande befinner sig sjukhuset. Personalen sjukhuset vidare-
befordrar sedan uppgifterna till socialnämnden in dödsboan-som ger en
mälan till behöver föräldrarnaPå så inte självarätten. sätt kontaktta

socialförvaltningen.med
Som framgått i avsnitt 5 det vanligt andra länder liksomär attovan

Sverige har bestämmelser förenklat förfarande vid behandlingenettom
dödsbon litenmed eller ingen behållning. Skälet uppenbart.ärav

privataVarken eller allmänna intressen motiverar att en mera om-
fattande byråkrati förbyggs dessa fall. Det också utredningensärupp

fortsättningenuppfattning det i bör enkeltäven avvecklaatt att ettvara
inte förslårbo där tillgångarna till begravningskostnadernaän ochannat

andra utgifter anledning dödsfallet.med Möjligheten tillöverattav
det förfarandet talannormala dödsbodelägarna eller berördav annan

borgar för rimliga skyddsintressen tillgodosedda. Nu-ärattperson
ordning fungerar också,varande såvitt utredningen har kunnat utröna,

väl. Institutet dödsboanmälan bör därför kvar i nuvarande ut-vara
7.3.4formning. I avsnitt behandlas reglerna dödsboanmälan iom en

ordning med ändrad skattehantering närmare.en

7.3 Registrering och skattebeslut

7.3.1 Inledning

Frågan skattläggningen flyttasskall från tingsrätterna tillom av arv
skattemyndigheterna har framgått i betänkandet avsnittse 4som ovan
varit till diskussion flera Som skäl för överflyttninggånger.uppe en
brukar anföras, skattemyndigheterna det allmännas specialisterär påatt
beskattning och det naturligt också frågornaär arvsskattatt mest att om
handläggs Till bildendär. hör gåvoskatten, den andra skatteformenatt

regleras i AGL, redan handläggs vid skattemyndigheterna. Vidaresom
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från tingsrätternatill skillnadskattemyndigheternabrukar framhållas att
tiden blirmedordinarie personalhandlägga ärendena medkan som

brukarområdet. ocksåspecialister Det attett argument,anges som
domstol iallmänprincipiellt mindre lämpligtdet är ettattrent en

därvid denbeskattningsfrågor ochenpartsförhållande handlägger är som
frågor börSådanañskala intressen.den enskilde hävdar statensgentemot

den nuvarandeförvaltningsmyndighet. Genomi stället handläggas enav
domstolenmotsatsförhållande mellanordningen kan det uppkomma ett

fullgörandet dom-negativt vidkan inverkaden enskildeoch avsom
hävdats,sidan, iblanduppgifter. detta har, andrastolens andra Mot å att

offentligafor domstolarnaförtroendeallmänheten har ett stort som
just tingsrätternaenskilda det lämpligtinstitutioner och attatt anser

vilket verkarSlutligen ñmts,registrerar bouppteckningar.granskar och
renodla dom-allmänriktning, hos statsmakterna strävani attmotsatt en

möjligt, dessa kan koncentreraverksamhet långt såstolarnas så attsom
s.k.inte sig åtegentlig tvistelösning ochsig rättskipning och ägna

4.2.Se bl.a. avsnitträttsvård.
Ãrvdabalksutredningen enligt direktivenharSom framgått attovan

från tillflyttas tingsrätternaskattläggningen skallfrånutgå att arvav
med utred-utgångspunkt skall samordnasskattemyndigheterna. Denna

bouppteckningsinstitutet börbedömningredovisadeningens attovan
samordningdödsboanmälan.liksom reglerna Dennabibehållas reserom

redovisas i det följande.antal frågorett som
fatta beslutSkattemyndigheten skall7.3.2 fråganavsnitt besvarasI om

7.3.3avsnittregistrering. Iinte bara arvsskatt ävenutan omom
ochskattläggningen skallunderlaget förbehandlas frågan hur utseom

bouppteckningar kanhur förfarandet medhur skall framdet samttas
7.3.4Avsnitt handlarSkattemyndigheten.enkelt och rationellt hosgöras

bouppteckning till skatte-dödsbon skall lämnavilka ensomom
7.3.5 övriga frågorvissamyndigheten, och avsnitt tar somupp

bouppteckningshanteringen tillaktualiseras överflytmingvid aven
skattemyndigheterna.

skattläggning skeregistrering och7.3.2 Skall både

Skattemyndighetenvid

granskabörUtredningens förslag: Skattemyndigheten ensam
registreringsåvälbouppteckningarna och fatta beslut som arvs-om

skatt.
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offentligaväsentlig fråga den kontrollen bouppteckningarnaEn är avom
Ävenoch myndighet. Skattemyndighetenbör ankomma en samma om

myndighet i framtiden skall fastställa arvsskattenden detärär som
inte självklart skall fatta beslutnämligen det också den deäratt som

själva Utomlands finns flera exempelföregår skattebeslutet. attsom
anförtrodd notariatsväsendeden offentliga kontrollen såväl domstolär

5.5.skattemyndighet avsnittsesom
utgångspunkt tingsrätterna alltjämt har kvarEn möjlig är att

bouppteckningarna skattemyndigheternauppgiften registrera och attatt
därefter fattar arvsskatt. sådan ordning talar denbeslut Förom en

finns hos deerfarenhet och rättsliga kompetens allmänna dom-som
6.3.2Som framgått i avsnitt blir det ibland aktuellt medstolarna. svåra

arvsskattefrågancivilrättsliga överväganden inte bara i också iutan
fastställaregistreringsärendet, då det gäller vilka döds-ärt.ex. att som

efterarvingar. kompetens forbodelägare och vilka Kravetär attsom
inte överdrivas. handläggandedessa problem skall dock Denlösa

tingsnotarierpersonalen vid tingsrätterna består i uteslutandestort sett av
sina studier domstolsbiträden. Personal medprecis avslutat samtsom

utbildning och erfarenhet kan naturligtvis anställas hosmotsvarande även
skattemyndigheterna. Förekomsten civilrättsliga övervägandensvåraav

därför inte uppdelning bouppteckningshanteringenmotiverar aven
och skattemyndigheter.mellan tingsrätter

omständigheten det isådan uppdelning talar vidare denEmot atten
åtskilja registrerings- och arvsskatte-möjligtpraktiken knappast är att

formella förutsättningarna förfrån varandra. Flera debesluten attav en
registreras också omständigheterbouppteckning skall kunna utgör som

beskattningsforfarandet. ordningvid det schematiska Enbetydelseär av
därförvissa granskande uppgifter skulle kunnatingsrätten har kvardär

Tingsrätternas befattning böronödiga gränsdragningsproblem.skapa
skattemyndig-omfattande och prejudicerande,inteheller så attvara

beloppsmässigt skattensinskränks tillheternas beslut att rent ange
byråkratisk tillskapas.enbart omgångDärigenom skullestorlek. en

Skattemyndigheten i framtidenförtalar starktVad attsagtsnusom
besluten arvsskatt. Iinregistreringfatta såväl beslutenbör omsomom

utredningen från totaldärförframställningen utgården fortsatta att en
Skattemyndigheten skallbouppteckningshanteringen tillöverflyttning av

för sådankostnadernatill fråganUtredningen återkommerske. enom
redovisar utredningen sitt7.5avsnitt 7.4, och i avsnittöverflyttning i

ställningstagande.slutliga
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7.3.3 för skattläggningenUnderlaget

Utredningens Förslag: uppgiftSkattemyndigheten tillNär genom
folkbokforingsregistret får vetskap dödsfall, skall skatte-ettom

bouppteckningsblankettmyndigheten i samtliga fall skicka tillut en
förtryckta personuppgifterdödsboet. blanketten kommer vissaI om

förden avlidne finnas. snabba IT-utvecklingen talarDenatt att
skattemyndigheterna i framtiden skall kunna utöka sin service mot
allmänheten inhämta uppgifter de vanligasteatt typernagenom om

uppgifter banktillgodohavanden,tillgångar och skulder såsomav om
banklån och värdepapper dödsdagen. Blanketten skall sedanper
ligga till grund för förrättningen.

tillsamband med överflyttning skattläggningen skerI att av arven av
skattemyndigheterna själva förfarandet enligt utredningensbör upp-
fattning förenklas rationaliseras Jämförelsekunna och måsteavsevärt.

förfarandet vid skatt-vid arvsskattehandläggning medgöras annan
möjligheter till rationaliseringläggning, och modern teknik och andra

vad gällerinom skatteförvaltningen bör kunna utnyttjas. Sådana åtgärder
AGLförfarandet i med förenklingar reglerna ikombination enav -

regeringskansliet fördenna framgått ilag pågåröversyn av som
4.2 underlätta han-närvarande avsnitt skulle kunnase avsevärt-

för myndigheter.teringen arvsskattefrágorna både enskilda ochav
årliga inkomst-Sedan tillbaka tillämpas i Sverige vid dennågra år

förenklat förfarande,taxeringen beträffande de flesta skattskyldiga ett
förfarande innebärs.k. förenklade självdeklarationen.den Detta att en

tillförtryckt för förenklad självdeklaration sänds deblankett ut personer
Tillsammans medbedöms kunna lämna sådan självdeklaration.som en

visarspecifikation, dedeklarationsblanketten skickas även somen
Skattemyndigheten. Kontroll-kontrolluppgifter har kommit in tillsom

utgifts- och in-uppgifter angående tjänsteinkomster,lämnas t.ex.
preliminär skatteut-aktieutdelning. Vidare bifogaskomsträntor samt en

bli. Eventuellaräkning där vad den slutliga skatten beräknaskanman se
skattskyldigeuppgifterna denfelaktigheter i de förtryckta stryker över

övrigt. enskildefyller belopp eller uppgift i Denoch i stället i rätt
Skattemyndighetenmed de uppgifterkompletterar blankettenäven som

inte tillgång till.har
underlättat betydligtsjälvdeklarationer harFörfarandet med förenklade

börliknandeskattskyldiga. talar förför de flesta Detta systematt ett
inteTankengenomföras också vid fastställande arvsskatt. ärkunna av

registreringföreslog såvälKapitalskatteberedningen,Redan attsomny.
flyttas tillarvsskatt skullefastställandebouppteckningar som avav
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kapital-Teknisksitt slutbetänkandelänsstyrelserna, i översyn avvar
använda sig1971:46 inne tankenbeskattningen SOU att av en

ifyllda förhand.där vissa uppgifter påhandling var
vid ordning medSkattemyndighetenhur hanteringen hosFrågan är en

naturlig.Inledningen Närblankett skulle kunna läggas ärförtryckt upp.
till folkbok-regler anmälasskall detta enligt gällandehar avliditnågon

får alltså redanskattemyndigheten. Dennaföringsregistret hos nu
varje dödsfall.automatiskt kännedom om

skulder i dödsbo.tillgångar ochfråga uppgifternaNästa ettomavser
avlämnadetillgång till den avlidnesSkattemyndigheten har redan senast

31 decemberdenutvisar emellertid värdenasjälvdeklaration. Denna per
dödsdagen.arvsskatteunderlaget behövs värdenaoch iföregående år

arvsskattebedömningen finnsutgångspunkt förSkäl ändra dagatt som
Skattemyndigheten själv någotinställer sig då sättinte. Frågan om

enklastetillgångar och skulder. Detuppgifterfå tillgång tillkan nya om
kunde använda detvid dödsfallSkattemyndighetenskulle ävenvara om

finns för själv-kontrolluppgifter redanavseendeADB-system som
automatisktkontrolluppgiftsskyldigadeklarationerna, deså äratt som

avliditSkattemyndigheten någonkontrolluppgifter till närlämnade även
kalenderårsslut.inte endastoch persom nu

självdeklarationerna sker påkontrolluppgifter förAvlämnandet ettav
antalbestämd tidpunkt ochvidenhetligt ochsätt stortettavseren

sig därför välkontrolluppgifter lämparhanteringmänniskor. Denna av
databehandling.för

berördaAntaletförutsättningarna inte desamma.dödsfall dockVid är
skulle100 000 Uppgiftslämnarnaungefär året.endastär ompersoner

fortlöpande undertillgångar skulderuppgifter ochsamla inbehöva om
skattemyndigheten.uppgifter tillberedda lämnaföråret att attvara

inkomsttaxering fleravidkapitaluppgiftslämnare ärantaletEnbart tusen,
kreditinstitut.banker och andrabl.a.

förutsättningar kaniredovisade skillnadernagrund dePå av ovan
användasändringarför kontrolluppgifter intedagens ADB-system utan

behöva skapasADB-rutiner skulle alltsåarvsskattefallen; särskildaför
skatte-innebär inte baravid dödsfall.för uppgiftslämnandet Detta att

ADB-system, ävenskulle behöva byggamyndigheterna utanett nyttupp
investeringar ibehövakreditinstitut skulleoch andra görabankeratt ny

sådantförADB-hantering. Kostnadernaför sin ettprogramvara
rimligtdet inteuppgiftslämnande torde bli så ärmaskinellt attattstora

medkan räknade årenskattemyndigheterna inom närmaste attanta att
möjlighethai undantagsfall kommeruppgiftslämnarenågra än attannat
avseendeUppgiftsinhämtandetmaskinellt.informationlämnaatt

skefortsättningsvis huvudsakligendärföroch skulder bör äventillgångar
försorg.dödsboetsgenom
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snabbIT-utvecklingen dock mycketär Utbytet information påav
elektronisk kan framtidinom förutsättasväg bli både billigareen snar
och enklare. Detta talar för skattemyndigheterna i inte allt föratt en

framtidenavlägsen skall kunna utöka sin service allmänhetenmot genom
förvägi inhämta uppgifter de vanligaste tillgångar ochatt typernaom av

skulder uppgiftersåsom banktillgodohavanden, banklån ochom
värdepapper dödsdagen.per

