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Sammanfattning 

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Därefter ska den registreras och 

arkiveras hos Skatteverket. Bouppteckningen innehåller en mängd uppgifter om bland 

annat den avlidne, dennes tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare. 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Skatteverkets registrering av bouppteckningar kan 

avskaffas eller förändras.  

Skatteverkets registrering av bouppteckningar låg tidigare till grund för arvs- och 

gåvoskatten. När arvs- och och gåvobeskattningen slopades förändrades emellertid inte 

registreringen av bouppteckningar. Registreringen kostar statliga medel och har ofta en 

handläggningstid kring en månad eller mer. Olägenheter uppstår för dödsbodelägarna 

som under tiden inte kan förfoga över dödsboets kvarlåtenskap fullt ut tills dess att 

registrering skett. Analysen visar att registreringen av bouppteckningar fyller ett antal 

funktioner. Det historiska syftet, som än idag antas vara anledningen till att en 

myndighet granskar bouppteckningar, är att registreringen utgör en rättssäkerhetsgaranti 

för dödsboets rättsägare. Rättsägarna består främst av dödsbodelägare och borgenärer. 

En annan viktig funktion med registreringen är själva arkiveringen då bouppteckningar 

är allmänna handlingar och kan begäras ut. Arkiveringen möjliggör därmed bland annat 

beräkningen av efterarv, bestämmande av om ett arvsavstående gjorts samt ger 

borgenärer insyn i dödsboets ekonomiska ställning.  

Skatteverket ska vid sin registreringen pröva om bouppteckningen upprättats på det sätt 

lagen föreskriver. Analysen visar dock att Skatteverkets prövning är begränsad.   

Registreringens funktion som rättsäkerhetsgaranti är därmed inte särskilt stark. Därmed 

är inte heller registreringen särskilt ändamålsenlig. En sammanvägning visar dock att 

särskilt arkiveringen av bouppteckningar är nödvändig och att registreringen därmed 

inte kan avskaffas. Som lösning föreslås att förrättningsmännen får ett ökat ansvar och 

att de ska ansöka om behörighet från Skatteverket för att få vara förrättningsmän. I sin 

tur föreslås Skatteverkets prövning begränsas till att pröva att förrättningsmännen 

uppfyller kraven som uppställs.  
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Förkortningar 

AGL   Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, numera upphävd 

HD   Högsta domstolen 

IAL   lag (2015:417) om arv i internationella situationer 

JB   Jordabalken 

KFM   Kronofogdemyndigheten 

Prop.    Regeringens proposition 

SFS   Svensk författningssamling, innehåller gällande lagar och  
   förordningar 

SKV   Skatteverket 

SOU   Statens offentliga utredningar 

TF   Tryckfrihetsförordningen 

ÄB   Ärvdabalken 
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Begrepp 

Arvinge   Släkting som enligt lag har arvsrätt till den avlidne 

Bouppgivare   Den som känner boet bäst och på heder och samvete 

    skriver på bouppteckningshandlingen med försäkran 

    om att  uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och 

    att inga uppgifter avsiktligt utelämnats 

Bouppteckning   Den fysiska handling som upprättas och visar en rad 

    uppgifter om dödsboet. Kan även i mer allmän mening 

    avse bouppteckningsförfarandet (som sådant) i sin helhet   

Dödsbodelägare  Fysisk eller juridisk person som äger en andel i dödsboets 

    kvarlåtenskap  genom arv eller testamente   

  

Dödsfallsintyg med  En intyg som tillhandahålls av Skatteverket när en person 

med släktutredning  avlidit. Av intyget framgår den avlidnes personuppgifter, 

    information om eventuell make eller maka samt dennes 

    närmsta släktingar      

   

Förrättning   Det möte dit arvingar, testamentstagare samt  

    efterlevande make eller sambo kallas för att förrätta  

    bouppteckning 

Förrättningsman  Den oberoende part som ska  förrätta bouppteckning och 

    intyga att allt antecknats. Enligt lagtextens ordalydelse 

    god man 

Rättsägare   Den som äger ett intresse i dödsboet, främst arvingar, 

    testamentstagare samt borgenärer 
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”Frågan kan emellertid ställas i vilken utsträckning det över huvud taget 

finns behov av att upprätta och registrera bouppteckningar efter det att 

arvsskatten har slopats.”   1

- Lagrådet, 

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

När en person avlider ska de anhöriga ombesörja många saker å dödsboets vägnar. De 

ska bland annat ordna med begravning, betala räkningar, säga upp abonnemang, 

deklarera åt dödsboet, städa ur den avlidnes bostad och se till att bouppteckning efter 

den avlidne förrättas. Först då detta skett kan kvarlåtenskapen slutligt fördelas och 

dödsboet upphöra. En bouppteckning består av en mängd uppgifter om den avlidne, 

dennes tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare. Efter att en 

bouppteckning upprättats ska den registreras hos Skatteverket (SKV). 

Ända sedan 1600-talet har bouppteckningar i någon form existerat i vårt rättssystem.  2

Bouppteckningen hade tidigare både en civilrättslig och en skatterättslig funktion. År 

2005 skedde dock en stor förändring inom skatteområdet då arvs- och gåvoskatten 

avskaffades i Sverige. Däremot förändrades i princip inte varken boupptecknings-

skyldigheten eller kravet på registrering av bouppteckningar. De förändringar som 

skedde i detta avseende hade direkt samband med arvsskatten.  

Under min tid som förrättningsman på en begravningsbyrå har jag funderat över vad 

som motiverar registreringen av bouppteckningar. Från att bouppteckningen skickats in 

till SKV tar det normalt kring en månad innan registrering sker, men i vissa fall ännu 

längre tid. Under denna period tvingas dödsbodelägarna i normalfallet vänta med att 

slutföra arvskiftet. Vidare finansierar staten SKV:s bouppteckningsregistrering för att 
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kunna möta de över 80 000 bouppteckningar som varje år upprättas och sedermera 

registreras. När arvsskatten slopades framförde både lagrådet och regeringen att det 

borde undersökas närmre om registreringen av bouppteckningar skulle behållas eller 

inte. Ett arbete om detta var, enligt regeringen, påbörjat inom regeringskansliet. Något 

sådant arbete har dock, förvånansvärt nog, aldrig publicerats. 

1.2 Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte är att undersöka om registreringen av bouppteckningar kan 

avskaffas. Om registreringen av bouppteckningar bedöms som nödvändig och inte kan 

tas bort avser jag att diskutera om SKV:s prövning i samband med registrering kan 

förändras för att dels kunna tillgodose registreringens tänkta syften och funktioner på ett 

bättre sätt, dels för att minska de olägenheter som är förknippade med 

registreringskravet.  

För att analysera frågeställningen kommer jag att utreda vilka syften och funktioner 

registreringen av bouppteckningar är avsedd att fylla. Jag kommer även att utröna vilka 

eventuella olägenheter som registreringskravet medför. Därutöver kommer jag analysera 

vad SKV prövar vid sitt beslut om registrering och hur pass ändamålsenlig denna 

prövning är mot bakgrund av registreringens syften och funktioner. Registreringens 

syften och funktioner kommer sedan att vägas mot de olägenheter som förknippas med 

registreringskravet för att besvara om registreringen av bouppteckningar kan avskaffas. 

1.3 Avgränsning 

Frågan om huruvida bouppteckningen som rättsföreteelse fortsatt skulle användas i 

svensk rätt utreddes i slutet av 1990-talet där slutsatsen var att bouppteckningen inte 

kunde tas bort eller ersättas på något lämpligt sätt.   Jag vill därför poängtera att jag inte 3

kommer föra någon diskussion om huruvida bouppteckningen som sådan bör förändras. 

Jag kommer istället som nämnt enbart analysera om registreringskravet för 

bouppteckningar kan avskaffas.  
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Regler om arvskifte kommer inte beröras i större utsträckning än vad som krävs för att 

diskutera registreringen av bouppteckningar. De särskilda regler som finns för 

dödsboanmälan kommer inte beröras då de inte upprättas någon bouppteckning i dessa 

fall. Även om en del av uppsatsen kommer att beröra SKV:s handläggning kommer inte 

heller allmänna förvaltningsrättsliga aspekter att beröras i någon större utsträckning. 

Insolvensrättsliga regler som knyter an till borgenärer och dödsboet kommer enbart 

belysas i den utsträckning de behövs för diskussionen. Vad gäller internationell privat- 

och processrätt och de särskilda regler som finns för bouppteckningar i 

gränsöverskridande situationer kommer dessa inte beröras. Däremot kommer EU-

rättsliga aspekter gällande det europeiska arvsintyget behandlas eftersom de är av 

betydelse för diskussionen om bouppteckningens och registreringskravets funktion.  