Redan i dag har Skattemyndigheten tillgång till uppgifter fastig-om
hetsinnehav. kontrolluppgifterDe försäkringsbolagen skickar tillsom

49tingsrätterna § AGL kan motsvarande skickas till skatte-sätt
myndigheten. dettaFör behövs alltså inget datasystem.nytt

Var den avlidne gift givetvismåste motsvarande uppgifter inhämtas
beträffande den efterlevandeäven maken. Möjlighet finns förockså

Skattemyndigheten från äktenskapsregistret inhämta uppgifteratt ettom
eventuellt äktenskapsförord.

framtagnaDe uppgifterna skulle sedan kunna registreras i ett nytt
ADB-systemet hos skattemyndigheten.

hos SkattemyndighetenNästa blir specificerasteg att personupp-
gifterna från folkbokföringsregistret den avlidne och dennes närmastom
anhöriga eventuellt framtagna uppgifterna tillgångar ochsamt om
skulder särskild blankett.på Denna blankett bör enhetlig för allaen vara
precis blanketterna för inkomstdeklaration. Det bör också föreliggasom

skyldighet för dödsboet använda den utskickade blanketten. Ut-atten
redningen inte lämna förslag hur sådan blankett skulleattavser en
kunna frågan blankettens utformningennärmareut utan attse anser om
lämpligen tillöverlämnas Riksskatteverket. Klart emellertidär att
blanketten vad gäller innehållet i sina huvuddrag skulle komma liknaatt

formulär oftade används vid bouppteckningar.som nu
Sedan uppgifterna fyllts i sänds blanketten till dödsboet. När

bouppteckningsförrättningen hålls kan förrättningsmännen ifrånutgå
i fördema blankett, stället i dag själva bouppteck-upprättaatt som

ningen.
bakgrund "bouppteckning"Mot mycket inarbetatär välatt ettav

begrepp och bakgrund det inte föreslås några materiellamot attav
förändringar det gäller bouppteckningsinstitutetnär sådantsom anser

fallerutredningen det sig naturligt den handling skattemyn-att att som
digheten skickar till dödsboet också kallas bouppteckning. Denut
förtryckta blanketten kommer också med utredningens förslag, som

Se 1995/962125 åtgärder för bredda och utvecklaattprop om
användningen informationsteknik.av
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nämnts, mycket lik de vanliga bouppteckningsformuläratt vara som
används i dag. Enda skillnaden blir, i det enhetligärstort sett, att en
blankett kommer användas alla vissa uppgifterattsom samt attav
kommer finnas förtryckta. Naturligtvis kommer blankettenatt förutom
de uppgifter redan beskrivits ha förtrycktäven underlag for bl.a.attsom
bouppgivarens försäkran förrättningsmännensoch intyg.

Den beskrivna lösningen skulle innebära flera fördelar. Gransk-nu
ningen hos Skattemyndigheten underlättas och handläggningstiden
förkortas därmed. Bouppteckningsförrättningen underlättas för de

Ävenenskilda. de i förväg ifyllda uppgifterna i den utskickadeom
blanketten inte i framtiden kan kompletta sättens vara samma som
uppgifterna i de förenklade självdeklarationerna, kan de dock utgöra ett
bra stöd för dödsbodelägarna och förenkla förtecknandet boet.av

Utredningen föreslår därför införs med enhetligatt ett system en
bouppteckningsblankett. Blanketten bör innehålla vissa förtryckta
uppgifter och sändas till alla dödsbon. På detsättut närsamma som
gäller vanliga deklarationsblanketter bör det obligatoriskt attvara
använda den utskickade blanketten. Vid komplicerade bon bör det, också
det i konsekvens med vad gäller vid inkomstbeskattning, inte finnassom

hindernågot blanketten byggs med bilagormot att ut etc.

7.3.4 Bör alla dödsbon lämna bouppteckningsblanketten
till Skattemyndigheten

Utredningens förslag: Alla dödsbon skall lämna in bouppteck-
ningsblanketten till skattemyndigheten för granskning. Blanketten
skall utformad så den kan användasäven då dödsbo-attvara en
anmälan skall göras.

En viktig fråga ställning till vilka dödsbonär skulleatt ta som vara
skyldiga lämna in den utskickade bouppteckningsblanketten till skatte-att
myndigheten. En naturlig utgångspunkt alla dödsbonär skulle lämnaatt
in den, liksom alla i dag i princip lämnar in bouppteckning till tings-en

Pårätten. så skulle allasätt bon kunna bli genomgångna och kontrol-
lerade skattemyndigheten.av

Om beaktar det endast vid registreringär ungefär hälftenattman av
90 000de bouppteckningar vilka registreras varje år det fastställsav som

6.2.3,någon arvsskatt se avsnitt det dock inte längreär lika självklart
skattemyndigheten skall behöva granska alla dödsbon. Man kan iatt

stället tänka sig ordning liknande den vid deklaration förmögenhet.en av
Skyldig deklarera sina tillgångar och skulder nämligenäratt numera
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800 000 Fribeloppetkr.överstigernettoförmögenhetendast den vars
1997 taxering.900 00 årskr fr.0.m.höjas till

enskildeför den avgöra näralltid lika enkeltemellertid inteDet attär
förmögenhet. Vidskatt skall utgåskall utgå närarvsskatt som

ochbodelningofta först görasskallfastställande arvsskatt enav
Grundavdragenskatteberäkningen. ärlottläggning,därefter styrsomen

faller under.olika lotternaskatteklass devilkenolika beroendesedan
för närvarandegrundavdragetsamboefterlevande make eller ärFör

Även000 reglerna härom70 kr.bröstarvingar280 000 och förkr om
för vissa dödsbonsvårttänkas det kommerförenklas kan det attatt vara

eller ej.skall utgåarvsskattbedömningkorrektgöraatt av omen
liteni dödsbo såbehållningen ärHärtill kommer även attettatt, om
blanket-viktigtändå kanarvsskatt, detskalldet inte utgå någon attvara

bouppteckning,efterarvsfallengranskas. Vid äroch oavsettten enges
exempelvis den först avlidneOmi led.betydelsearvsskatt, senareav

skattläggningen vid denförkan detefterarvingar,efterlämnarmaken
efter förstredan dennödvändigt detdödefterlevande makens attvara

boet, någonhandling över ävenmakens död haravlidne upprättas omen
skall då.arvsskatt inte utgå

skyldigai princip böralla dödsbondärförUtredningen att varaanser
granskning.förbouppteckningsblankettenutskickadein denlämnaatt

dödsboanmälanförKonsekvenser

7.2.3 reglernaavsnittframgåttUtredningen att omovananser som
åliggaframtidendärför ibörbehållas. Det ävenbördödsboamnälan

intetillgångarnai de fall dådödsboanmälansocialnämnden göraatt en
begravningskostnaderna.tillförslår änannat

boupptecknings-följabördödsboanmälningarnaRegistreringen av
skattemyndigheten.tillflyttasoch alltså överhanteringen

bouppteck-förtrycktfårenligt detdödsbonallaNär systemet ennya
beträffandede bonocksåSkattemyndigheten kommerfrånningsblankett

dödsboanmälangällande regler lämnarenligtsocialnämndenvilka ennu
spädbarnsdöd,videftersträvasdockUndantag börblankett. seatt en

ordningen börpraktiskaochinformellanuvarande7.2.3, där denavsnitt
skatte-Bouppteckningsblankettensystemet.till detöverföras somnya

användasden kan ävenutformad,såskickar börmyndigheten attut vara
blankettenmöjlighetfinnasalltsåbördödsboanmälan. Det attsom

föreligger.dödsboamnälanförförutsättningarnakunna attange
insjälva lämnafallen inteberördai debehöveranhörigaDe nu

vändastället, liksomfår ideSkattemyndigheten,tillblanketten utan nu,
anmälan.förmyndigheterna,socialasig till de svararsom
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Bestämmelserna bouppteckning i vissa fall skall förrättasattom en
dödsboanmälanäven gjorts bör behållas.om

7.3.5 Särskilda frågor

Utredningens förslag: Edgångsinstitutet bör finnas kvar vid tings-
Detta börrätterna. gälla fråganäven förordnande lämpligom av

föranstalta bouppteckning ärendena enligt 16att samtperson om
ÄBkap. okända arvingar och testamentstagare.om

ÄBAnståndsbeslut enligt 18 kap. 7 § bör fattas länsstyrelsenav
och överklagas till förvaltningsdomstolarna.

Även och gåvoskattemålen bör överklagas till förvaltnings-arvs-
domstolarna.

Tillsynsverksamheten bör alltjämt skötas central nivå, men
bör överflyttas från Kammarkollegiet till Riksskatteverket.

Tingsrätternas arkiv registrerade bouppteckningar bör flyttasav
till skattemyndigheterna.

Edgángsinstitutet m. m.

Flera frågor har samband med beslutet fastställande arvsskattsom om av
och handhas tingsrätten kommer med den föreslagna ord-som nu av
ningen, dvs. såväl registreringen bouppteckningen självaatt av som
skattebeslutet skall ankomma Skattemyndigheten,på framtideni ocksåatt
handläggas skattemyndigheten. Exempel frågorsådana ärav

anstånd med betala 55skatt § AGL,att-
eftergift 56skatt § AGL,av-
återvinning skatt 59 § AGL,av-

52 l 2ränta arvsskatt § AGL,st.mom.-
betala skatt 52 2rätt med värdehandlingar § AGL ochatt mom.-

beskattning grundval deklarationer 45 50 AGL.av- -

finnsDet emellertid frågornågra där beslutsrätten enligt utredningen
inte vidare kan överföras från tingsrätt till skattemyndighet. Denutan
första frågan gäller enligt 67 § 20 6edgång AGL och §kap. andra

ÄB.stycket Edgång förfarande bara förekommabör iär ett som
domstol. Därmed har välja mellan avskaffa möjligheten tillatt attman
edgång eller låta den vill begära edgång ansöka det hosatt som om
domstolen. Eftersom det, såvitt utredningen kunnat finna, mycketär
ovanligt med i föredgångar talar och sig mycket för möjlighetenatt att
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likväl i vissakanEdgångsinstitutetskall bort.edgångbegära tas
påtryckningsmedel och kananvändasundantagsfall behöva ettsom

tvister. Möjlig-förhindra uppkomstenbidra tilldärigenom att senareav
finnas kvar, detuppfattning fåutredningens närdärför enligtbörheten

20 6 §kap. andraenligtpåkalla edgånghargäller dem rätt attsom nu
ÄvenÄB. sig tillmöjlighet vändahaSkattemyndigheten börstycket att

edgång.med begärantingsrätten omen
ii domstolhemma äntill sin karaktärfråga hörYtterligare meraen

för-förordnamöjligheten någongällerförvaltningsmyndighet. Det attatt
själva underlåtitfall dödsbodelägarnabouppteckning i deanstalta om

förordnandemed sådant ävenblir aktuelltfall där detdetta. I de ett -
Skattemyndighetenframgent böralltsåfall bedömsdessa även vara -

tingsrätten.hosansöka detha rätt att om
Enligt utredningenvite.utdömandefrågan handlarEn avomamian

skattemyndighetensgällerenlighet med vadfrågor isådanabör som
lagenlänsrätt,framtidenvitesförelägganden i prövasövriga seav

1985:206 viten.om
ÄB fall efteri vissa16 l-3 skall tingsrättenEnligt kap. annonsera

avsnittseocharvingarbortovarandeokända och testamentstagare
uppfattning vidutredningensuppgift enligt7.2.2. Detta är ensomen

bouppteckningarna tilloch registreringgranskningöverföring avav
tingsrätterna.ligga kvartills vidare börskattemyndigheterna

tillsitt arbete återkommaskedeiUtredningen att ett senare avavser
dödförklaringtill frågananknytningbl.a. harfrågan, då den m.m.om

ÄB den situa-handlarbestämmelsen18 7 § finnskap.l omsomen
taxeradfast egendomdödsbo ingår äritionen det ettatt somsom

fastighets-fall ha avvecklati sådantskalllantbruksenhet. Boet ett
då dödsfalletdet kalenderårefterfyra utgångenårinnehavet senast av

får föreläggalänsstyrelsen.Tillsynsmyndighet Dennainträffade. är
avveckla boet. Länssty-skyldighetfullgöra sinvid vitedödsboet attatt

I detöverklagas till kammarrätten.frågai sådanbeslutrelsens en
har regi-den tingsrättstycket stadgastredjeaktuella lagrummets att som

dödsboet, fåransökanefter den döde,bouppteckningenstrerat av
skäl. Anståndfinns särskildaavvecklingen detmedanståndmedge om
anstånd skallmed villkor. Medgesoch får förenasför viss tidmeddelas

detta.tillsynsmyndighetenunderrättatingsrätten om
till skatte-från tingsrätternaflyttasbouppteckningshanteringenOm
skall fattamyndighetfrågan vilkensiginställermyndigheterna som

ÄB. fråga hör18 7 §kap. Dennaanstånd enligtbeslut typ avom
naturliga lösningenskatteförvaltningen. Den ärinomhemmaknappast

fatta beslutfårredantillsynsmyndigheten,i stället attomatt som
fårfastighetsinnehavet,avveckla ävendödsboetvitesförelägga att

avvecklingen.anstånd medbeslutamöjlighet att om
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Majoriteten de målgrupper kammarrätten tidigare prövadeav som
första domstolsinstans har olika reformer flyttats ned tillsom genom

länsrätt. linjeI härmed bör anståndsbeslut och beslut vitesföre-om
ÄB18läggande enligt kap. 7 § få överklagas till länsrätt. Prövnings-

tillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätt.

Överprövning och tillsyn

Ytterligare frågor bör beröras i samband med förslagetett över-par om
flyttning bouppteckningshanteringen från tingsrätterna till skatte-av
myndigheterna.

fråganDen gäller bestämmelserna överprövning beslutena om av om
arvsskatt. Enligt gällande regler överklagas tingsrätternas beslut inu
dessa frågor till hovrätterna och därifrån till Högsta domstolen. Samma
regel gäller för skattemyndigheternas beslut gåvoskatt. I olikaom
sammanhang har framhållits och gåvoskattefrågorna utgöratt ettarvs-
något udda inslag för de allmämia överrätterna. Mot detta kan hävdas att

förekommerdet också civilrättsliga problem i de överklagade bouppteck-
ningsärendena och det därför riktigt dessaär ärenden skallatt att

de allmännaöverprövas överrätterna. En naturlig följd över-av av
flyttningen handläggningen till skattemyndigheterna dock enligtärav
utredningen de nuvarande reglerna överklagande ändras. Skatte-att om
myndighetens beslut rörande arvsskatt bör, liksom andra skattebeslut,

förvaltningsdomstolarna.överprövas Skattemyndighetens beslut börav
överklagas till länsrätt och Iänsrättens beslut till kammarrätt. För
prövning i kammarrätt bör prövningstillstånd krävas. Samma ändring
bör enligt utredningens uppfattning genomföras beträffande gåvoskatte-
målen. Dessa bör alltså, liksom arvsskattemålen, helt handläggas av
skattemyndigheter och allmänna förvaltningsdomstolar.

Den andra frågan gäller Kammarkollegiets roll tillsyns- ochsom
granskningsmyndighet. I dag bevakar Kammarkollegiet ochrättstatens
allmänna intressen i ärenden och gåvoskatt. För Kammar-attom arvs-
kollegiet skall kunna fullgöra sin uppgift skickar tingsrätterna regel-
bundet renovationsexemplar bouppteckningsprotokollen till kollegiet.av
När eller gåvoskattemål i högre företräderprövas Kammar-rättett arvs-
kollegiet 3.6.se avsnittstaten i

Om bouppteckningshanteringen flyttas till skattemyndigheterna,över
fråganuppstår Kammarkollegiet skall ha kvar uppgiften bevakaattom

intresse det gäller arvsskatt.när Behovet central tillsyns-statens av en
funktion enligt utredningens meningär uppenbart, och bakgrundmot av
den sakkunskap erfarenhetoch Kammarkollegiet besitter området
skulle uppgiften framgent mycket väl kunna ligga kvar där. Det kan



överväganden SOU 1996: 16094

särbehandlaanledningfinnsdet inte någonhävdas,dock statensattatt
frågordessahanteringenarvsskattefrågorna,i justintresse utan att av

skattefrågor. Be-gäller för andraprinciperföljabör somsamma
inom skatte-ärendetypersker i andraintressevakningen statensav

i ärendenintressemotsvarande bör gällaochförvaltningens statensram
fog förutredningen harenligtsådantEttarvsskatt. resonemang, somom

ankommastället bordetillsynsuppgiften icentralaför densig, talar att
konsekvensalltså över-UtredningenRiksskatteverket. att avenanser

bliSkattemyndigheten börbouppteckningshanteringen tillflyttningen av
dessa ärenden,tillsynskall ha överKammarkollegiet inte längre utanatt

ankommafår dåRiksskatteverket. Detuppgiftdenna övertasatt av
inomfrågornai de aktuellatillsynRiksskatteverket utöva ramenatt nu

inomchefsmyndigheti sin egenskapuppgifter verket harför de av
1990:1293 instruktion förmedförordningenskatteförvaltningen, se

beträffandegenomförasförändring börskatteförvaltningen. Samma
förföreträdarerollKammarkollegietsgåvoskatt.ärendena somom

förslaget.berörs intearvsfondenAllmänna av
kunde skemyndighetcentralbyteeftersträvansvärtDet ett avomvore

finnspersonella kompetensdenbibehållandemed repre-som nuav
frågor.Kammarkollegiet i berördasenterad

Arkivfrágor

dödsboanmälanbouppteckning ochregistreradvarjeexemplarEtt av
innebär dettingsrätten. Dettaförvaras hosgällande reglerenligt attskall

bouppteckningaräldrebestårarkivfinnstingsrätterna stora avsom
dödsboanmälningar.och

registreringvidovanligtintedetframgåttSom är att av enmanovan
bouppteckningäldretilltillgånghabouppteckning måste även somen

efterarvs-vidregistreringsärendet,samband med dethar t.ex.nya
handläggandepraktiskt för dendärför mycketsituationer. Det är perso-

denbouppteckningarmed äldrearkivettillgång tillhanalen egnaatt
boupp-konsekvensdärför,föreslårUtredningenmyndigheten. avensom

bouppteckningargamlamedarkivtingsrätternasteckningsreformen, att
sådanskattemyndigheterna. Entillflyttasdödsboanmälningar överoch

arkivlagensmedöverensstämmelsehelt iocksåöverflyttning står
1990:782 bestämmelser.
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7.4 Kostnadseffekter och genomförande

7.4.1 Besparingar tingsrätternahos

Vid landets tingsrätter bouppteckningsärendena, redovisattar som
årsarbetskrafter, för närvarande i 3-4anspråk ordinarie domare, knappt
50 icke ordinarie domare varav så alla notarierär drygtgott samtsom
120 domstolssekreterare, dvs. biträdespersonal.

Enligt Domstolsverkets beräkningar skulle flyttning ärendenaen av
i bouppteckningsprotokollet från tingsrätterna medföra minskningen

26med notarieanställningar 101och anställningar för biträdespersonal.
Domarpersonalen skulle inte beröras. Den inbesparade lönekostnaden

krskulle totalt bli 29drygt miljoner
Förutom lönekostnaderna påverkas enligt Domstolsverket posten

"övriga förvaltningsomkostnader". 1995/96I budgetårs demiautgör
i genomsnitt för alla tingsrätter 13,2 lönekostnaderna.post procent av

Domstolsverket har gjort det antagandet hälften de övrigaatt av
förvaltningsomkostnaderna rörliga.är Detta skulle innebära övrigaatt
förvaltningsomkostnader vid överflyttning bouppteckningsärendenaen av
kan minskas 2med miljoner kr.nästan

Den totala besparingen inom domstolsväsendet vid överflyttningen
skulle alltså med denna beräkning bli 31ungefär miljoner kr.

7.4.2 Förändringar hos skattemyndigheterna

Ett ADB-systemnytt m. m.

Den utredningen föreslagna ordningen innebär inte bara skatte-attav
myndigheterna får tingsrätternasöverta uppgifternuvarande fattaatt
beslut registrering och arvsskatt. Förslaget innebär också skatte-attom
myndigheten skall skicka bouppteckningsblankett till dödsboet medut en
vissa förtryckta uppgifter.

dödsboet efterNär förrättningen skickar tillbaka blanketten skall
skattemyndigheten granska bouppteckningen motsvarande sätt som
tingsrätten i dag.gör

2 Vid beräkning de lönekostnader domstolsväsendet skulleav som
överflyttningvid har Domstolsverket räknat med genomsnitts-spara en

årslönema i 1995 budget; kr för förårs 234 000 notarier och 227 000 kr
övrig personal.
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arvsskatteberäkningregistrering ochmedhanteringennuvarandeDen
rationali-skulle kunnamanuell. ADB-stödundantag helt Ettmed fåär

Även kompliceradejuridisktdenbouppteckningshanteringen. mersera
handläggarnaunderlättasskulle kunnaverksamhetendelen attgenomav

och rättsfalldär lagtextinformationsstödsystem, ärtillfick tillgång ett
siktpassande databaser. Påsökbara itillgängliga och enkeltmaskinellt

hantering-deldokumenthantering kunnaelektronisk görabör stor aven
elektroniskskebouppteckning bör kunnalngivandeformlös. aven

erbjuda ochmöjlighet Interneti finns det överRedan dagväg. att
uppkopplingtill sådanhar tillgångblanketter för denformulär och som

analysarbeteomfattandeuttalat det krävsRiksskatteverket har att ett
ADB-stöd bör utformas. Förstrutiner ochtill hurställning kaninnan tas

egentliga kostnadsberäkrtingar. Riks-därefter det möjligt göraär att
förinitialkostnadernauppskattati nulägethar dockskatteverket nya

l0 Skatte-miljoner kr.storleksordningen minsttill iADB-system m.m.
utbildningmedel förtillförashärutövermyndigheterna måste av

förvaltningskostnader.övrigalokaler ochviss investering ipersonal, för
äldre bouppteck-för förvaringkostnaderMotsvarande gäller ökade av

mngar.

Personalbehovet

behövaskattemyndigheternakommermed reformensambandI att
emellertid inte likablirnyanställningarpersonal. Behovetanställa av

mindredomstolssidan. Detneddragningmotsvarandestort som
datorstöd,utvecklattilldels möjlighetenberorpersonalbehovet ett

bli förenklade.i AGL kan förväntasreglernade materielladels att
folkbokföringenadministrationenhänvisat tillRiksskatteverket har av

Folkbok-datoriserats.verksamhetexempelett somen annansom
samband meddatoriserades imanuellttidigarehandladesföringen men

årsarbetskrafter1991. Antaletskatteförvaltningen åröverföringen till
700.1991 i1000 och2 000 till år ärfrånminskade gång nerenuen

med boupp-direkt jämförasnaturligtvis intekanFolkbokföringsärendena
illustrerar ändå hurfolkbokföringsreformenteckningsärendena, men

svårighetdatoriseras. Enverksamhetförändraspersonalbehovet när en
den nuvarande25uppskattningsvisbedömningen dei är procent av

komplicerade falltingsrätternahandläggningstiden hos merasom avser
6.2.3.avsnittse

3 och utvecklabreddaåtgärder för1995/961125Se attomprop
informationsteknik, s.95 ff.användningen av
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Riksskatteverket uppskattar likväl skattemyndigheterna kommeratt att
kunna handlägga bouppteckningsärendena med väsentligt mindre
personalstyrka vad förän närvarande vid tingsrätterna.åtgårsom

7.4.3 Vissa arbetsrättsliga frågor

Vid överföring bouppteckningshanteringen från tingsrätterna tillen av
skattemyndigheterna bör vissa arbetsrättsliga frågor Övertagandeom av
personal uppmärksammas. 6 l982:80I b § lagen anställningsskyddom
LAS behandlas bl.a. falletdet del verksamhet frånövergåratt en av en

arbetsgivare till I sådant fall skall rättigheter ochetten en annan.
skyldigheter enligt de anställningsavtal eller anställningsförhållanden som
gäller vid tidpunkten för arbetsgivarenövergången denöver nye
Regeln gäller arbetstagare i offentligäven tjänst.

Bestämmelserna innebära biträdespersonalen vid tingsrätternaattsynes
vid överflyttning bouppteckningshanteringen skall erbjudas arbeteen av
hos skattemyndigheterna. Som utredningen framhållit dettaär en
värdefull faktor för kontinuiteten i kvaliteten handläggningen.på De
biträden inte vill byta arbetsgivare har kvarrätt att stämmasom
tingsrätterna. Följden blir dock troligen de ekonomiskt hårt belastadeatt
tingsrätterna inte har råd behålla den befintliga personalstyrkanatt om
hanteringen med bouppteckningarna lyfts bort. kanDetta leda till
uppsägningar grund arbetsbrist. Om just de sysslatav personer som
med bouppteckningshanteringen blir uppsagda beror dock hurpå
turordningskretsarna ut.ser

Om, andra sidan,å all den personal handlägger bouppteck-som
ningarna vid tingsrätterna byta arbetsplats, uppståraccepterar att
arbetsbrist hos skattemyndigheterna eftersom arbetskraftsbehovet där
uppskattningsvis blir lägre. I sådan situation blir det i stället aktuellten
med uppsägningar hos skattemyndigheterna.

Utredningen inte här ingå problemet villnärmareatt utanavser
bara fasta uppmärksamhet denna fråga i samband med ett genom-
förande. En slutsats emellertid reformen sannolikt kommerär ledaatt att
till uppsägning antingenpersonal vid tingsrätterna eller skattemyndig-av
heterna.