Uppsatsen riktar sig främst till läsare med bakgrundskunskap inom arvsrätt. Det   

kommer inte ges någon genomgång av grundläggande arvsrätt eller allmänt kända 

begrepp inom arvsrätten. Avsikten är dock att läsaren inte ska behöva ha någon 

förkunskap kring bouppteckningar eftersom de är mycket praktiskt baserade och i 

princip hänförs till endast ett kapitel i ärvdabalken (ÄB). Därför kommer både 

händelseförloppet efter att en person avlidit, bouppteckningen samt dess registrering hos 

SKV gås igenom grundligt. För att underlätta för läsaren har uppsatsen också försetts 

med en begreppslista med ofta förekommande ord och en lista över förkortningar.  

1.4 Metod och material 

Denna uppsats utgörs inte enbart av familjerätt utan också av speciell förvaltningsrätt. 

Familjerätten räknas till civilrätt medan speciell förvaltningsrätt tillhör offentlig rätt. 

Eftersom huvudsyftet med uppsatsen är att utreda om registreringskravet kan avskaffas 

är uppsatsens huvudsakliga inrikting en diskussion - de lege ferenda - vilket behandlar 

hur rätten bör se ut.   Uppsatsen kommer vidare ha inslag av rättssociologi vilket 4

behandlar hur rätten faktiskt tillämpas i samhället oaktat hur just lagen gestaltar sig.  5

Uppsatsen kommer också att behandlas med hjälp av den klassiska rättsdogmatiska 
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metoden som innebär att man systematiserar gällande rätt utifrån rättskällehierarkin.  6

Den rättsdogmatiska metoden kommer att tillämpas inom avsnitten som redogör för 

bouppteckningars utformning och innehåll samt SKV:s prövning vid registrering av 

bouppteckningar. Rättssociologiska aspekter kommer beaktas inom den del av 

uppsatsen som behandlar vad SKV de facto prövar vid sitt beslut om registrering. En 

uppsats likt denna riskerar att bli missvisande om inte rättsekonomiska argument 

beaktas. Samhällets kostnad, eller vinst, för att registrera bouppteckningar är en faktor 

som bör beaktas inom diskussionen av huruvida registreringskravet kan avskaffas. 

Därför kommer även ekonomiska aspekter med registreringskravet belysas. 

Vad gäller material bör det först nämnas att bouppteckningar, och särskilt registreringen 

av dem, inte är särskilt välomskrivet. Det finns i dagsläget heller ingen diskussion kring 

huruvida registreringen av bouppteckningar kan avskaffas eller inte och därför är 

materialet begränsat. Uppsatsen utgörs till stor del av bouppteckningsregistreringens 

funktion och syften och därför får svar letas i offentliga utredningar, propositioner och 

SKV:s ställningstaganden och information. Lagstiftningen kring boupptecknings-

registrering är både gammal och mycket generellt utformad. Detta har resulterat i att 

SKV fått ett stort utrymme för att självmant tolka och utveckla sin praxis för 

registrering. Bristen på traditionella rättskällor har lett till att alternativa källor som till 

exempel SKV:s skrivelser, handböcker för bouppteckningar och internetkällor fått 

användas för att utreda vad SKV prövar vid registreringen och vilka funktioner 

bouppteckningen och registreringen i praktiken fyller. 

1.5 Disposition 

I kapitel två kommer en mer allmän bakgrund att ges. I avsnittet beskrivs 

händelseförloppet från att en person avlidit fram tills dess att bouppteckningen 

registrerats hos SKV. Det ges även en redogörelse för vad en bouppteckning är samt 

allmän bakgrund om SKV:s registreringsverksamhet. Kapitel tre behandlar både 

bouppteckningens och registreringens syften och funktioner. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över de syften och funktioner jag funnit. Kapitel fyra behandlar SKV:s 
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prövning vid registreringen av bouppteckningar. Där kommer de faktiska 

förutsättningarna för registrering att utredas. Kapitlet avslutas med en analys av hur pass 

ändamålsenlig registreringsprövningen är. I kapitel fem kommer slutligen uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning att diskuteras, nämligen om det finns tillräckliga skäl att 

fortsatt registrera bouppteckningar eller om registreringen kan tas bort. I kapitlet 

kommer jag också ta upp konkreta förslag på hur registreringen kan ersättas eller 

förändras. 
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2  Bouppteckning: Från dödsfall till  
  registrering   

2.1  Bouppteckningsförfarandet 

För att skapa förutsättningar för förståelse för uppsatsens ämne och de frågor som 

kommer presenteras följer här en beskrivning av förfarandet efter att en person avlidit. 

När en person avlider uppstår dennes dödsbo. Ett dödsbo är ett självständigt juridiskt 

subjekt, jfr 18:1 ÄB där det framgår att dödsbodelägarna företräder dödsboet.   Rent 7

praktiska saker som att betala räkningar, säga upp abonnemang, sälja eller köpa 

egendom eller liknande för dödsboets räkning sköts av dödsbodelägarna eftersom att de 

gemensamt förvaltar dödsboets tillgångar under tiden dödsboet utreds.   Reglerna om 8

bouppteckning finns i kap. 20 ärvdabalken (ÄB). 

Själva skyldigheten att förrätta bouppteckning åligger i första hand den dödsbodelägare 

som har dödsboets egendom i sin vård, 20:2 st. 1 ÄB. Enligt nämnda stycke har även, i 

förekommande fall, boutredningsman eller testamentsexekutor denna skyldighet. I 

mindre vanliga fall då ingen dödsbodelägare, boutredningsman eller testamentsexekutor 

tagit egendomen i sin vård åligger det annan som har egendomen i sin vård att 

föranstalta bouppteckning, 20:2 st. 2 ÄB. Stycket hänvisar till 18:2 ÄB där det framgår 

att det kan bli sammanboende med den avlidne eller den avlidnes hyresvärd som får 

ansvaret för att bouppteckningsprocessen påbörjas.  

Den eller de dödsbodelägare som har dödsboets egendom i sin vård, testamentsexekutor 

eller boutredningsman ska sedan utse två goda män som skall förrätta bouppteckning 

efter den avlidne, 20:2 ÄB. Med förrättning avses i praktiken ett möte dit 

dödsbodelägare och efterlevande maka, make eller sambo kallas för att ta del av en 

större mängd uppgifter om dödsboet, jfr 20:2 och 20:3 ÄB. Samtliga delägare ska enligt 

20:2 st. 1 p. 2 ÄB kallas i god tid till förrättningen. Vad som utgör god tid får avgöras 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bland annat kan avstånd till 
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förrättningsorten, om det är semestertid och om inställelse kräver åtgärder som är 

tidsödande beaktas.   Ansvar för att lämna uppgifter om dödsboet till den som förrättar 9

bouppteckningen har den som vårdar dödsboets egendom eller i övrigt känner boet bäst, 

jfr 20:6 st. 1 ÄB. Detta torde i de flesta fallen vara en efterlevande make, maka, sambo 

eller barn till den avlidne.   10

En vanligare term för de gode männen vars uppdrag är att förrätta bouppteckningen är 

förrättningsmän vilket därför är den term som kommer användas i fortsättningen. Det 

finns inga krav på att förrättningsmännen ska vara juridiskt kvalificerade, men de ska 

vara kunniga och trovärdiga enligt 20:2 ÄB. Denna formulering är mycket gammal och 

av så kallad instruktorisk natur.   Dessa tämligen vaga krav har med tiden preciserats i 11

praxis. Förrättningsmännen har sedan länge inte inte ansetts få ha ett eget intresse i 

dödsboet.   Detta innebär att varken dödsbodelägare eller efterarvingar får förrätta 12

bouppteckningen.   Bouppteckningar kan vara svåra att upprätta för den enskilde. De 13

närmast anhöriga kan inte själva agera förrättningsmän på grund av deras intresse i 

dödsboet. Därför kan till exempel advokater eller jurister vid Familjens jurist vara 

lämpliga förrättningsmän att anlita när bouppteckning ska förrättas. 

En bouppteckning ska som huvudregel förrättas inom tre månader från dödsfallet, 20:1 

ÄB, och skickas till SKV för registrering inom en månad efter förrättningen, 20:8 ÄB. 

När förrättningen är avklarad sänds bouppteckningen i original till SKV för registrering. 