4 Jfr EG-direktivet 77/187/EEG.
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tillsynCentral7.4.4

reform i kostnads-centrala nivångäller den ärdetNär stort setten
Kammarkollegiets nuvarandeföreslårUtredningenneutral. att

Riksskatteverket.tillsynsfunktion övertas av
ochhanteringen gåvo-kostnader förKammarkollegiets arvs-,av

2 800 0001994/95 kr.budget tilluppgick i årsstämpelskatteärendena
2 till och gåvo-miljoner kronorhänför sig knapptbeloppAv detta arvs-

kollegiet totalt fyrahosSkatteärendena sysselsätterskatteärendena.
Även den berördabeträffande dessa tordeårsarbetskrafter. ovan

tillsynsverk-vid överflyttningtillämpligi LASbestämmelsen avenvara
Riksskatteverket.tillsamheten

Riksskattverketinnebär dockInförandet ADB-system attett nyttav
förvaltningskostnader i dag saknas.drifts- ochfår vissa som

Genomförande7.4.5

samtidigt meddet skergenomförandet bör såförTidpunkten attanpassas
sådani kraft. Engåvoskattelag träder är,och somatt arvs-en ny

4.2, i Finansdepartementet.under utarbetandeavsnittframgått se
förberedelsetidvissskattemyndigheterna måsteHärtill kommer att ges

rimlig bedömningbouppteckningshanteringen. Enför kunna överatt ta
2000.1 januari Förgenomföras tidigast denreformen kanär att per

7.6.avsnittgälla seregler alltjämtfall bör tidigareäldre
Kammar-såväl tingsrätternaövergångstid behöverUnder somen

skallbouppteckningsärendendekan hanterakollegiet personal somsom
eftermånaderordningen. Inom någraäldreenligt denhandläggas

bouppteckningarnakvarvarandedeallra flestatorde dock dereformen av
tings-ärendentingsrätterna. Deregistreratsochhandlagtsha som

det gällerhandlägger bör,övergångsbestämmelserna närenligträtterna
innebär tingsrätternasordningen. Detfölja denöverklagande, attnya

KammarkollegietPersonalentill kammarrätt.överklagasavgörande
fullfölja sinaför kunnalängrekvareventuellt någotmåste attvara

Riks-sker tillinnan övergånggranskningsuppgifter,tillsyns- och
skatteverket.

problemförordnanden störretidsbegränsadeharNotarierna utansom
genomförande.till reformenskan anpassas
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7.5 Slutlig bedömning

Utredningens bedömning: Det allmännas kostnader för ändraden
ordning torde i fall inte överstiga kostnaderna för denvart nu-
varande bouppteckningshanteringen. För enskilda innebär reformen
förenklingar. Utredningen föreslår därför reformen genomförs.att

Utredningen har enligt direktiven haft frånutgå skattläggningenatt att
skall flyttas från tingsrätterna till skattemyndigheterna. Ut-av arv

redningen har denna bakgrund funnit arbetetäven medmot att att
registrera bouppteckningar bör flyttas till skattemyndigheterna.

En reform den utredningen redovisat får emellertid inte leda tillsom
Ökade offentliga åtaganden. Därför utredningensär slutliga ställnings-
tagande till den föreslagna reformen avhängigt bedömning deav en av
besparingar och kostnader förslaget för med sig. Kostnaderna försom

ändrad ordning bör jämföras med dagens kostnader för tingsrätternasen
hantering; prövning möjligheterna till rationellare hanteringen av en
inom domstolsväsendet, exempelvis med utvecklat datorstöd vid tings-

har inte ingåtträtterna, i uppdraget. Utredningen har inte heller haft att
fråganpröva arvsskatt överhuvudtaget bör vill likväl pekaom uttas, men
hanteringskosmaderna inte så höga institutetäratt den grundenatt

kan i fråga.sättas
Som konstaterats kommer bouppteckningsreformen visserligenovan

investeringarkräva i datorsystem ochatt andra initialkostnaderett nytt
hos skattemyndigheterna. Genomförandekostnaderna allmäntär svåra att
uppskatta, till betydandeuppgår belopp. Rationaliseringspotentialenmen
i fullfunktionsstadium uppgår emellertid enligt de uppskattningarett som
utredningen kunnat till i bästa fall 50göra tingsrätternasprocent av nu-

Ävenvarande personalkostnader. med pessimistisk bedömningen mera
kostnadseffekterna för skatteförvaltningens del, torde rationaliserings-av

vinsterna i fall överstiga kostnaderna för arbetet med denvart mera
komplicerade granskningen vid tingsrätterna, granskning taren som nu

fjärdedel i 6.2.3.anspråk se avsnitten av resurserna
För Kammarkollegiets respektive Riksskatteverkets del reformenär

i huvudsak neutral, eftersom kollegiets uppgifter i förutsättsstort tas
verket.över Motsvarande gäller sikt de förändringar blir förav som

hovrätternas, Högsta domstolens och de allmänna förvaltnings-
domstolarnas del såväl arvskatte- gåvoskattemålen heltattav som

tillövergår de senare.
Mot bakgrund vad redovisats förefaller reformen i fallvartav som nu

inte medföra ökade förkostnader det allmänna. Reformen bör därföratt
genomföras. Denna bedömning bakgrundgörs de materiellamot attav
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pågåendedetoförändrade. Skullearvskattehänseendereglerna i är nu
förenklingardeleda tillreglernamedarbetet översyn somaven

reformen. Enföreslagnagivetvis med denvinsternaaviserats, ökar
ytterligareskullekvarlåtenskapsskattmedtill ordningövergång enen

handläggningen.förenkla
förenklingarinnebäratorde reformende enskildaFör sammantaget

och lättnader.

Författningsfrågor7.6

andraoch vissai ärvdabalkeninnebär ändringarUtredningens förslag
Förslagdomstolarna.allmännahuvudsakligen berör deförfattningar som

avsnittutredningen,utarbetatsändringar hartill sådana seav
skattemyndigheternaförförändringar krävsdet gäller deNär attsom

för-de olikabouppteckningsärenden berörhandläggaskall kunna
i dessa delar harförslagoch AGF. Någraframför allt AGLfattningar,

fram.direktiven, inte lagtivadi enlighet medutredningen, angettssom
ändringarpåkalladel kan i sini dennaändringar kan krävasDe tursom

ÄB.20 Detkap. ärtill lydelseutredningens förslagockså i avny
föreskrifter vadi exempelvis deinnehålletmöjligt att ensom anger

83-5innehålla ochdödsboanmälan skallbouppteckning respektive aen
till berördhänvisningtillräcklig ledningförenklas§§ kan ges genomom

ÄB uppgifternariktighetendock framgåskatteförfattning. börAv att av
överklagande-börSlutligenenskildasbouppteckning dei är ansvar.en
berörda för-beslut enligtskattemyndigheternasavseendereglerna

samordnas.fattningar
samtidigtgenomförsreformenså,Ikraftträdandet bör bestämmas att

beaktandekraft och medträder igåvoskattelagoch avarvs-som en ny
utredningenEnligt vadskatteförvaltningen.förberedelsetid förrimligen

2000.januariltidigast denberäknas skekan dettakunnat bedöma
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8 Författningskommentar

Ärvdabalken1

18 kap. 7§

1989.Detta lagrum tillkom år Bestämmelsen handlar den situationenom
i dödsbo ingår fastdet egendom taxerad lantbruks-äratt ett som som

enhet. Boet skall i fallsådant enligt första stycket ha avvecklat fastig-ett
hetsinnehavet fyra efterår utgången det kalenderår dåsenast av
dödsfallet inträffade. Enligt paragrafens andra stycke tillsynenutövas

avvecklingen sker myndighetden regeringenöver bestämmer.att av som
Denna myndighet länsstyrelsen, § förordningen 1990:4 1510är medse
länsstyrelseinstruktion.

Tillsynsmyndigheten får enligt andra stycket förelägga dödsboet vid
vite fullgöra sin skyldighet avveckla boet. Länsstyrelsens beslutatt att
i sådan fråga får enligt stycke överklagas till kammarrätten.en samma

I tredje stycket stadgas den tingsrätt har registrerat bouppteck-att som
ningen efter den döde, ansökan dödsboet, får medge anstånd medav
avvecklingen finnsdet särskilda skäl. Anstånd meddelas för viss tidom
och får förenas villkor.med Medges anstånd skall tingsrätten underrätta
tillsynsmyndigheten detta.om

Utredningen har, konsekvens bouppteckningsreformen,som en av
föreslagit 7.3.5se avsnitt tillsynsmyndigheten skall möjlighetatt att

beslutaäven anstånd med avvecklingen. Anståndsbeslutet bör,om
liksom beslutet vitesföreläggande, få överklagas till länsrätten.om

Reglerna överklagande tagits inhar i järde stycke.ett nyttom

J9kap. 2 §

lagrum handlarDetta ansökan boutredningsman. Enligtom om
bestämmelsens nuvarande lydelse skall vid sådan ansökan fogasen
avskrift bouppteckningen eller, inregistrering har skett, uppgiftav om

fördagen registreringen.om
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I dag förvaras tingsrätterna kopia varje bouppteckningen av som
registrerats. Görs i ansökan boutredningsman hänvisning tillen om en
beslutsdagen i registreringsärendet därförkan tingsrätten själv framta
de aktuella uppgifterna i bouppteckningen.

Efter genomförandet reformden utredningen föreslagit, kommerav
det inte längre förvaras bouppteckningar tingsrätterna.någraatt
Registreringen kommer i stället ske hos skattemyndigheterna seatt

7.3avsnitt och här kommer också såväl de bouppteckningar som
registrerats tingsrätten enligt de äldre bestämmelserna desom
bouppteckningar Skattemyndigheten själv registrerat förvaras seattsom

7.3.5.avsnitt Det kommer därför inte möjligt i ansökanatt attvara en
boutredningsman hänvisaendast till dagen för inregistreringenom av

den aktuella bouppteckningen. i alltid framtidenDenna måste stället i
fogas till ansökan.

20 kap. I §

Bouppteckning skall förrättas sist månader efter dödsfallet. Tings-tre
kan dock enligt denna paragraf bevilja anstånd härmed. Eftersomrätten

utredningen föreslår bouppteckningshanteringen flyttasskall överatt
Skattemyndigheten 7.3se avsnitt bör det också den myndighetenvara

i framtiden skall ha bevilja anstånd med boupptecknings-rätt attsom
förrättning. Angående frågorna vitesföreläggande och förordnandeom

lämplig föranstalta bouppteckning, kommentaren tillattav person om se
20 9kap. §.

20 kap. 8 §

Bestämmelsen talar till vilken tingsrätt bouppteckning skallom en
lämnas in för registrering. framtidenI det till skattemyndighetär en

7.3.inlämnandet skall ske avsnittse Regeln vilken skattemyndighetom
behörig 1941:416hör hemma i lagenär arvsskatt ochsom om

gåvoskatt AGL. 20En hänvisning bör därför till den lagen i kap.ske
8§ÄB

lagrummetI stadgas vidare bouppteckningen förnäratt ges
registrering åtföljasskall den eller i vissa fall flera avskrifter. Denav en

utredningen föreslagna bouppteckningsreformen innebär skatte-attav
myndigheten i framtiden skall skicka bouppteckningsblankett tillut en
dödsboet. Dödsboet återsänder sedan denna blankett till skattemyndig-
heten efter förrättningen. den Skattemyndigheten enligtI mån olika
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bestämmelser kommer skyldig underrätta andra myndigheter,att attvara
Överförmyndaren, innehållet i bouppteckning bör skattemyn-t.ex om en

digheten själv kopiera den.

20kap8a§

handlarRegeln dödsboamnälan. En sådan i dag social-görsom av
nämnden till tingsrätten. framtiden skall i ställetI anmälan ske till

7.3.4.Skattemyndigheten se avsnitt

20 9kap. §

detta lagrum stadgas för närvarande det åligger tillseI rättenatt att att
bouppteckning förrättas in.och Försummas detta kan antingenrättenges
utfärda vitesföreläggande förordna föranstaltaeller någonett att om
bouppteckning. Finns bristerdet i ingiven bouppteckning fåren
tingsrätten vid vite förelägga den ansvarige avhjälpa bristen.att

Enligt förslag iutredningens skall det framtiden ankomma skatte-på
myndigheten tillse bouppteckning förrättas och in. Naturligtvisatt att ges

tingsrättenbör Skattemyndigheten liksom i dag ha möjlighet utfärdaatt
1985:206vitesförelägganden i situationerna,de nämnda lagense om

Skattemyndighetenviten. Däremot bör inte själv kunna förordna någon
föranstalta bouppteckning. fall bli aktuelltI de där det kan medatt om
sådant förordnande bör därför skattemyndigheten få ansöka detett om

7.3.5.hos domstolen se avsnitt

20 11kap. §

Enligt den gällande lydelsen paragrafen skall tingsrätten underrättaav
tillgångar finns fastlänsstyrelsen det bland den dödes egendomom som

fårtaxerad lantbruksenhet. Denna underrättelseskyldighet iär som
framtiden ligga Skattemyndigheten.

20 12kap. §

i kraft den juli i och regeringen möjlighetBestämmelsen trädde år ger
lagfarnabestämma sådana anställda i tingsrätt inteärävenatt att somen

20enkla ärenden enligt kap.domare skall handlägga AB. Bestäm-
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melsen bör upphöra bouppteckningshanteringennär avslutas vid
tingsrätterna.