SKV gör därefter sin prövning och registrerar bouppteckningen så länge inte hinder mot 

registrering föreligger.   Vid registreringen förser SKV bouppteckningsoriginalet med 14

stämplar som bevisar registreringen.  
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Efter att registrering skett kan dödsbodelägarna, med hjälp av bouppteckningen som 

legitimationshandling, få full rådighet över dödsboets tillgångar.   Dödsboet existerar 15

fram till dess att det blivit upplöst genom arvskifte. Genom arvskiftet fördelas dödsboets 

egendom till arvingar och testamentstagare. Arvskiftet är en privat förrättning mellan de 

berörda parterna utan myndighetsinblandning. Över arvskiftet ska det upprättas en 

handling som skriftligen ska godkännas av samtliga dödsbodelägare, 23:4 ÄB. Rätten 

till själva arvet uppstår direkt när arvlåtaren avlidit. Dödsbodelägarna blir då delägare i 

en egendomsmassa som tillhör dödsboet.   Det är i huvudsak med hjälp av 16

arvskifteshandlingen och den registrerade bouppteckningen som dödsbodelägarna kan 

erhålla sin del av arvet efter den avlidne.   En registrerad bouppteckningen är därmed 17

en handling som praktiskt möjliggör att dödsbodelägarna i ett senare skede kan 

tillskiftas egendom. 

Om det efter bouppteckningens registrering visar sig att det funnits ytterligare tillgångar 

eller skulder som inte tagits upp i bouppteckningen, eller om någon annan felaktighet 

upptäcks, måste en tilläggsbouppteckning förrättas, 20:10 st. 1 ÄB. Denna förrättning 

ska ske på samma sätt som den tidigare, jfr 20:10 st. 3 ÄB. Därmed ska även 

tilläggsbouppteckningar registreras hos SKV. 

Utifrån vad som beskrivits ovan kan ett exempel på hur bouppteckningsprocessen ser ut 

sammanfattas som: 

1. Personen avlider och dödsboet bildas,  

2. efterlevande make, sambo, barn eller annan som har dödsboets egendom i sin vård 

uppdrar åt två gode män att förrätta bouppteckning. Uppgifter om dödsboet lämnas  

och tid samt plats för förrättningsmötet bestäms och kallelser skickas ut,  

3. förrättningsmötet hålls och bouppteckningen förrättas, 

4. bouppteckningen sänds till SKV för registrering,  

5. SKV prövar om hinder mot registrering föreligger och registrerar, i förekommande 

fall, bouppteckningen, och 

!14

!  Om bouppteckningen som legitimationshandling, se nedan avsnitt 3.3.415

!  Brattström & Singer s. 40.16

!  SKV:s promemoria av 2008-05-19 s. 54.17



6. den registrerade bouppteckningen sänds ut av SKV och dödsbodelägarna kan 

därmed företräda dödsboet och slutföra arvskiftet. 

2.2 Bouppteckningens innehåll 

ÄB har ingen generell definition av vad som utgör en bouppteckning utan anger istället 

vad en bouppteckning ska innehålla. Bouppteckningen kan därför beskrivas som en 

handling som måste innehålla vissa uppgifter, men som inte har några begränsningar i 

vad den kan innehålla.  

Vilka uppgifter en bouppteckning måste innehålla bestäms av 20:3-5 ÄB. Enligt 20:3 st. 

1 p. 1 ÄB ska bouppteckningen innehålla uppgifter om förrättningsdagen, den dödes 

namn, personnummer, hemvist och dödsdag. Dessa uppgifter är av grundläggande 

karaktär och vållar sällan problem eftersom uppgifterna till stor del redan följer av det 

dödsfallsintyg med släktutredning som SKV tillhandahåller vid en persons frånfälle. Av 

dödsfallsintyget framgår folkbokförd adress, när personen avled och vilka efterlevande 

närmre släktingar personen hade.   Av dödsfallsintyget går det dock inte att få reda på 18

den avlidnes syskon.    19

Bouppteckningen ska innehålla namn och hemvist på de som kallats till förrättningen, 

20:3 st. 1 p. 2 ÄB, samt information om huruvida de närvarat vid förrättningen eller 

inte, 20:3 st. 2 ÄB. Vilka som ska kallas till förrättningen anges i sin tur i 20:2 ÄB, 

nämligen dödsbodelägare, efterlevande make eller sambo samt efterarvingar. Vad gäller 

testamentstagare görs det skillnad mellan universella testamentstagare och legatarier. 

Eftersom legatarier erhåller rätten till en bestämd förmån av något slag äger de inte en 

andel i dödsboets kvarlåtenskap. Därför är de heller inte dödsbodelägare.   Tvärtom 20

förhåller det sig vad gäller universella testamentstagare som, liksom arvingar, äger en 

del i kvarlåtenskapen och därmed är dödsbodelägare. Följden av detta blir att legatarier 

inte har någon lagstadgad rätt att bli kallade till förrättningen medan universella 

testamentstagare ska kallas. Släktskap till den avlidne ska anges för alla arvingar, 20:3 
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!  www. skatteverket.se, ang. dödsfallsintyg med släktutredning.18

!  Jfr SKV:s promemoria av 2008-05-19 s. 56.19

!  Brattström & Singer s. 103. 20



st. 1 p. 3 ÄB. Om någon av de nyss nämnda inte närvarat vid förrättningen ska 

bouppteckningen förses med bevis om att denne blivit kallad, 20:3 st. 2 ÄB.  

Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om dödsboets samtliga tillgångar och skulder 

så som de förelåg vid dödsfallet, 20:4 st. 1 ÄB. Det finns ett undantag vad gäller att 

skulder ska ha existerat per dödsdagen. Begravningskostnader och boupptecknings-

kostnader får nämligen också tas upp i bouppteckningen då dessa kostnader anses ha ett 

särskilt samband med dödsboet.   Om den avlidne har efterlämnat en änka eller 21

änkeman ska dennes tillgångar och skulder också anges i bouppteckningen, jfr 20:4 st. 2 

ÄB. Om någon dödsbodelägare begär det ska även förskott på arv eller gåvor som 

tidigare utgetts från den avlidne till laglottsberättigade arvingar, efterlevande make, 

dennes avkomling eller universell testamentstagare antecknas i bouppteckningen, 20:5 

st. 3 ÄB. 

Något som bör poängteras är att värderingen i bouppteckningen utgår från dödsdagen. 

Därför ska inte värdeförändringar som skett efter dödsfallet beaktas.   Vid själva 22

arvskiftet är dock inte dödsbodelägarna bundna av de värden som angetts i 

bouppteckningen.   I lagtexten anges inte vilket värde som ska anges i 23

bouppteckningen. När arvs- och gåvoskatten slopades försvann de värderingsregler som 

tidigare fanns för att kunna bestämma skatteunderlaget. Följden blev att det inte längre 

var det skattemässiga värdet av egendom som skulle anges i bouppteckningen. 

Lagstiftaren framförde då att marknadsvärdet skulle anges vilket dock kritiserades av 

lagrådet då det inte gick att utläsa detta ur ÄB:s bestämmelser.   SKV:s inställning är att 24

det, med enstaka undantag för fast egendom där taxeringsvärde får anges, är 

marknadsvärdet som ska ligga till grund värderingen av tillgångar.   Detta tycks ha 25

godtagits som den allmänna uppfattningen.   Brattström & Singer poängterar dock att 26

SKV:s ställningstagande, som rättskälla, är av lägre dignitet än traditionella rättskällor. 
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!  Lind & Walin, Ärvdabalken Del II \ 20 kap. 4 §, Zeteo lagkommentar. Se även SKV:s handledning för bouppteckningsärenden s. 21
22 f.  Att dessa skulder som får tas upp kan också ha samband med att dessa kostnader var avdragsgilla när arvs- och gåvoskatten 
fanns och därför innan slopandet av skatten togs upp i bouppteckningen, jfr Skattenytt 2005 s. 20. 

!  Se t.ex. Lind & Walin, Ärvdabalken Del II \ 20 kap 4 §, Zeteo lagkommentar. Se även SKV:s handledning för 22
bouppteckningsärenden s. 22.

!  Jfr NJA 2015 s. 558 p. 5 samt SOU 1932:16 s. 77.23

!  Prop. 2004/05:25 s. 24.24

!  SKV:s ställningstagande av 2004-12-20. Se även SKV:s handledning för bouppteckningsärenden s. 22. 25

!  Lind & Walin, Ärvdabalken Del II \ 20 kap. 4 §, Zeteo lagkommentar och Skattenytt 2005 s. 19. Jfr Brattström & Singer, s. 219.26



Att lagen inte ändrats och försetts med tydligare värderingsregler har, förutom av 

lagrådet, även kritiserats av Brattström & Singer.   27

Utöver vad som redan nämnts ska bouppteckningen i förekommande fall innehålla 

uppgift om, samt kopia av, testamente och äktenskapsförord, 20:5 st. 1 ÄB. Även vissa 

tillgångar, som inte ingår i den avlidnes kvarlåtenskap, ska redovisas i bouppteckningen. 