Övergångsbestämmelser

Äldre föreskrifter föreslås fortfarande gälla i fråga ärendenom om
18anstånd enligt kap. 7 § ansökan inkommit till tingsrätten föreom

ikraftträdandet. Tingsrätten avslutar alltså handläggningen sådanaav
ärenden. bestämmelsenDen överklagande 18i kap. 7 fjärde§nya om
stycket bör dock tillämplig dessaäven ärenden. Tingsrättensvara
beslut bör emellertid överklagas direkt till kammarrätt. Något pröv-
ningstillstånd krävas inte för dessa fall.

Vidare bör äldre föreskrifter fortfarande gälla i fråga ärendenom om
bouppteckning och dödsboanmälan bouppteckningen eller dödsbo-om
anmälan inkommit till tingsrätten före ikraftträdandet. Detsamma bör
gälla föreläggandeärenden där eller förordnande 20enligt 9kap. §
utfärdats före ikraftträdandet. Det innebär tingsrätten avslutaratt
handläggningen sådana ärenden. börDäremot de Överprövas enligtav
de reglerna. Dock bör prövningstillstånd inte krävas i dessa fall.nya
Överklagandebestämmelsernabör samordnas med skatteförfattningarna.
Jfr 8.10.avsnitt

8.2 Konkurslagen 1987:672

2kap.3§

handlarDetta lagrum vad i vissa fall fogasskall till konkurs-om som en
andraansökan. stycket blir det aktuelltI med följdändringen av samma

ÄB19 2islag kap. § se ovan.som
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8.3 Förordningen 1949:661 skyldighetom
för domstol lämna uppgifter i målatt

och enligtärenden föräldrabalken, m.m.

5§

I första imeningen denna paragraf sägs någon underårigäratt om som
eller har förvaltare har del i dödsbo, skall tingsrätten sändaett snarast

kopia bouppteckningen till Överförmyndaren. Demia uppgift bören av
i stället åläggas skattemyndigheten. Ett stadgande härom kan lämpligen

in i och gåvoskatteförordningen l958:563, AGF.tas arvs-
tredjeI meningen finns allmän skyldighet för tingsrätten under-atten
Överförmyndarenrätta egendom tillfallernär någon underårigärom som

eller har förvaltare. Detta stadgande kan någon bligång aktuellt att
tillämpa, i ärenden boutredningsman, och bör därför finnast.ex. om
kvar.

9§

I denna paragraf det i dödsbo finnssägs delägare för vilkenatt ettom en
god skall förordnas, skall tingsrätten sända kopiasnarastman en av
bouppteckningen till Överförmyndaren. Denna uppgift bör överflyttas
Skattemyndigheten denoch aktuella bestämmelsen upphöra. En be-ny
stämmelse med motsvarande innehåll kan in i AGF.tas

8.4 Kungl. kungörelsen 1971:713 om

renovation bouppteckningsprotokollav

Enligt förordningdenna skall tingsrätten regelbundet skicka kopiaen av
bouppteckningsprotokollet till Kammarkollegiet. I och med kollegietsatt
granskningsroll upphör blir förordningen obehövlig. Tillsynen kommer
framgent vila Riksskatteverket 7.3.5.se avsnittatt
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folkbok-1991:7508.5 Förordningen om

föringsregister m.m

9§

skall under-Skattemyndighetendema bestämmelse stadgasI snarastatt
folkbokförings-dödsfall registrerats itingsrätten harrätta somom

bouppteckningsreformen kan dennamed den föreslagnaregistret. I och
paragraf upphöra.

instruktion1994:634 medFörordningen8.6

Kammarkollegietför

1§

ochandra stycket bevakar kollegiet i vissa ärendenEnligt rättstatens
Utredningeni ärenden och gåvoskatt.allmänna intressen, bl.a. om arvs-

Riksskatteverketuppgift i skall ankomma seföreslår denna ställetatt
7.3.5.avsnitt

1994:952 Allmänna8.7 Förordningen om

arvsfonden

9§

underrätta Kammar-skall tingsrättenparagrafens första meningEnligt
arvingefinnsvid dödsfall inte någon änkollegiet det ett amianom

universellfondenarvsfonden ellerAllmänna är testamentstagare.om
fullgöras skattemyn-i framtidenunderrättelseskyldighet börDenna av

digheten.
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8.8 Förordningen 1996:271 mål ochom
ärenden i allmän domstol

34§

Här stadgas i första stycket de vanliga bestämmelsernaattnu om
registrering, aktbildning och beslut inte gäller för ärenden boupp-om
teckning, arvsskatt, dödsboanmälan eller åtgärder i 16 kap.som avses
ärvdabalken. I stället skall tingsrätten fortlöpande föra bouppteck-ett
ningsprotokoll sådanaöver ärenden.

Av de uppräknade ärendetyperna kommer efter genomförandetnu av
ÄButredningens förslag endast ärenden 16enligt kap. och ärenden om

förordnande bouppteckningsförrättare finnas kvar vid tingsrätternaattav
Ärenden ÄBse avsnitt 7.3.5. 16enligt kap. kan fortfarande föras i ett

protokoll, detta bör inte längre benämnas bouppteckningsprotokoll.men
Det kan i stället lämpligen benämnas protokoll ärenden 16över enligt

ÄB. Ärendenkap. förordnade bouppteckningsförrättare börom av
handläggas vanliga ärenden.som

I detta sammanhang skall handläggningen frågor edgáng kortav om
beröras. Ett yrkande edgáng enskild skall framställas ipartom av en
stämningsansökan och handläggas i den ordning stadgas försom
tvistemåll. När skyldigheten avlägga ed fastslagits i domatt en
handläggs frågan själva edsavläggelsen domstolsärende.ettom som

I andra stycket stadgas någon anmäler elleratt ett testa-om arvs-
mentsanspråk till tingsrätten, skall hänvisning till det ärendet görasen
vid protokollet registrering bouppteckningen efter den avlidne.om av
Denna bestämmelse kan upphöra.

8.9 Förordningen 1996:381 med tingsrätts-
instruktion

17-18

Dessa bestämmelser handlar möjligheten förordna notarier ochattom
domstolssekreterare handlägga bouppteckningsärenden. Reglerna böratt
upphöra i och reformen.med Tingsnotarier bör dock ha kvar möjlig-

l Jfr NJA 1911 351, 1946:28 ffs.78 och 1995/96: 151s. prop. prop. s.
77.



Författningskommetztar108 SOU 1996: 160

16heten handlägga ärenden enligt kap. ärvdabalken och ärendenatt om
förordnande bouppteckningsförrättare.av

Övrigt8.10

Samordning Övergångsbestämmelserav

skatteförfattningarnaÖvergångsbestämmelserna till bör klargörasI att
ÄBärenden grund övergångsbestämmelserna till avsnittsesom av

8.1 handläggs tingsrätterna, likväl skall överklagas till och hand-av
läggas förvaltningsdomstol utredningens förslag i denna del antas.av om

innebär tingsrättens avgörande medDet stöd övergångs-att av
bestämmelserna bör överklagas till kammarrätt, dock kravutan
prövningstillstånd.

Underrättelse till brittisk konsul m. m.

Utredningen vill uppmärksamma ändringar behöver i KKäven görasatt
1952:644 skyldighet iangående för myndighet vissa fall meddelaatt

till brittisk Slutligenunderrättelse konsul. behöver bilagan till för-
19872452ordningen avgifter vid de allmänna domstolarna ändrasom

18ärenden anstånd enligt kap. 7 § ärvdabalkenså sätt, utgår.att om
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Kommittédirektiv

Dir.

Arvdabalken 1996: 18

Beslut vid regeringssammanträde den 7 1996mars

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att
vilka förändringaröverväga bör genomföras i fråga boupp-som om-

teckningar förutsatt skattläggning flyttas från tings-attm.m. av arv
till skattemyndigheterna,rätterna

föreslåoch ändringar iöver reglerna utredning, förvaltning ochse om-
avveckling dödsbon, främst syfte effektivisera förfarandet ochattav

det snabbare,göra
vilkaöverväga ärenden enligt ärvdabalken bör flyttas frånsom-

domstolarna till andra myndigheter och vilka regeländringar isom
övrigt bör i fråga ärendena,göras om

reglerna dödförklaring, särskiltöver tidsfristerna, och förut-se om-
sättningarna för registrering dödsfall i folkbokföringen,av
undersöka 1988 ändringar iårs arvsordningen slagit igenomom-
det varit utvärdera reformensätt utifrån fråge-denavsett,som
ställningen föreslåoch de lagändringar kan motiverade.som vara
Utredaren skall ändringar iäven överväga reglerna förskottom arv

och jäv för testamentsvittnen. Slutligen skall utredaren språkliggöra en
och redaktionell ärvdabalken.översyn av

Behovet utredningav en

Ärvdabalken 1959.trädde i kraft den l juli Balken lagarersatte som
hade tillkommit i 1920-taletslutet och början 1930-talet. På mångaav av
områden balkens regler dock heltvar nya.

Ärvdabalken har ändrats flera igånger viktiga delar; bl.a. reviderades
reglerna barnsmakes och arvsrätti samband med äktenskapsbalkensom



SOU 1996:160Bilaga110 1

1988. väsentligen oförändrade.delar balkentillkomst Menår ärstora av
arvskifte,bouppteckning, boutredning ochgäller reglernaDet t.ex. om

1976rationaliserats bl.a. tillkomsten årförfarandetäven avgenomom
institutet dödsboanmälan.

förändringar.tillkomst har samhället undergåttSedan balkens stora
minskat. detprivatekonomiska sociala betydelse har NärochArvets

förut-dödsbon harvid utredning och avvecklinggäller förfarandet av
utvecklingenden tekniska ochändrats inte minstsättningarna genom

Erfarenheter visar detnärliggande områden.lagändringar att
dödsfall effektivi-föreskriver kring behöverförfarande ärvdabalkensom

obetydlig faktor därvid behovetsmidigare. En inteoch ärgöras avseras
offentliga utgifterna.besparingar i de

påkallaterfarenheterna detSamhällsförändringarna och övergör att se
framför hargäller allt reglerdelar ärvdabalken. Det göraattsomav

boutredning.förfarandet vid dödsboförvaltning och Menmed även
i riksdagen.arvsordningen flertal frågor väckts, bl.a.beträffande har ett

för vilka ändringar kanutredning bör tillsättasEn övervägaatt som
i enskild-följande finns det skälSom redovisas i detbehöva göras. att

ändamålsenlig.gällande regleringen heltifrågasätta denheter ärom
befogat allmän det ochdet inteDäremot göra översynär att av arvs-en

testamentsrättsliga regelsystemet.
uppbyggnad ochärvdabalken omodernvissa delar harI etten

språklig balken börredaktionell ochålderdomligt språk. En översyn av
därför göras.

Bouppteckninganza

bouppteckning. Deavlidit skall det i regelhar görasNär enen person
skallkunniga och trovärdigaskallefterlevande tvåutse sompersoner

bouppteckningsför-dödsbodelägare tillarvingar och andrakalla en
tillgångar och skulderförrättningen skall den dödesrättning. Vid samt

Bouppteckningen in tillskallvissa andra uppgifter antecknas. ges
bouppteckningenregistrering. Tingsrätten kontrollerarförtingsrätten att

inte kommerföreskriver. Om detalla uppgifter lageninnehåller som
förekommit, beslutarfel harnågonting tyder någotfram attsom

bouppteckningen.registreratingsrätten att
ingenavlidne liten behövsbehållningen efter denvissa fall där ärI

dödsboanmälan social-s.k.det räcker medbouppteckning, utan aven
Även till tingsrätten ochdödsboanmälan skallnämnden. gesen

förvaras där.
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l samband med registreringen bouppteckning skall tingsrättenav en
också besluta arvsskatt med anledning dödsfallet. Uppgifterna iom av
bouppteckningen underlag förär skattebeslutet. vissa1 fall skall
tingsrätten i stället fastställa arvsskatten grundval ingivenav en
deklaration, det mindre vanligt.är I andra fall läggs bodelnings-men en

Äveneller arvskifteshandling till grund för skattebeslutet. det ären
mindre vanligt. Bouppteckningen har alltså central betydelse fören
arvsskatten, och 1941:416lagen arvsskatt och gåvoskatt AGLom
innehåller antal regler beaktasmåste bouppteckningnärett stort som en
upprättas.