Dessa är livförsäkringar och tillgångar på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) 

om individuellt pensionssparande som till följd av att förmånstagare insatts, inte ingår i 

kvarlåtenskapen, 20:5 st. 2 ÄB. Finns det en förmånstagare förordnad räknas inte 

försäkringspengar som faller ut efter försäkringstagarens död in i kvarlåtenskapen, 14:7 

st. 1 försäkringsavtalslagen (2005:104). Följden av regeln i 20:5 st. 2 ÄB blir alltså att 

det ändå i bouppteckningen ska antecknas att en livförsäkring fallit ut till någons 

förmån. 

Slutligen ska bouppteckningen också innehålla underskrifter. Bouppgivaren ska på 

bouppteckningshandlingen på heder och samvete försäkra att uppgifterna till 

bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats, 20:6 st. 2 

ÄB. De gode männen skriver i sin tur under bouppteckningshandlingen och försäkrar att 

allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd, 

20:6 st. 3 ÄB. SKV:s åsikt är att det ytterst är förrättningsmännens ansvar att 

värderingar av tillgångar stämmer.   Jag är dock inte övertygad om att jag håller med 28

SKV i denna del. Som tidigare nämnt intygar bouppgivaren på heder och samvete att 

uppgifterna i bouppteckningen är riktiga.   I sin tur åligger det förrättningsmännen att 29

intyga att allt värderats efter bästa förstånd. Frågan är därmed om det ur lagtexten går 

att utläsa att det är förrättningsmännens yttersta ansvar att värderingar stämmer. Detta 

borde istället i första hand anses åligga bouppgivaren eftersom denne intygar att 

uppgifterna - och därmed och värderingarna - stämmer. SKV:s slutsats kan i detta 

avseende, enligt mig, anses stå i dålig överensstämmelse med lagtextens ordalydelse. 
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!  Jfr Brattström & Singer, s. 219.27

!  SKV:s promemoria av 2008-05-19 s. 71.28

!  Se ovan avsnitt 2.2.29



2.3  Registreringen - Bakgrund och statistik 

SKV har ansvaret för att bouppteckningar upprättas och registreras, jfr 20:9 st. 1 ÄB. Av 

samma stycke framgår det att SKV kan vitesförelägga om bouppteckningsskyldigheten 

inte iaktagits och att de även kan förordna någon att föranstalta om bouppteckning. 

SKV ska registrera bouppteckningen och förse den med ett bevis om registrering, 20:9 

st. 2 ÄB. Enligt 1 § p. 7 förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket 

ansvarar SKV för bouppteckningsregistrering enligt 16 kap. ÄB. Kapitlet reglerar 

specialsituationer kring preskription av rätten till arv. I dessa fall har SKV särskilda 

uppgifter att bland annat kungöra i post- och inrikes tidningar att arv tillfallit en viss 

person samt uppmana denne att göra anspråk på sin rätt till arv.   Förutom dessa regler 30

är även mer generell lagstiftning som förvaltningslagen (1986:223, FL) tillämplig när 

SKV handlägger bouppteckningsärenden, jfr 1 § FL. SKV har även att tillämpa 

förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 

kap. ÄB. Förordningen innehåller regler om underrättelse till överförmyndare och 

ersättning till bodelningsförrättare. I regleringsbrevet från regeringen till SKV för år 

2016 anges det att SKV svarar för att de formella kraven på bouppteckningars 

förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.   31

Den 1 juli 2001 överfördes registreringen av bouppteckningar från tingsrätten till 

Riksskatteverket, numera SKV.   Skälet till detta var att tingsrätterna skulle ägna sig 32

mer åt dömande verksamhet och att processen skulle effektiviseras eftersom 

Riksskatteverket även skötte arvbeskattningen.   Bouppteckningsregistreringen är 33

fördelad på tre orter i Sverige nämligen Visby, Härnösand och Kalmar som registrerar 

bouppteckningar baserat på i vilket län den avlidne var folkbokförd.    34
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!  Se Lind & Walin, Ärvdabalken Del I \ 16 kap. ”Inledning”, Zeteo lagkommentar.30

!  Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skatteverket s. 3. 31

!  SFS 2001:94. 32

!  prop. 2000/01:21 s. 42 ff och Lind & Walin Ärvdabalken Del II \ 20 kap. p. 1 ”Rättsutvecklingen”.33
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SKV registrerar mellan 81 000 - 87 000 bouppteckningar varje år.   Kostnaderna för att 35

registrera bouppteckningar uppgick år 2015 till cirka 63,4 miljoner kronor. Detta 

utgjorde 0,8 % av SKV:s totala verksamhetskostnader. Under 2015 var SKV:s kostnad 

per registrerad bouppteckning uppmätt till 761 kr. Vad gäller handläggningstider 

registrerades 48 % av alla inkomna bouppteckningar 2015 inom en tid av fyra veckor. 

Detta är en klar försämring jämfört med föregående år då 2013 års motsvarande siffra 

var 89 % och 2014 års motsvarande siffra var 77 %. De drastiskt förlängda 

handläggningstiderna förklaras med sjukfrånvaro och driftstopp. 96 % av 

bouppteckningarna var registrerade inom nio veckor. Ärendebalansen för SKV har 

stadigt ökat de senaste åren och 2015 hade SKV ett överskott i balanserna på 6066 

stycken bouppteckningar. SKV anför själva att bouppteckningsregistrering måste 

handläggas skyndsamt eftersom bouppteckningen krävs för att de efterlevande ska få 

tillgång till dödsboets kvarlåtenskap.   Det går att ifrågasätta om det i nuläget, med 36

tanke på väntetiderna för registrering, sker en skyndsam handläggning av ärendena.  

Bouppteckningsförfarandet fyller bland annat funktionen att det minskar tvister.   Om 37

antalet processer minskar, minskar också belastningen på svensk domstol. Sett ur detta 

perspektiv så kan bouppteckningsregistreringen också ha en kostnadsbesparande effekt 

eftersom att domstolarna inte belastas lika tungt med processer. Jag har dock inte funnit 

några uppskattningar på många tvister som bouppteckningsförrättningen, eller 

registreringen, antas förhindra. Det är svårt att veta i vilken utsträckning minskad risk 

för tvister är ett resultat av att bouppteckningar förrättas eller registreras. Även om 

bouppteckningsregistreringen utgör en mycken liten del av SKV:s verksamhet visar 

ändå statistiken ovan att kostnaden för att registrera bouppteckningar uppgår till en icke 

obetydlig summa för samhället. Noterbart är också att SKV:s handläggningstider för att 

registrera bouppteckningar i många fall överstiger fyra veckor samt att 

handläggningstiderna ökat på senare år. Trots detta finns det sannolikt även 

kostnadsbesparande effekter av att upprätta och registrera bouppteckningar. 
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!  Samtliga uppgifter som anges i stycket återfinns i Skatteverkets årsredovisning 2015, s. 8 samt s. 67-70.35

!  Angående tillgång till dödsboets kvarlåtenskap se ovan avsnitt 3.3.5 om bouppteckningens roll som legitimationshandling.36

!  Detta kommer beskrivas mer ingående nedan i avsnitt  3.3.2 om arvingarnas och de universella testamentstagarnas intressen. 37



3  Bouppteckningens syfte och funktion 

3.1  Särskilja bouppteckning från registrering 

Bouppteckningen fyller framförallt civilrättsliga funktioner som förenklar inför 

arvskiftet och avvecklingen av dödsboet. Olika källor lyfter fram olika funktioner med 

bouppteckningen och min tanke är att belysa både vad som anförs gemensamt i olika 

källor och även att lyfta fram de enstaka funktioner som bara berörs i viss doktrin eller 

annan rättskälla. Sammanfattningsvis kan det dock sägas att källorna är relativt 

samstämmiga när det gäller vilka funktioner bouppteckningen fyller. 

Min avsikt är att, så långt det är möjligt, särskilja bouppteckning från registreringen för 

att kunna svara på vilka syften och funktioner respektive del fyller. Varje funktion 

kommer att behandlas för sig och belysas både utifrån bouppteckningen i sig samt 

registreringen. Då kapitlet är omfattande kommer en sammanfattning ges i slutet av det. 

3.2  Det tidigare fiskala intresset 

I över tio år har arv varit skattefritt sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades. Brattström 

& Singer skriver att bouppteckningens huvudsakliga syfte tidigare var att ligga till 

grund för arvsbeskattning.   Arvsskatten är precis som bouppteckningen en mycket 38

gammal företeelse. Även om arvskatten har varit utformad på många olika sätt genom 

åren har den ändå existerat i varierande former sedan slutet av 1600-talet.  39

Bouppteckningen tillkom dock inte för att tjäna som underlag för arvskatten, utan att 

detta var en funktion den i realiteten kom att fylla under tidigare delen av 1900-talet när 

den moderna arvsbeskattningen utformades.    40
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!  Brattström & Singer s. 218.38

!  Jfr SOU 1996:160 s. 40-42. 39

!  Lind & Walin, Ärvdabalken Del II \ 20 kap. p. 1 ”Rättsutvecklingen”, Zeteo lagkommentar.40



Året 2003 uppgick statens inkomst till följd av arvs- och gåvoskatt till upp emot 2,5 

miljarder kronor.   Motiven till slopandet av skatten var att att de statliga intäkterna av 41

den var relativt låga, att den var kostsam att administrera, att värderingsreglerna 

medförde omotiverade skillnader i beskattning mellan olika skattesubjekt och att skatten 

försvårade generationsskiften i familjeföretag.   Beredningen av förslaget var begränsad 42

vilket starkt kritiserades av lagrådet då det inte ansågs följa beredningskraven som då 

uppställdes i regeringsformen.   En del av lagrådets kritik, vilken rörde värdering av 43

tillgångar, har redan berörts.   Ytterligare något som lagrådet ifrågasatte var om 44

bouppteckningar fortsatt behövde upprättas efter slopandet av arvs- och gåvoskatten 

samt om de i framtiden skulle behöva registreras.   Även regeringen framförde att det 45

var viktigt att undersöka behovet av att upprätta och registrera bouppteckningar vilket 

de inom regeringskansliet därför hade påbörjat ett arbete om.   Något sådant arbete har 46

dock aldrig publicerats. Silfverberg framhåller att det i princip inte blev någon debatt 

kring ändringarna och att det till stor del berodde på att lagstiftningsprocessen gick 

ovanligt snabbt.   47

Då arvs- och gåvoskatten fortfarande var gällande var huvudregeln att arv skulle 

beskattas vid arvlåtarens eller testatorns död, dåvarande 5 § lagen (1941:416) om 

arvsskatt och gåvoskatt, AGL.   Skatteunderlaget beräknades med ledning av 48

bouppteckningen, 11 § 1 mom. st. 2 AGL. De värden som angivits i bouppteckningen 

var vägledande för beskattningen och kompletterades av vissa särskilda värderingsregler 

i AGL.   Beskattningen skedde dock inte av dödsboet i sig utan skattskyldig var 49

förvärvaren av arvet, 2 § AGL. Skatten beräknades sedan på värdet på den 

skattskyldiges lott, 10 § AGL.  
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!  SOU 2004:66 s. 16.41

!  Jfr prop. 2004/05:25 s. 21.42
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Vid tiden för arvsskatten granskade SKV bouppteckningens tillgångar, och värderingar 

av dem, mer ingående.   De fick dessutom in kontrolluppgifter från bland annat 50

försäkringsbolag om den avlidnes försäkringar som de kunde kontrollera mot 

uppgifterna i bouppteckningen, jfr 49 § AGL. Registreringen var därmed, liksom själva 

bouppteckningen, en förutsättning för att kunna fastställa arvsskatten för de 

skattskyldiga. Därmed fyllde både bouppteckningen och registreringskravet funktionen 

att ligga till grund för arvsskatten. Denna funktion får på grund av det fiskala intresset, i 

likhet med vad Brattström & Singer anfört, anses ha varit den huvudsakliga funktionen 

av bouppteckningen och framförallt registreringen. 

Bouppteckningen och registreringskravet fyller i dagens läge inte någon funktion vad 

gäller arvskatten eftersom denna numera är avskaffad. Även om arvsskatten varit 

borttagen i över tio år finns det en politisk opinion som åter vill se en arvsskatt i 

Sverige.   Det kan därför inte uteslutas att arvsskatten kan komma att återinföras och att 51

bouppteckningen och registreringskravet därmed återigen kommer att fylla funktionen 

att ligga till grund för arvsskatten. Även om funktionen alltså idag inte existerar kan den 

ändå ur ett synsätt ses som vilande snarare än helt obsolet. 

3.3 Civilrättsliga motiv och funktioner 

3.3.1  Huvudsakligt syfte; Rättsägarnas intressen, arvskifte och avveckling av dödsboet 

Lind & Walin skriver att bouppteckningens syfte traditionellt sett innan 

boutredningslagen kom 1933 var att den skulle vara till ledning för de som hade ett 

intresse i boet, så kallade rättsägare. Detta tog sikte på både arvingar, borgenärer och 

testamentstagare. Även denna syn kom enligt Lind & Walin att prägla 1933 års 

boutredningslag. Lagstiftaren valde då att lägga bouppteckningsskyldigheten på 

dödsboet. För att säkra rättsägarnas intressen försågs lagen med regler om gode män, 

formkrav för bouppteckningen samt domstolskontroll efter att bouppteckningen 

upprättats. 1933 års boutredningslag var dock till stor del en kodifikation av den 
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dåvarande gällande rätten på området.   Det huvudsakliga syftet med bouppteckningen 52

är enligt 1996 års utredning om bouppteckningar att den ska ligga till grund för 

arvskiftet.   Lind & Walin menar att bouppteckningen läggs till grund för den fortsatta 53

boutredningen, arvskiftet och även i vissa fall förekommande bodelningen som ska 

ske.   SKV lyfter fram att bouppteckningens huvudsakliga syfte är att ligga till grund 54

för avveckling av dödsboet.   I 1932 års utredning, som utmynnade i 1933 års 55

boutredningslag, uttalades det att: 

”Överhuvud kan bouppteckningen, som regleras av ärvdabalkens i stort sett 
oförändrade bestämmelser, sägas tillhöra de rättsinstitut, som vunnit det säkraste 
rotfäste i det allmänna medvetandet. Denna handling erbjuder därför i regel en 
tillförlitlig grundval för boutredningen, till betryggande av såväl borgenärers 
som delägares och övriga rättsägares intressen. ”   56

Av det över 80 år gamla uttalandet framgår det att bouppteckningen tjänat som underlag 

för boutredningen och att den görs med anledning av att betrygga rättsägarnas intressen. 

Detta får därmed anses vara det historiska syftet med bouppteckningen. Andra 

gemensamma drag som återfinns i källorna som nyss nämnts är bouppteckningens 

förberedande karaktär av boutredning inför arvskiftet och i förlängningen, avvecklandet 

av dödsboet.   Dessa motiv är fortfarande vägledande för reglerna om bouppteckningar. 57

Än idag bygger alltså bouppteckningen och dess registrering på en mycket gammal 

svensk rättstradition. 

Ett problem som visat sig med tiden är att det är svårt att hitta tydliga motiv till varför vi 

registrerar bouppteckningar. Inte ens i 1932 års utredning tycks myndighetskontrollen 

av bouppteckningar motiveras ordentligt. Registreringskravet får, som nämnt ovan, 

antas ha haft ett mycket starkt samband med beskattningen av arv.   Bouppteckningar 58
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registrerades dock långt innan vi fick vår moderna arvsskatt.   Sedan länge har 59

registreringens syfte i vart fall varit att kontrollera att bouppteckningen, och dess 

process, gått till på ett riktigt sätt.   Som nämnt är bouppteckningsskyldigheten sedan 60

länge förlagd på på dödsboet med myndighetskontroll efter att bouppteckning förrättats 

för att säkra rättsägarnas intressen. Än i dag lyfter SKV fram registreringen som en 

rättssäkerhetsfunktion genom myndighetskontroll av bouppteckningen.   Ur detta borde 61

det historiska syftet med registreringen av bouppteckningar kunna härledas. Enligt mig 

torde därför det traditionellt sett huvudsakliga syftet med registreringskravet vara att 

genom oberoende granskning garantera att rättsägarnas intresse i dödsboets verkligen 

tillgodoses. Detta syfte får, mot bakgrund av vad som anförts, anses vara ändamålet med 

registreringskravet än idag. 