Förutom bouppteckningen har betydelse underlag föratt som
beräkningen arvsskatt vissa andra verkningarär kopplade till den. lav
bouppteckningen alla dödsbodelägare. Den fungerar därmedanges som

slags legitimationshandling det gällernär företrädarätten dödsboetett att
och möjligheten vidta rättshandlingar för dödsboets räkning 18seatt
kap. 4 § ärvdabalken. Vidare skapar den vissa garantier för allt gåratt

till i sambandrätt med boutredningen och den grunden förutgör den
avveckling dödsboet skall genomföras. Den används också iav som
överförmyndarens tillsyn i fråga underårigas intresse i dödsbon seom
20 8 §kap. tredje stycket ärvdabalken, jfr 15 kap. 1 § föräldrabalken.
Bouppteckningen har inte rättslignågon verkan förhållandei till tredje

vid sidan dess betydelse i fråga företrädarätten boet.man attav om
Det har i olika sammanhang diskuterats handläggningenom av

bouppteckningar och arvsskatt borde flyttas till skattemyndigheterna.
Senast har frågan övervägts Domstolsutredningen i betänkandetav
Domstolarna 2000-taletinför 1991:SOU 106. Utredningen föreslår att

för bouppteckningar och dödsboanmälningar flyttas frånansvaret
tingsrätterna till skattemyndigheterna. Som motivering anförs att
skattemyndigheterna det allmännasär beskattning och detexperter att
därför rimligt frågornaär handläggs där, vidare skattemyn-mest att att
digheterna till skillnad från tingsrätterna kan handlägga ärendena med
ordinarie personal med tiden blir specialister på området. Ut-som
redningen framhåller rationaliseringsvinsteräven kan viduppnåssom en
överflyttning den finnssträvan renodla domstolarnassamt attsom
verksamhet.

Regeringen har inte tagit ställning tillännu Domstolsutredningens
förslag i denna del. direktivenI till domstolsorganisation dir.en ny
1995:102 uttalas möjligheten föra bort bouppteckningsverksam-att att
heten från de allmänna domstolarna skall utredas i sammanhangannat
och utredningen därför har frånutgå denna verksamhet iatt att att
framtiden inte liggaskall kvar hos tingsrätterna. Mycket talar för att en
skattläggning i framtiden bör utföras Skattemyndigheten i stället förav
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för bedöma bouppteck-tingsrätten. fall finns detl så utrymme att
friare bör då klaras denningarnas betydelse Detsätt. utett om

hanteringen bouppteckningar bör bestå i övrigt ochnuvarande av om
uppgifter. Bouppteckningarnastingsrätterna i fall skall ha kvarså några

frågan avskaffas helt ellerbetydelse behöver analyseras och de kanom
naturligtvis fördelvis form underlag behövsNågonövervägas. av

möjliggöraarvsskatteläggning. tekniska utvecklingen torde dockDen
betydande rationaliseringar det området.

bodelning och arvskijieBoutredning,

utredning, förvaltning och avveckling dödsbonBestämmelser om av
18-24 anförtsfinns ärvdabalken. från vadi kap. Bortsett ovansom om

allmänbouppteckningar finns det inte anledning någongöra översynatt
dessa regler i sak.av

bodelningar arvskiften förhållandevisproblem emellertid ochEtt är att
rimligt. döds-ofta drar tiden sig För mångaän terut sommer

påfrestningar.bodelägare orsakar tidsutdräkten betydande besvär och
oftasvårigheterna snabbt åstadkomma delning boet beroratt aven

handlaosämja mellan delägarna. Tvisterna många gångersynes om
förordnasverkliga ekonomiska intressen. Vid motsättningaränannat

ombesörja delningen. utredningofta skiftesman för Dennesatten
sämjatvistigheterna i Försök delning iförsvåras boet. göraattav en

ofta tvångsdelning blir då nödvändig. En sådanmisslyckas och s.k.en
delägare meddelning klandras inte sällan eller någranågon ytter-av

följd.ligare fördröjning som
boutredningar tid beroAtt lång kan såsommånga äventar annat,

i vilkenägarförhållanden, värderingsproblem Det osäkertoklara ärm.m.
ochutsträckning sådana faktorer spelar in. Kunskapen problemenom

huvud begränsad.deras orsaker är över taget
för åstadkomma snabbarebör undersökas vad kanDet göras attsom

effektivare boutredningar och delningar.och

Ärenden och AGLenligt ärvdabalken

Ärvdabalkens domstol.regelsystem förutsätter rad olika beslut aven
Ärendena 1946:807tingsrätterna enligt lageni fråga handläggs omav

ärendelagen. Regeringen har nyligenhandläggning domstolsärendenav
proposition med förslag till ärendelag prop.lagt fram en nyen

fullständig1995/96: 115. lagen kommer innehållaDen att en mernya
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reglering domstolsärendena och liknar i utsträckning för-storav
valtningsprocesslagen 1971:291. Det föreslås inte någon särbehandling

ärvdabalksärendena, alltså kommer handläggas enligt denattav som nya
ärendelagen. Detsamma gäller ärenden enligt AGL.

ÄBExempel ärenden enligt ärvdabalken och AGL är:
ÄBregistrering bouppteckningar 20:8 20:9,ochav-

ÄBförordnande boutredningsman 19:1-4,av-
ÄBföreläggande för boutredningsman redovisning 19: 14att avge a-

3 st.,
. ÄBförordnande skiftesman 23:5,av-

fråga eftergift 56skatt § AGL.om av-
Som tidigare bör det vilkaövervägas förändringar börsagts görassom

arvsskatteläggningen flyttas till skattemyndigheterna. Det står klartom
antal ärenden med anknytning till skattläggningen samtidigtatt ett bör

föras till skattemyndigheterna.över
Men detäven gäller andranär ärenden kan det ifrågasättas de börom

ligga kvar hos domstolarna eller flyttas till någon myndighet. Det gäller
särskilt anmälningsärenden andraäven ärenden interena men som
innehåller inslagnågot tvist.av

frågaEn de regler iär övrigt gäller för ärenden iäramian om som
alla delar lämpliga. Reglerna har tillkommit i tid då frågoren om
dödsbon spelade viktigare roll socialt och ekonomiskt de iän gören

Ävendag. i övrigt har förutsättningarna ändrats Somavsevärt. ett
exempel kan ändringarna 1981nämnas iår reglerna dödsbodelägaresom

Ändringarnaför dödsboets skuld se 1980/81248.ansvar prop.
medförde reglerna avträdande till boutredningsmannaförvaltningatt om
har minskat i betydelse.

Allmänt dödsboförvaltningär omgiven betydande myndig-sett av en
hetskontroll. Med de förändringar skett i regelsystemet och i övrigtsom
finns det anledning pröva delstörre kan läggas påatt ansvaretom en av
de berörda själva.personerna

Dödförklaring

Bestämmelser dödförklaring finns 25i kap. ärvdabalken. Ansökanom
dödförklaring får hos tingsrättengöras viss tid efter den tidpunkt dåom
försvunnen veterligen vid liv. Tiden beror isenasten person var

huvudsak omständigheterna vid försvimiandet, varvid den kortaste
tiden gäller förår de fall då det är befann sigett utrett att personen- -
i livsfara han eller hon försvann.när I andra situationer föreskrivs tider

fem tio Efter vissår. utredning skall utfärdarättentre,om resp. en



SOU 1996:160Bilaga I114

från kun-minst gåttsedan årDödförklaring kan skekungörelse. ett
görelsen.

från försvinnandetalltid två årdetinnebär änReglerna taratt mer
praktikeni kangäller dådödförklaring kan ske. Det äveninnan man

Bestämmelserna hardöd.vederbörandesäker ärhelt attvara
förtidsfristernafrämst försammanhang,i olikakritiserats ansettsatt

1992riksdagen, årväckts iregeländringar harFråganlånga. senastom
anfördebetänkandegillade1992/93:L408. sitt riksdagenImot. av

lämpligt sammanhangför.att itiden kundelagutskottet att mogenanses
övrigtibestämmelsernaochtidsfristernaöverväganärmare om

1992/93:LUl6 10.dödförklaring bet. s.
samband medaktualiserades idödförklaringBestämmelserna om

fannsdet1994. kunde konstaterasseptember DetEstoniakatastrofen i att
meddepsykologiskt behovpraktiskt och att personer somstortett av

kunde betraktasformelltbottenEstonia till havetsföljt ävensäkerhet
behovet.tillgodose detdödförklaring kunde intedöda. Reglerna omsom

därför lagändringar.övervägdesJustitiedepartementetI
1991:481 den avlider ellerskall19 § folkbokföringslagenEnligt som

folkbokföringen. Harfrånavregistrerasdödförklaras en person
normalt död-död, skalloch kan det ärförsvunnit antas att personen

praxis harfolkbokföringen. Iregistrerasdödsfalletinnanförklaring ske
registreraskunnabortovarandeundantagsfallemellertid i ansetts somen

utredningTill följd dendödförklaring.föregåendeavliden utan aven
Estoniasdödsfallen vidkundepolisens försorggjordes genomsom

svenskarsäkerhet samtligasådanmedförlisning konstateras att som
folkbokföringen.fråndödaavregistreraskunnaförsvann ansågs som

föreller liknandebeviskravbestämmelserfinns inte några attDet om
avliden.folkbokföringenfrånavregistrerasskall kumta sompersonen

Registreringen döds-praxis.preciseratsstället har kravenI avgenom
meningenm.fl. i denförsäkringsbolagmyndigheter,fallet godtas attav

följdenEstoniafallet meddöd. Ifråga betraktasi attvarsompersonen
tillämpas.behövdedödförklaring interegler om

dödförklaring,bestämmelsernafinns behovDet överattett omav se
förförkortastidsfristerna kan ävenundersökafrämst för attatt menom

Vidarei dag.komplicerat detmindre ärförfarandet änmöjligt göraom
förutsättningarunder vilkaundersökafinns behov att personett enav

dödsfallet inteavlidenfolkbokföringen näravregistreras frånkan som
författningsregleringochvanligtkonstateras sättkunnat om en

avregistrering frånsådandödförklaring ochFörhållandet mellanbehövs.
klarasocksåfolkbokföringen behöver ut.
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1988 ändringarårs i arvsordningen

19881januariDen ändrades reglerna arvsordningen viktiganågraom
Ändringarnapunkter. hade samband med den äktenskapsbalken,nya som

trädde i kraft samtidigt. Den viktigaste ändringen makeattvar en
efter sin avlidne make framför derastarnumera arv gemensamma

bröstarvingar. får sitt efterDessa den avlidne den efterlevandenärarv
efterarv.maken dör, s.k. "särkullbarn",För dvs. dem bröst-ärsom

arvingar efter enbart den avlidne maken, gäller särskilda bestämmelser.
har efterDe sitt den avlidne föräldernrätt omedelbart.att ut arv

bestämmelsernaDe har naturlig speglingsettsnya som en av sam-
hällsutvecklingen, och den kritik framförtshar har i huvudsak rörtsom
enskildheter. Det har emellertid hävdats reformen inte i alla delar haratt
fått genomslag. Vidare har det pekats vissa oklarheter ochavsett
tillämpningsproblem.

Ett de problem framhållits gäller särkullbarns skydd motav som
syftaråtgärder till helt eller delvis ifrån dem deras tillrättatt tasom

Makar kan formerolika arvsplanering förfoga sinaöverarv. genom av
barns i kommande dödsbon. riksdagen framförtsI har särkullbarnrätt att
har alltför dåligt skydd sådana förfaranden seett mot mot.
1993/94:L42 l. gäller både åtgärderDet makarna vidtar gemensamtsom

betänkandeförfoganden efterlevandeoch den maken. sittI medav
anledning den nämnda motionen uttalade lagutskottet fråganattav om
skyddet för särkullbarns till borde i lämpligträtt övervägasarv

l993/94zLUl9sammanhang bet. 17. Riksdagen ställde sig bakoms.
betänkandet.

bestämmelse betydelse förEn har bl.a. skyddet för särkullbarnssom
den preskription vederlagsanspråk i 3 3kap. § andrarätt är om av

stycket ärvdabalken. Enligt paragrafens första stycke skall vederlag
betalas till den först avlidnes arvingar, efterlevandeden makenom

liknandegåva eller tillbörlig hänsyn till dessa arvingar harutangenom
minskningorsakat väsentlig sin egendom. Vederlaget skall betalasav ur

den efterlevandeslott den arvingar har till. vederlag inteKanrättsom
betalas skall eller dess värde lämnas tillbaka, integåvan mottagarenom

i god Talan väckas inom fem frånåtergång måste år dettro. attvar om
Återgång förutsättergåvan gåva det vidtogs emot. attav en en

bodelning har kunnat konstateras kompensation eller vederlag föratt
inte kan lämnas. sådan bodelning integåvan En kan så länge dengöras

efterlevande maken i livet. innebär möjlighetenDet begäraär att att
återgång begränsad till de fall den efterlevandedå dör såär snart att
bodelning efter honom eller henne hinner inom femårsfristen. Detgöras
har hävdats preskriptionsregeln alltföri hög grad förhindraratt
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1993/94:L404 harriksdagsmotion mot.ivederlagsanspråk och en
Enligt utskottetförlängas.preskriptionstiden börfemårigaanförts denatt

närvarande" inte skäl någonför göra översynfallfanns dock attvart
1993/94:LUl9 16 f..preskriptionsregeln bet. s.av

vissa tolkningssvårig-grundkritiseratsreglernaSom harnämnts av
diskussion har före-omfattandetillämpningsproblem. Enochheter

Walin, Supplement tilldoktrinen, bl.a.juridiskakommit i den se
Ärvdabalken 1988, 30bl.a.SambolagenFöräldrabalken,och m.m., s.

1987tillanknytningproblem med årsEriksson, Några77och s.
1989 321 f., Walin,Juristtidning SvJTSvenskfamiljerättsreform, s.