3.3.2  Arvingar och testamentstagares intressen 

Som nämnt fyller bouppteckningen funktionen att rättsägare ges möjlighet att bevaka 

sina intressen i dödsboet. Hur tillgodoses då denna funktion? Vad gäller arvingar och 

universella testamentstagare ska de som nämnt kallas till förrättningen.   På detta sätt 62

ges de möjlighet att bevaka sin rätt och ta del av all relevant information som ingår i 

bouppteckningen.   Legatarier har däremot, som nämnt, inte rätt att bli kallade till 63

förrättningsmötet.   Hur just legatariernas intressen tillgodoses genom bouppteckningen 64

och registreringen är därför inte helt tydligt. Ingen källa berör olikabehandlingen mellan 

legatarier och universella testamentstagare ur detta perspektiv. Det får antas att 

legatariernas rätt är tänkt att tillgodoses genom att de kan begära ut en bouppteckning 

från SKV.   65

!24

!  Jfr SKV:s promemoria av 2008-05-19 s. 22.59

!  Jfr SOU 1932:16 s. 76.60

!  SKV:s promemoria av 2008-05-19 s. 66.61

!  Se ovan avsnitt 2.1.62

!  SOU 1996:160 s. 17. 63

!  Se ovan avsnitt 2.2 där det framgår att legatarier inte är dödsbodelägare och därför inte kallas till förrättningen.64

!  Mer detaljerat om begäran av bouppteckningar från SKV framgår av 3.3.4 angående borgenärernas intressen. 65



Förrättningsmötet fyller även andra funktioner. Bland annat kan oklarheter diskuteras 

och lösas. Detta leder i sin tur till minskad risk för framtida tvister enligt 1996 års 

utredning om bouppteckningar.   Ytterligare något som i direkt anslutning lyfts fram är 66

att förrättningsmännens medverkan vid förrättningen säkerställer att allt sköts enligt lag. 

Därmed blir förrättningsmännen, enligt utredningen, en slags garant för att alla 

lagstadgade krav verkligen fullföljs. Brattström och Singer framför även de 

bouppteckningen som ett skydd för att minska framtida tvister.   Lagstiftaren skriver, i 67

propositionen rörande registreringsverksamhetens omläggning från tingsrätt till SKV, att 

förrättningen är till för att klargöra förutsättningarna inför arvskiftet.    68

Vad gäller registreringen av bouppteckningar torde även denna fylla en funktion för 

arvingar och universella testamentstagare, men också efterlevande maka eller make 

samt sambo. Eftersom samtliga nämnda ska kallas till förrättningen,   torde även 69

registreringen av bouppteckningar garantera att de som har rätt att kallas har kallats och 

även i tillräckligt god tid. Detta kan ses som ett tydligt exempel på att 

registreringskravet är ämnat att vara en rättssäkerhetsgaranti. SKV skriver själva att 

deras granskning av bouppteckningar syftar till att tillvarata arvingars och 

testamentstagares intressen och att det i förlängningen minskar risken för arvstvister.   70

Bouppteckningen spelar vidare en central roll vad gäller bröstarvingars rätt till sin 

laglott enligt det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB. Den som anser att dennes laglott 

kränks genom att arvlåtaren tidigare gett bort en gåva, som är att likställa med 

testamente, ska inom ett år från det att bouppteckningen avslutats väcka talan om 

återbäring, 7:4 st. 2 ÄB. Det är alltså en preskriptionsregel som börjar löpa när 

bouppteckningen avslutats. I lagtexten definieras det inte när en bouppteckning ska 

anses avslutad. Det finns ett rättsfall som är av stort intresse vid undersökningen av 

både bouppteckningens och registreringens funktion vad gäller det förstärkta 

laglottsskyddet och preskriptionstiden. 
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I NJA 2009 s. 717 hade en bouppteckning efter en arvlåtare förrättats mellan den 26 

mars och den 11 juni 2004. SKV registrerade bouppteckningen den första oktober 

samma år. Förrättningsmännen som skrivit på bouppteckningen hade emellertid inte 

närvarat vid förrättningen och därmed var inte bouppteckningen upprättad i enlighet 

med reglerna i kap. 20 ÄB. Dåvarande länsrätten upphävde 2008, till följd av 

felaktigheten, SKV:s beslut om registrering. Frågan i målet var om arvtagaren, vars 

laglottsskydd kränkts, fortfarande kunde föra talan om återbäring av gåvan.  

Högsta domstolen (HD) slår i avgörandet fast att det avgörande förhållandet för 

tidsfristen inte är registreringen som sådan, utan i stället tidpunkten då den godtagbara 

bouppteckningen avslutats. Om en registrering av bouppteckningen vägrats ska detta 

enligt HD tillmätas stor betydelse vid bedömningen av om bouppteckningen är avslutad 

enligt 7:4 ÄB. Detta beror i sin tur på att det krävs ytterligare åtgärder för att 

bouppteckningen ska ha gått till på det sätt som föreskrivs i kap. 20 ÄB. HD skriver 

vidare att preskriptionsregeln bör ges en tolkning som skapar förutsebarhet vid 

bestämmande av preskriptionstiden. HD uttalar inte att preskriptionstiden börjar från 

och med att bouppteckningen registrerats. Emellertid talar HD:s argumentation för en 

sådan tolkning. Det går bland annat att utläsa ur HD:s resonemang vid situationen då en 

bristfällig bouppteckning registrerats trots att så inte borde ha skett: 

”Den omvända situationen, att bouppteckningen registrerats men bröstarvingen i 
tvistemålet hävdar att så inte bort ske, kan vara att bedöma något annorlunda. Framför allt i 
fall då bröstarvingen har betagits möjligheten att ta sin rätt tillvara vid bouppteckningen, 
kanske i något avseende som inte granskats vid registreringen, måste det finnas ett större 
utrymme för att i tvistemålet avvika från bedömningen i registreringsärendet.”   71

Som huvudregel får därmed anses gälla att en bouppteckning anses avslutad när 

bouppteckningen registrerats.   HD poängterar att det dock i förevarande fall var en 72

annorlunda situation eftersom en registrering gjorts trots att så inte borde skett. HD 

konstaterar att det i målet var klarlagt att bouppteckningshandlingen från år 2004 inte 

kunde läggas till grund för registrering på grund av att förrättningen inte skett på sådant 

sätt som föreskrivits i kap. 20 ÄB. Ytterligare förrättningsåtgärder krävdes därmed för 
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att bouppteckningen skulle ha kunnat registreras. Detta ledde HD till slutsatsen att 

bouppteckningen inte avslutats genom 2004 års förrättning. HD anförde även att det inte 

kommit fram några skäl att, vid en beräkning av tidsfristen, anse bouppteckningen vara 

avslutad i juni 2004. 

Av domen kan det, enligt mig, först och främst konstateras att en bouppteckning som 

inte uppfyller kraven i kap. 20 ÄB inte kan anses som avslutad. Detta gäller oavsett om 

registrering har skett eller inte. En vägrad registrering ett skäl som talar för att 

bouppteckningen inte ska anses avslutad och därmed att preskriptionstiden inte heller 

börjat löpa. Som visat ovan börjar preskriptionsfristen för talan om återbäring enligt 7:4 

ÄB som huvudregel löpa från och med att en bouppteckning registrerats. Registreringen 

fyller därmed en funktion för det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB. 

3.3.3  Allmänna arvsfondens intresse 

Allmänna arvsfonden tillfördes år 2014 strax över 734 miljoner kronor från influtna 

arvsmedel samt kapitalavkastning.   När det saknas arvingar eller testamentstagare blir 73

den allmänna arvsfonden arvinge till dödsboet, jfr 5:1 ÄB. Eftersom att Allmänna 

arvsfonden utgör en dödsbodelägare kan i stor utsträckning fondens intresse likställas 

med de intressen som gäller för arvingar och universella testamentstagare.   Den 74

Allmänna arvsfonden skiljer sig dock från en vanlig dödsbodelägare som känt 

arvlåtaren och därigenom har kunskap om dödsboets ekonomiska förhållanden. 

Allmänna arvsfonden saknar nämligen kunskap om den avlidnes egendoms-

förhållanden. Genom bouppteckningen och dess förrättning ges fonden möjlighet att få 

insyn i dödsboet.   Ytterligare något som inte nämns uttryckligen i källorna, men som 75

torde vara uppenbart, är att bouppteckningsförrättningen och kallelsen är nödvändig för 

att Allmänna arvsfonden ska få kunskap om att de är arvingar eftersom de annars saknar 

vetskap om att en person avlidit. Allmänna arvsfonden behöver bouppteckningen, dess 
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uppgifter om dödsboets totala behållning, dödsbodelägarkrets och testamente, för att 

kunna bedöma sin arvsrätt.   76

Mot bakgrund av att Allmänna arvsfonden aldrig har insyn i dödsboet samt att 

betydande summor tillfaller dem varje år får bouppteckningens funktion vad gäller 

Allmänna arvsfondens intresse anses viktig. SKV framhåller vidare att registreringen av 

bouppteckningen är viktig för Allmänna arvsfonden för att utomstående ges möjlighet 

att komma med synpunkter på innehållet i bouppteckningen. På grund av att 

bouppteckningen görs offentlig kan enligt SKV, till exempel, grannar och vänner till den 

avlidne inkomma med uppgifter till Allmänna arvsfonden om att ytterligare tillgångar 

eller skulder finns eller att den avlidne upprättat ett testamente.   Utifrån SKV:s 77

resonemang tycks verket påstå att bouppteckningens offentlighet möjliggör att grannar 

och vänner begär ut bouppteckningen, granskar den och eventuellt inkommer med 

uppgifter om att något saknas. För egen del ställer jag mig frågande till hur pass vanlig 

denna situation är. Att bekanta till den avlidne ska begära ut bouppteckningen för att 

självmant undersöka om något saknas i den låter mindre troligt eftersom det får anses 

vara en viss olägenhet för den enskilde att göra detta. Jag tror inte att registreringen, och 

bouppteckningens offentlighet, fyller någon funktion i detta avseende då SKV:s slutsats 

låter långsökt och dras utan något egentligt stöd. 