Eriksson, SvJTReplik till Andersi denproblem arvsrätten.Några nya
förmetoderna dessoch1989 f., Agell,717 Den arvsrättennyas.

ytterligare synpunkter1990 Eriksson, Några1 ochSvJTtolkning, s.
1987 familjerättsreform,tillanknytning årstillämpningsfrågor med

1990 270SvJT s.
tolkas detbestämmelserna skallhur närdiskuteratshar bl.a.Det

dels det gällerolika anspråk,mellan närförhållandetgäller testaments-
enligt den s.k.efterlevande makestillämpning rättvidrätttagares av
dels i frågaärvdabalken,3 andra stycketkap. 1 §basbeloppsregelni om

makeslaglottsanspråk och efterlevandebröstarvingesmellanförhållandet
ärvdabalken.3 § andra stycket7 kap.vidrätt testamente

83 § ärvdabalkeni kap.gäller bestämmelsenfrågaYtterligare omen
vid denalltförst avlidne makenefter den ärvaarvsberättigadeförrätt att

efter honom eller henne.arvingar saknasandradöd,efterlevandes om
1988 har diskuterats huroch detreformen årtillParagrafen kom genom

särskilt frågangällerhänseenden. Deti vissatolkasden skall om
falletenskildai detefterlevande förutsätterefter rättdenarvsrätten en

3 8 §enligt kap.elleravlidne,efter den först rättentill efterarv om
fullall egendom medtagitefterlevandeden övergäller även om

rättsfallet NJAfått sin lösninghafråganDenäganderätt. genomsynes
3 8 §enligt kap. intetilldet någon rätt1993 145, där ansågs att arvs.

med fullfått tillgångarnamaken hadeefterlevandedenfanns när
diskussiontill denMed hänsyngrundäganderätt på testamente. somav
utredningen fårmotiveratdet dockförekommit lagrummet är attom

förtydligande behövs.justering eller någotnågonöverväga om
tolknings- och tillämp-flera andrakannämnda frågornadeUtöver nu

anledningsärskildfinnsuppmärksammas. Detningsproblem behöva att
detaljerfått i allaharsärkullbarnreglernadeöverväga enomnyaom

utformning.lämplig
studerafinns skälkrafti sju Detvarit i år.harreglernaDe att nunya
degranskautredning börEnreformen närmare.erfarenheterna nyaav

avseddafåttdels reglernafrågeställningarnautifrånreglerna om
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verkningar, dels de medfört några oönskade konsekvenser ellerom
oförutsedda problem, dels det finns tillämpningssvårigheterom som
behöver åtgärdas.

Andra arvsrättsliga frågor

Vid sin granskning Förslaget till äktenskapsbalk påpekadeav m.m.
Lagrådet i 6bestämmelserna kap. ärvdabalken förskott på äratt om arv
komplicerade och bl.a. kan leda till invecklade beräkningar se prop.
1986/87:1 355. Det komplicerade kunde orsak tillsystemets. vara en

tillämpasreglerna inte ofta. bestämmelsernaså De kundeatt nya
dessutom tänkas ytterligare komplicera beräkningarna förskottnär
förekommit.

Enligt Lagrådet borde principiella skäl något åtgörasrentav en
reglering framståkan alltför invecklad för i allmänhet vinnaattsom som
tillämpning ändå kan åstadkomma ibesvär del fall.men som en
Måhända borde småningomså eller mindreövervägas en mer genom-
gripande förändring förenklingoch reglerna. sittI yttrande pekadeav
Lagrådet också möjligheten åstadkomma betydande förenklingatt en

6omkastning presumtionen i l § förstakap. stycket förstagenom en av
meningen. Enligt gällande regler skall förskott till bröstarvingar räknas

"om inte har föreskrivits eller med hänsyn till omständig-annatav,
heterna ha varit avsett". En presumtionmåste skullemotsattanses
innebära förskott till bröstarvingar skulle räknas sättatt av samma

förskott till andra arvingar, endast det föreskrivitsdvs. ellersom om
med hänsyn till omständigheterna måste ha varit Medantas avsett. en

reformsådan skulle, enligt Lagrådet, tillämpningreglernas komma att
för fall där arvlåtaren verkligen velat de skulle tillämpas.attreserveras

1988inte känt lagändringarna fåttDet år någon betydelse förär om
tillämpningen förskottsbestämmelserna. finns emellertidDet skäl attav
instämma i Lagrådets påpekande behovet förenklingom av en av
reglerna. bör hur sådan förenkling lämpligenDet kanprövasnu en
åstadkommas.

Förslag har också väckts ändringar i reglerna förjäv testa-om om
10 4 §mentsvittnen kap. ärvdabalken. I riksdagsmotionen

199l/92:L406 har gjorts gällande jäv borde föreligga bl.a.att anses
i organisation bevittnarmedlem innehållernär ett testamenteen en som

förordnande förmån förtill organisationen. Lagutskottet uttaladeett att
frågan jåvsregel bli föremål förmåste ytterligare över-om en ny
väganden. Utskottet utgick från regeringen skulle frågan iatt ta ettupp

1991/92:LU35lämpligt sammanhang bet. 7.s.
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testamentsvittnenforgäller jäv ärfråga detsärskild närEn omannan
äktenskap. Såmedhänseende borde jämställassamboförhållanden i detta

ofta jämställs medsamboförhållandenmedaninte fallet i dag,är annars
rättegångsbalken36 §kap. 4sammanhangjfr i dettaäktenskap t.ex. om

vittna i rättegång.slippaför närståenderätt att
börtestamentsvittnen övervägasjäv förBestämmelserna motom

anförts.vadbakgrund somav

Utredningen

allmänanledning översynñmts det inte göratidigareSom attsagts en
skallfrågortestamentsrättsliga regelsystemet. Deochdet somarvs-av

anförtros särskildlämpligen bör åtdedet slagetövervägas är att enav
utredare.

Utredningsuppdraget

Bouppteckningarrza

skattläggning börtilltagit ställninginteRegeringen har ännu av arvom
Utredningen skallskattemyndigheterna.tillfrån tingsrätternaflyttas

överflyttningsådanfrånöverväganden utgåemellertid vid sina att en
underlagvilketskallutgångspunkten övervägasdenskall ske. Från som

skall fram. Enunderlagetoch hurskattläggningfinnas förbör tas
grundvalfortsättningsvisskattläggning görsävenmöjlighet är avatt
exempelvismedbouppteckningarna ersättsbouppteckningar, attannanen

beskattningen,förkorrekt underlagfinnasdeklarationer. Det måste ett
kostnads-effektivitets- ochfrämsti Övrigt böravgörande varamen

bouppteckningarna börocksåomständighetviktig ärhänsyn. Men omen
nedan.andra skäl,bevaras seav

förunderlagetfram till i frågautredaren kommervadOavsett om
skallUtredarenförenklas.förfarandet kunnabörskattläggningen

rationaliseringardebakgrundbl.a.möjlighetersådanaöverväga mot av
taxering.genomförts vid annansom

förslag hurlämnauppgift för utredarenintedäremotDet är att omen
skattemyndigheternatillarvsskatteläggningenöverflyttning aven

till.skallbestämtnärmare
bouppteckningsinstitutet skalltillställningskallUtredaren ta om

ställningstagande frågansådant ärhittills eller inte. Förbevaras ettsom
Ävenskattläggningen central.finnas förbörunderlagvilket somom
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finnsfrämst vilket behovomständigheter spelar dock in,andra som av
redovisatsför andra ändamål. Ovan har någrabouppteckningarna

uppgift föri viktigbouppteckningarna har dag. Enfunktioner som
funktioner betydelseblir analysera dels vilkautredaren att av som

i vilken utsträckning dekan ha i övrigt, dels ochbouppteckningarna om
tillgodoses någotbouppteckningarna har kanfunktioner annatsom

Sätt.
fördyrande inslag ifå bort onödiga ochsyfte skallEtt attvara

förbouppteckningarna alltjämt kan hahanteringen. Den betydelse som
skall beaktas.arkiv, traditioner o.d.släktkultur,

bouppteckningar betydande vidhanteringendag kräverI resurserav
flyttas från domstolarna det inteOm skattläggningentingsrätterna. är

fall talar mycketbouppteckningarna behöver kvar. Isäkert vartatt vara
hanteringeni den nuvarandeför återståendeäven momentatt av

i sigfrån tingsrätterna. önskemålbouppteckningarna lyfts bort Det är ett
i sammanhang börregeringen framhållit andraske. Somså kanatt

tillmöjligt renodlas och koncentrerasverksamhet långtdomstolarnas så
egentlig tvistlösning.straffrättskipning och till

inteden hanteringsålundaUtredaren skall ävenöverväga somom
Domstolsutredningenstingsrätterna jfrflyttas frånarvsskatt kanavser

1671991: 106, f.. bakgrund önskemåletSOU Motöverväganden avs.
skall utredarenrationaliseringar i den offentliga sektornfortsattaom

myndighetnödvändigti vilken utsträckning det någonvidare ärpröva att
bouppteckningar eller i deti hanteringenhuvud deltaröver taget av

bouppteckningarna. Dockenligt utredaren börförfarande ersättasom
arvingarbortovarandeskydd för okända ochbehovetmåste upp-av

undersöka hurskall i sammanhanget mångaUtredarenmärksammas.
kan frigörasoch vilkaärenden berörs genom enresurser somsom

reform.
bouppteckning ellerplikten intänkbar möjlighetEn är att att ge en

fall, begäraninträder bara i vissa påtill myndighetmotsvarande t.ex.en
berörd tredje Endödsbodelägare eller någonnågon man. annanav

Utredarendödsboanmälan utvecklas.institutetmöjlighet kan attvara
institut skall behållas och, i sådettaskall i alla händelser överväga om

behöva förändras.fall, hur det kan
i andrablir undersöka huruppgift för utredarenviktigEn att man

i Sverige hittills tillgodosettländer de behovmöter genomsom
nordiska länderna bör studerasbouppteckningarna. Särskilt de ävenmen

jämförbara länder.andra
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Boutredning, bodelning och arvskifie

Det saknas god samlad kunskap hur utredningen dödsbon går tillom av
i praktiken. Utredaren skall därför undersöka hur boutredningsarbetet
bedrivs i Därviddag. skall särskild uppmärksamhet snabbhetenägnas åt
och effektiviteten i förfarandet och vilka förbättringar eventuellt kansom
åstadkommas. Men det skall undersökas förfarandetäven i övrigt ärom
utformat ändamålsenligt bakgrund dess syften.sättett mot av

Utredaren skall koncentrera sitt intresse boutredningar där det
råder tvist delägarna.mellan Som tidigare drar i sådana fallsagts av-
vecklingen dödsboet ofta för mycket tiden. skallDet analyserasutav
vad främst orsakar fördröjning och vad kanövervägas görassom som
för bemästra problemet. Reglerna uppfylla rimligamåste kravatt
rättssäkerhet och skydd för alla berörda, önskemålet snabbtettmen om
och billigt förfarande måste högt.sättas

En tänkbar möjlighet kan utvidga boutredningsmannensattvara resp.
skiftesmannens befogenheter och möjligheter efteratt egetagera
omdöme, införa regler processuella tvångsmedel.atten annan om
Ytterligare kan i lagenutväg ställa krav eventuelltatt att etten vara
tvångsskifte sker inom viss tid.

Det knappast lämpligär begränsa möjligheternautväg att atten
klandra arvskiften. Däremot kan det motiverat införaattvara en
möjlighet till "anslutningsklander", dvs. regler den inteattom som
klandrar skiftet tidi får möjlighet inomdet viss tid eftergöraatt att en

klandrat jfr Teleman i SvJT 1992 236 f.. sådan ordningEnmotpart s.
kan tjäna syftet begränsa antalet ldanderprocesser samtidigtoch ökaatt

Årättvisan. andra sidan kan till anslutningsklander ibland ledarätten
till onödigt omfattande Utredaren skall det börövervägaprocesser. om
införas möjlighet till anslutningsklander sagts.en som nu

Vidare skall utredaren det finns tillräcklig anledningpröva haattom
kvar särskilda institutetdet skiftesman. Enligt gällande skallrätt en
skiftesman förordnas dödsbodelägareså begär det. Det gällersnart en

i de fall då boutredningsmanäven redan fimis. Boutredningsmannenen
kan till skiftesman även någon kan förordnas.utses men annan person

1987Före reform boutredningsman skiftesmanårs särskiltutanvar en
förordnande han inte dödsbodelägare. En tillåtergång denom var
ordningen kan det särskilda skiftesmannainstitutetövervägas, överom
huvud behövs.taget

Slutligen skall i vilken utsträckningutredaren svårigheterpröva som
snabbt resultat med boutredningarnå kan ha sin grund i brister i deatt

materiella reglerna. Det har exempelvis anförts reglernaatt om
likadelning viss ställer 23 3egendom till praktiska svårigheter kap.av
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§ första stycket ärvdabalken; jfr 1987 943.NJA Utredaren skalls.
likadelningöverväga kan underlåtas i utsträckningstörre i dagänom

i övrigtäven undersöka det går förenkla de materiellasamt attom
ireglerna syfte effektivisera förfarandet.att

Det skall observeras reglerna i ärvdabalken arvskifte iatt stor ut-om
sträckning bygger och desamma äktenskapsbalkensär be-som

Ändringarstämmelser bodelning. i reglerna arvskifte kanom om
medföra motsvarande ändringar bör i äktenskapsbalkensgöras regler.att
Utredaren får lägga fram sådana förslag.även Det måste då prövas om
ändringarna lämpliga förär bodelning efteräven äktenskapsskillnad eller

de bör begränsas till dödsfallssituationerna.om
Utredaren skall vidare uppmärksamma reglerna i 15 kap. föräldra-

balken vård i dödsbo.rättom av
Även i denna del skall utredaren undersöka vad gäller i övrigasom

nordiska länder och några lösningarpröva lämpligen kan iövertasom
Ävensvensk rätt. andra länder jämförbaramed rättsordningar skall

studeras. Utredaren bör särskilt uppmärksamma utvecklingen inom EU.
Det kan nämligen förutses intresset för harmoniseringatt en av
förfarandereglerna arvsrättens område kommer inomväxaatt
unionen.