3.3.4  Borgenärernas och Kronofogdens intressen 

Borgenärers rätt till betalning av sina fordringar regleras i i kap. 21 ÄB.  Borgenärer 

kallas inte, till skillnad från arvtagare och universella testamentstagare, till 

förrättningsmötet. Borgenärernas intressen är dock alltjämt något som genomgående 

lyfts fram som en viktig funktion som bouppteckningen fyller.   Lind & Walin menar att 78

bouppgivarens underskrift på heder och samvete om att inget avsiktligt utelämnats samt 

de oberoende förrättningsmännens intygande om att tillgångarna värderats efter bästa 

förstånd ger borgenärerna goda förutsättningar för att bevaka sina intressen.   Genom 79
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att granska bouppteckningen och dödsboets tillgångar och skulder kan borgenärer 

bedöma hur pass säker deras fordran är. Därigenom kan de överväga om de riskerar att 

gå miste om sin rätt och om de till följd av detta ska begära säkerhet till skydd för sin 

fordran enligt 21:2 ÄB. Som nämnt är inte arvingar, vid arvskiftet, bundna av de 

värderingar som görs i bouppteckningen.   Eftersom både tillgångar och skulder åsatts 80

ett värde i bouppteckningen går det att utläsa om dödsboet är belastat med större skulder 

än tillgångar. Värderingar av tillgångar torde därför kunna sägas vara av störst vikt för 

borgenärerna och inte dödsbodelägarna.  

Borgenärer får inte kännedom om dödsboets ekonomiska status vid förrättningen. 

däremot har de möjlighet att att begära ut bouppteckningen från SKV för att på så sätt ta 

del av dödsboets ekonomiska ställning.   En bouppteckning utgör nämligen en allmän 81

handling efter att den skickats in till SKV, jfr 2:3 tryckfrihetsförordningen (TF). Det 

finns inga regler om sekretess för bouppteckningar i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Därmed ska SKV genast lämna ut en bouppteckning på begäran, 2:12 st. 1 

TF. En borgenär kan alltså begära ut en bouppteckning för att kunna bevaka sin fordran 

mot ett dödsbo. Om SKV inte registrerade bouppteckningar skulle inte borgenärerna ha 

denna möjlighet längre. Registreringen, arkiveringen och offentligheten som gäller för 

bouppteckningar torde vara direkt nödvändig för att borgenärer ska få tillgång till en 

bouppteckning och kunna bevaka sina fordringar. I just detta avseende anser jag att 

borgenärer och legatarier, som nämnt, skyddas på samma sätt.    82

Bouppteckningens förrättning har vidare betydelse för borgenärerna även fast de inte 

har någon rätt att närvara vid den. Inom en månad efter att bouppteckningen förrättats 

får dödsboets skulder betalas enbart om det kan ske utan fara för övriga borgenärer, 21:1 

ÄB. Efter en månad sedan förrättningen kan borgenärer kräva säkerhet av dödsboet för 

sin betalning, 21:2 ÄB. Registreringen av bouppteckningar fyller dock ingen funktion i 

dessa avseenden eftersom det enbart är förrättningen som är avgörande för dessa 

borgenärsregler. 
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Även för Kronofogdemyndigheten (KFM) är bouppteckningen av värde. Vid 

verkställande av en utmätning är bouppteckningen, enligt SKV, viktig för att KFM 

därigenom kan få tillgång till dödsbodelägarkretsen och deras personuppgifter. Med 

hjälp av detta kan KFM skicka krav eller underrättelse till dödsbodelägarna i samband 

med utmätning. Dessa uppgifter kan även KFM få med hjälp av folkbokföringen men ej 

i samma utsträckning som av bouppteckningen. Däremot förlitar sig inte KFM på de 

värderingar av tillgångar som tagits upp i bouppteckningen utan de gör en självständig 

värdering. Uppgifterna om vilka tillgångar som finns i dödsboets ägo är däremot av stor 

vikt för KFM. Om bouppteckningar inte registrerades skulle KFM:s möjlighet till insyn 

i dödsboet minska menar SKV.   83

3.3.5  Bouppteckningen som legitimationshandling 

Bouppteckningen är en legitimationshandling som styrker delägarnas rätt att företräda 

dödsboet.   Bouppteckningen är alltså nödvändig för att kunna vidta rättshandlingar för 84

dödsboet.   Som tidigare visat innehåller bouppteckningen information om alla 85

dödsbodelägare.   Eftersom dessa pekas ut i bouppteckningshandlingen kan 86

dödsbodelägarna visa att de har rätt att företräda dödsboet.   Denna funktion är praktiskt 87

mycket viktig och grundläggande då den möjliggör för dödsbodelägarna att förfoga över 

kvarlåtenskapen. Bouppteckningen har även en central roll vad gäller dödsboets 

bundenhet av ingångna avtal. Enligt 18:4 st. 1 ÄB är det som tredje man i god slutit 

med dödsbodelägarna enligt bouppteckningen gällande även om det visar sig att annan 

dödsbodelägare finns. 

En praktiskt mycket viktig fråga är när bouppteckningen kan användas som 

legitimationshandling till fullo. Det första tänkbara scenariot är att bouppteckningen kan 

användas som legitimationshandling efter att den förrättats. Det andra tänkbara 

scenariot är att en bouppteckning börjar gälla som legitimationshandling fullt ut när den 

registrerats hos SKV. Det går inte att utläsa några svar på detta utifrån lagtexten i ÄB. 
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Det är därför av intresse att se hur denna fråga hanteras vad gäller fastigheter och 

bankärenden. 

Bouppteckningen kan bland annat gälla som fångeshandling vid ansökan om lagfart. 

Om det enbart finns en delägare i ett dödsbo anses den registrerade bouppteckningen 

som fångeshandling vid ansökan om lagfart, 20:5 st. 1 p. 2 jordabalken (JB). Där det 

finns fler än en dödsbodelägare krävs för förvärv av fastighet genom arv eller 

testamente att både den registrerade bouppteckningen samt arvskifteshandlingen ges 

in.   För att kunna tillskiftas en fastighet behöver alltså en dödsbodelägare den 88

registrerade bouppteckningen.  

Något annorlunda tycks det förhålla sig när dödsbodelägarna överlåter en fastighet som 

ägs av dödsboet till någon utomstående. Som tidigare nämnt företräder samtliga 

dödsbodelägare dödsboet, 18:1 ÄB. Mäklarsamfundet skriver i en instruktion till 

mäklare att en bouppteckning måste ha förrättats för att köpekontrakt ska kunna skrivas. 

Tillträde får inte ske förrän bouppteckningen registrerats. Detta ställningstagande 

bygger Mäklarsamfundet på att köparen inte kan ansöka om lagfart förrän 

bouppteckningen registrerats. Det framgår även att Mäklarsamfundet bedömer att en 

mäklare måste kontrollera dödsbodelägarnas företrädesrätt genom antingen en förrättad 

bouppteckning eller med hjälp av ett dödsfallsintyg med släktutredning från SKV.   De 89

slutsatser som kan dras utifrån Mäklarsamfundets skrivelse är att en försäljning av en 

fastighet i praktiken kan påbörjas utan att varken bouppteckning förrättats eller 

registrerats. Däremot kräver affärens slutförande en registrerad bouppteckning. 

Förutom fastigheter finns även frågan kring när dödsbodelägarna gentemot banker kan 

företräda dödsboet för att bland annat få tillgång till bankkonton samt att kunna sälja av 

eventuella innehav av värdepapper. Som praktiskt exempel på när dödsboets pengar kan 

tas i anspråk av dödsbodelägare kan följande rekommendation av Svenska 

Bankföreningen användas: 
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”Huvudregeln för dödsbos konton är att bankerna tillåter utbetalningar från 
sådana konton först då bouppteckningen blivit inregistrerad hos Skatteverket. 
Innan denna tidpunkt är det upp till varje enskild banks bedömning vilka 
utbetalningar som kan medges. Vanligt är att utbetalningar medges för att täcka 
nödvändiga kostnader för dödsboet, till exempel skäliga begravnings-kostnader 
och kostnader för hyra, el etc.”   90

Även SKV uttalar att dödsbodelägarna behöver en registrerad bouppteckning för att 

kunna få fullständig tillgång till dödsboets banktillgodohavanden.   Dessutom skriver 91

Svenska Bankföreningen att banker i regel inte tillåter överföringar från dödsbon om det 

inte bedöms vara till nytta för dödsboet innan dess att en registrerad bouppteckning kan 

visas upp.   Som framgår av det anförda kräver alltså banker i regel den registrerade 92

bouppteckningen för att dödsbodelägarna ska få fullständig tillgång till dödsboets 

konton. Innan att registrering skett är det en slags miniminivå i vad banken tillåter 

åtkomst till för att dödsboets räkningar och liknande ska kunna betalas.  