Ärenden enligt ärvdabalken och AGL

Som tidigare har utredaren frånutgå skattläggningsagts att att tasav arv
skattemyndlgheterna.över Det torde medföra övrigaäven ärendenattav

med anknytning till skattläggningen bör flyttas till skattemyndlgheterna.
Utredaren skall lämna förslag den fortsatta hanteringen deom av

övriga ärenden i dag har samband med bouppteckningsregistre-som
ringen. Förslagen blir i den delen i utsträckning beroende vadstor av
utredaren kommer fram till i fråga bouppteckningarna. möjlighetEnom

avskaffa ärendetyper skall tillatt tas vara.
Utredaren skall igenomgå de övrigaäven ärenden enligt ärvdabalken

i dag handläggs i domstol. gällerDet ärenden förordnandet.ex.som om
boutredningsman 19 kap. 1 §, föreläggande för boutredningsmanav att

19redovisning kap. 14 § tredje stycket, anstånd med avvecklingavge a
dödsbos 18jordbruk kap. 7 § och dödförklaring 25 kap..av

Utredaren skall vilka ärendenöverväga lämpligen kan flyttas frånsom
domstolarna och vilka bör ligga kvar där. Inriktningen skallsom vara

domstolarnas verksamhet skall renodlas och i möjligaste månatt
Ävenkoncentreras till tvistlösning. andra skäl kan finnasdock för att ett

ärende bör handläggas domstol. Sådana skäl kan ärendet rörattav vara
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avvägningar. Exempelinnefattarenskilda intressen och svårastarka
flyttas från dom-börenlighet med det sagda knappastiärenden som

19 l §,boutredningsman kap.valärendenstolarna är ent-om av
19olämplighet kap.grund påståddboutredningsman påledigande avav

22 3kap. §.ställande säkerhet för legatstycket och4 § andra av
inte hanterasliknande behöver däremot normaltAnmälningsärenden och

domstolar.av
ändringar i övrigt kanskall utredaren någraSlutligen överväga om

för enligt ärvdabalken. Dengäller ärendeni de regleroch bör göras som
boutredningsför-samband med uppdragetuppgiften har övervägaatt om

skyldig-ifrågasättas vissaeffektiviseras. kankan Detfarandet t.ex. om
förfarandenavskaffas vissa kankan ochdödsbodelägarnaheter för om

reglerna tidigarede nuvarandebeaktaförenklas. Att är sagtsatt som
förvaltning spelade viktigoch derastill i tid dödsbonkom när enen

Ärendena reformerbör i belysningsocial roll.ekonomisk och avses
i övrigt. vissa hänseendensamhällsutvecklingen Igenomförts ochsom

alltmer flyttasavreglering ske ochkunna övertorde ansvareten nu
enskildaberörda personer.

Dödförklaring

ändringar i ärvdabalkenslämna förslag tillskall ochUtredaren överväga
dödförklaring kan skeönskvärt sådödförklaring. Detregler är attom

Tids-säkerhet eftersätts.rimliga kravsnabbt möjligt utan attsom
utsträckning möjlig. Deti densålunda förkortas ärfristerna bör som

ikungörelseförfarande behövs ävenocksåskall övervägas ettom
syftena med det kan uppnås något sätt.fortsättningen eller annatom

folkbok-dödsfall registreras istudera hurVidare skall utredaren
dödsfallet kunnatavliditföringen i de fall då utan atten person

reglerasförfarandet behövervanligt detkonstateras på sätt, överväga om
Därvid skall beaktasföreslå bestämmelser.och i fallsärskilt så att

aktualiserasantecknas avliden kanskallfrågan ävenperson somom en
falletfolkbokförda i Sverige. Detinte ärför är enompersoner som

uppkommerfolkbokförd här och fråganmakeefterlevande är om
änkling. vilkaänka Fråganskall registrerasvederbörande omsom resp.

särskilt uppmärk-bevisning skallställasställs och bör påkrav som
utsträckning för-analysera i vilkenskall ocksåUtredarensammas.

angivnafolkbokföringen iregistrering dödsfall iförutsättningarna av
dödförldaring.reglermed ärvdabalkensfall behöver samordnas om

möjligt hanteradetnödvändigt regelsystemet ävengörDet är attatt
effektivt och säkertEstonias förlisning sätt.katastrofer ettsom
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Reglerna måste sålunda utformas deså håller för de påfrestningaratt
sådan katastrof skapar.som en

Utredaren skall studera de delvis annorlunda bestämmelserna i våra
nordiska grannländer och tillägna sig de erfarenheter vunnits där.som

1988 ändringarårs arvsordningeni

Utredaren skall undersöka intentionerna bakom de reglernaom nya om
arvsordningen har slagit igenom i verkligheten det sätt som var

Utifrån den frågeställningen 1988skall års ändringar i ärvda-avsett.
balken utvärderas och förslag lämnas de justeringar i reglernaom som
utredaren bedömer motiverade.

Bland de frågor i första hand bör uppmärksammas det skyddärsom
särkullbarn har for sin tillrätt Utredaren skall analyserasom arv. om

skyddet behöver förstärkas och huröverväga det i fallså lämpligast bör
ske. frågaEn skall undersökas i det sammanhanget reglernaärsom om

preskription vederlagsanspråk 3enligt kap. 3 § ärvdabalken börom av
förändras bestämmelsernagöra vederlag effektivare.att om

Utredaren skall vidare uppmärksamma vissa tolkningssvårigheter som
anmälts beträffande de reglerna. Det gäller bl.a. de frågornya som

dvs.nämnts ovan,
förhållandet i vissa fall mellan efterlevande makes anspråk, bröstar--
vinges laglottsanspråk och rätt,testamentstagares
tolkningen och tillämpningen regeln till enligt 3rätt kap.av om arv-
8 § ärvdabalken.
Utredaren skall reglernaöverväga behöver ändras för attom

undanröja de oklarheter och eventuella brister i övrigt kan finnas.som
Därvid bör den debatt förekommit i den juridiska doktrinen studerassom

Ändringarse ovan. bör dock baragöras oklarheten bedömsom
medföra påtagliga olägenheter.

Utredaren skall undersöka 1988även års reform i övrigt harom
medfört några oönskade konsekvenser oförutseddaeller problem samt
föreslå lagändringar vid behov.

Andra arvsrätzsliga frågor

Utredaren skall överväga reglerna förskott bör ändras.om om arv
Uppgifter bör därvid inhämtas hur och i vilken utsträckning reglernaom

ianvänds dag. invändningarDe Lagrådet framfört skall beaktas. Ensom
förenkling reglerna önskvärd.är Men det samtidigt viktigtärav att
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den avlidnesnormalt kanvadåterspeglarbestämmelserna antas varasom
iförenklinganvisat tillLagrådetmöjlighetvilja.verkliga Den ensom

6 l §kap. ärvda-presumtionen iomkastningdvs.regleringen aven-
lösning skallmöjligbröstarvingargäller ärvadbalken somen-

355.1986/87:1seochanalyseras prövas s.prop.
jäv förreglernaförändringarutredaren övervägaskallVidare omav

ställföreträdare förförjävSärskilt frågantestamentsvittnen. om
sambor börfråganochorganisationer testamentet omgenomsom gynnas

samladskall dockJävsfråganskallmed giftajämställas prövas. ges en
tillförslag lag-fram deskall läggabelysning. Utredarenoch bred

motiverade.bedömsändringar som

frågorAndra

frågorandraförslagoch lämna ävenfårUtredaren överväga om
arvsordningengrundläggande reglernaområde. Deärvdabalkens om

fast.dockligger
redaktionellochspråklig översynslutligenskallUtredaren göra aven

ärvdabalken.

för utredareni övrigtbeaktaAtt

direktiven tillgenerellai devadbeakta sägsskallUtredaren som
offentligasärskilda utredare prövaochkommittéersamtliga attom

regionalpolitiskaför eventuella1994:23, redogöradir.åtaganden att
jämställdhetspolitiska konse-1992:50 redovisaochföljder dir. att

1994:124.dir.kvenser
1997. frågor31 Dedecemberslutfört denskallUppdraget senastvara

till skatte-arvsskattehanteringenöverföringföranleds avav ensom
i del-förtur ochbehandlas medskallmyndigheterna ettpresenteras

1996.30 septemberdenbetänkande senast

Justitiedepartementet
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bouppteckningGranskning av
Handbok för boupptecknings-Domstolsverkets handbok,utdrag ur

ärenden m.m.

AnmärkningKontroll

Översiktlig granskning

domstolRätt

likalydandeTvå
boupptecknings-
exemplar

Äktenskapsförord tagits in i bouppteck-Skall ha
bifogats i be-ningen eller ha

avskrift eller kopia.styrkt

SomTestamente,
arvsavstående,
tidigare boupp-
teckning som
åberopas

"inomSkall ha antecknatsFörsäkring med förmåns-
i bouppteckningen. Kon-linjen"tagare

enligttrolluppgifter
49 § AGL skall finnas med.

Bouppgivarens försäkran

Innehåll, behörighet,Förrättnings-
underskriftintygmännens
bevittning fordras inte.
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Detaljgranslcrzing

Förrättningsdag

Obligatoriska uppgifter: fullstän-avlidneDen
i förekommandedigt fallnamn,

Övrigadödsdag.yrke, samt
uppgifter: födelsedag, person-

civilstånd,nummer, namn som
folkbok-ogift, medborgarskap,

föringsort.

Dödsbodelägare För alla:
bostadsadress.och andra ochnamnsom

skall kallas arvinge:För
antecknas släktskap.och

underårig:För
födelsedag, fömiyndare, god man.

vigselâr.Efterlevande bostadsadress ochmake Namn,

bostadsadressSamboende Namn, och
för samlevnadenstidpunkten

början eventuell begäransamt om
bodelning.

Arvingar Enligt lag.

Universella Enligt testamente.
testamentstagare

Efterarvingar Enligt lag eller testamente.

Tidigare Enligt lag.avliden
makes arvingar

kallade,Pricka närvarande ochNärvaro, av
kontrollera kallelsebevis,kallelser
fullmakter,
förmynderskaps- förvaltarskaps-
och
godmansförordnanden.
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Egendoms- Tillgângssidan:
redovisning FAST EGENDOM ñnns deta. -

Ärtaxeringsbevis det något
tyder högre värdeatt ettsom
åsättasskall Jordbruksfastighet

Fastighet upplåten med tomträtt
BANKTILLGODOHAVAN-

Är dödsdagenDEN räntan-
medräknad Reduktion för preli-
minär kapitalinkomstskatt

ÄrFORDRINGARANDRAc. -
förgäldenären och grunden

fordran angiven ford-Löper
ringen med eller ejränta

VÄRDEPAPPER Behövs-
det värdeintyg eller räcker det

i officiella fond-kontrolleraatt
eller kurslistor

BOSTADSRÄTT Behövse. -
utredning andelens värdeom
Intyg från bostadsrätts-
föreningen

OSKIFTAT BOANDEL l -
Är dödsboet värderat dagenper

inträffade dödsfalletför det nu
ANDEL I EN EKONOMISK

FÖRENING ELLER ETT HAN-
DELSBOLAG Har värdet be--

med beaktande regler-stämts av
23i § 5 AGL JfrB ävenstna

NÄRINGSVERKSAMHET
-

23 3reglerna i § AGLHar F st
beaktats Rörelsefrämmande
tillgångar

LÖS EGENDOMANNAN -
Behöver värdet i fallnågot
styrkas Finns godtagbartett
värdeintyg

Skuldsidan:

skuldbeloppBehöver någota.
styrkas Boutredningskostnader
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inte avdragsgilla.är Framtida
vård inte avdragsgillt.ärav grav

Behöver det styrkas skul-att
den avsåg den AVLIDNE eller
DÖDSBOET vårdkostnad d0 . .REVERSSKULDER TILLc.

ÄrBARN frågadet full-om-
bordade ellergåvor har de någon

grundannan

Behållningen:
Räkna ned de tillgångar densom
avlidne har haft med äganderätt
eller fri förfoganderätt. Om den
avlidne GIFT:var

Räkna den avlidnes enskildaa.
egendom särskilt.
b. Räkna makarnassamman
giftorättsgods.

Räkna inte in den efterlevandec.
makens enskilda egendom i
bobehållningen, glöm intemen

den, eventuellt efteratt notera
komplettering.

Kontrollräløting Skall i princip alltid ske. Rätta
felsummeringar ofñcio. Rättaex
enskilda efter företeendeposter

intyg.av
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