Av vad som anförts i denna del framgår det att dödsbodelägarna i flera avseenden är 

begränsade i sina möjligheter att förfoga över dödsboets kvarlåtenskap tills dess att 

registrering skett. Detta tycks vara något som framförallt utvecklats som sedvana inom 

bank- och fastighetsbranschen med koppling till godtrosregeln i 18:4 ÄB. Därmed kan 

man, enligt mig, dra slutsatsen att bouppteckningen är en legitimationshandling som kan 

användas i full utsträckning först när den registrerats. Registreringskravet fyller därmed 

i praktiken funktionen att bouppteckningen fullt ut kan användas som legitimations-

handling. 

3.3.6  Bouppteckningens roll för efterarv 

Brattström & Singer lyfter att den kanske viktigaste funktionen bouppteckningen fyller 

är att den kan ligga till grund för beräkningen av efterarv.   Detta beror, enligt 93

författarna, på att bouppteckningen i många fall kan vara den enda uppgiften om vilka 

tillgångar som fanns efter den först avlidne maken. Lind & Walin lyfter även de den så 
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kallade sekundosuccessionen som en funktion av bouppteckningen.   För egen del 94

håller jag med Brattström, Singer, Lind & Walin och jag avser exemplifiera varför 

bouppteckningen är nödvändig för beräkningen av efterarv.  

Anta att maka A avlider och efterlämnar en efterlevande make B, ett särkullbarn a och 

ett, med make B gemensamt, barn b. Särkullbarn a har möjligheten att antingen begära 

ut sin del av arvet efter Maka A direkt eller göra ett arvsavstående till förmån för 

efterlevande maken B och att få ut sitt arv vid dennes död, jfr 3:9 ÄB. Särkullbarn a 

väljer i detta fall att avstå sitt arv tills att efterlevande maken B avlidit. När maken B 

gått bort ska kvarlåtenskapen fördelas. Problemet i nuvarande fall är att det måste 

framgå vad särkullbarn a:s del är i arvet. Storleken på en arvinges efterarv bestäms 

utifrån kvotdelar i den avlidnes kvarlåtenskap. Själva kvotdelen avgörs utifrån 

förhållandena vid maka A:s död.   Som nämnt ska en bouppteckning, där det finns en 95

efterlevande make eller maka, innehålla uppgifter om båda makarnas tillgångar och 

skulder.   På detta sätt kan kvotberäkningen för efterarvet göras utifrån den tidigare 96

bouppteckningen. För att kunna granska en bouppteckning med anledning av att utröna 

frågan om efterarv krävs dock att den tidigare bouppteckningen finns tillgänglig. SKV 

har en arkiveringsskyldighet genom att en bestyrkt kopia av varje bouppteckning som 

registreras ska förvaras hos SKV, jfr 20:8 st. 2 ÄB. På grund av registreringen hos SKV 

går det att begära ut en tidigare bouppteckning för att kunna beräkna efterarv. 

Bouppteckningsregistreringen garanterar bouppteckningens tillgänglighet inför 

framtiden. Hade inte arkiveringsskyldigheten existerat hade efterarvingar varit tvungna 

att förlita sig på att bouppteckningen efter den de hade rätt till arv av funnits bevarad 

hos någon annan dödsbodelägare. Förmodligen skulle detta avsevärt försvåra många 

efterarvsberäkningar. Därtill skulle kanske den tidigare bouppteckningen i ett antal fall 

aldrig återfinnas. I de fall ingen bouppteckning återfunnits skulle beräkningen av 

efterarv bli praktiskt omöjlig. Eftersom SKV kan tillhandahålla tidigare registrerade 

bouppteckningar säkerställs, enligt mig, beräkningen av efterarv och i förlängningen 
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efterarvingars intressen. Denna funktion är dock inte strikt en funktion av själva 

registreringen, utan snarare ett resultat av arkiveringsskyldigheten.   97

3.3.7 Bouppteckningens roll för arvsavstående 

Begreppet arvsavstående kan avse flera olika företeelser med skilda rättsverkningar. Det 

kan röra sig om ett arvsavsägande, det vill säga att en arvinge ovillkorligt avsäger sig 

sin rätt till arv, 17:2 ÄB. Det kan också avse ett arvsavstående där arvingen avstår sin 

rätt till arv till förmån för dennes egna arvingar. Den tredje varianten är särkullbarns 

arvsavstående till förmån för en efterlevande make enligt 3:9 ÄB.   Den sistnämnda 98

varianten ger särkullbarnet en möjlighet att skjuta på sitt arv och bli efterarvinge till 

styvföräldern. Den efterlevande maken ärver sedan särkullbarnets arvslott med fri 

förfoganderätt och barnets arvsrätt förvandlas till en efterarvsrätt till den efterlevande 

maken.   99

Ett arvsavstående kan ske närsomhelst fram tills att boet skiftas. Om ett arvsavstående 

görs efter bouppteckningsförrättningen, men innan arvskiftet har hunnit äga rum, kan 

dödsbodelägarkretsen ha förändrats och en tilläggsbouppteckning vara påkallad.   Sker 100

denna förändring i dödsbodelägarkretsen innan förrättningen ska detta dock framgå av 

bouppteckningen både vad gäller arvsavstående enligt 3:9 ÄB och 17:2 ÄB. Enligt 

SKV:s praxis ska arvsavståenden skrivas under i en separat handling som bifogas 

bouppteckningen eller genom anteckning och påskrift i själva bouppteckningen av den 

som avsäger sig arvet.   Med hjälp av en bouppteckning går det därmed som 101

huvudregel att utreda om ett arvsavstående har gjorts eller inte. Anta att vi utreder 

dödsboet efter maken B vars maka A gick bort på 1990-talet och hade ett särkullbarn a 

sedan tidigare. Avgörande för om särkullbarnet a ska anses ha rätt till efterarv i make 

B:s dödsbo är om ett arvsavstående gjorts i bouppteckningen efter maka A. Om inte 

bouppteckningar registrerades och arkiverades skulle denna eftersökning försvåras 

avsevärt eftersom ibland mycket gamla bouppteckningar skulle behöva återfinnas. 
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Bouppteckningen fyller därmed funktionen att rätten till efterarv vid ett arvsavstående 

enligt 3:9 ÄB kan undersökas genom granskning av den först avlidne makens 

bouppteckning. Vad gäller registreringens funktion kan det konstateras, i enlighet med 

dess roll vid efterarv, att arkiveringen och offentligheten av tidigare bouppteckningar 

fyller en nödvändig funktion för bedömningen av om ett arvsavstående tidigare gjorts 

och i förlängningen bestämmandet av dödsbodelägarkretsen. 

  

3.4  Kulturhistoriskt forskningsvärde 
 

Lind & Walin tar upp bouppteckningens kulturhistoriska värde som en av dess 

funktioner som man enligt författarna helt enkelt inte kan bortse från.   Att SKV 102

registrerar bouppteckningarna och därmed arkiverar en kopia är en viktig del i denna 

kulturhistoriska funktion enligt Lind & Walin. I 1996 års utredning beskrivs det utförligt 

att bouppteckningen historiskt sett har haft ett kulturellt och historiskt forsknings-

värde.   Detta har berott på att bouppteckningar upprättats sedan länge och visat på stor 103

detaljrikedom. Detta värde anses dock inte föreligga på samma sätt idag eftersom 

bouppteckningar är mer standardiserade nu än förr. Dessutom bedriver bland annat 

Statistiska centralbyrån numera forskning och statistik inom mycket av det forskare 

tidigare behövde bouppteckningar för att kunna studera.   Ytterligare ett skäl jag anser 104

bör vägas in i diskussionen är att vår omvärld blir allt mer digitaliserad och att 

information av forskningsvärde kommer att kunna inhämtas på många andra och mer 

effektiva sätt än genom registrerade bouppteckningar. Det finns dock forskning bedrivs 

med hjälp bouppteckningar som upprättats och registrerats i modern tid.   Det är även, 105

enligt mig, möjligt att bouppteckningar kan fylla ett kulturhistoriskt värde på en mer 

individuell nivå för släktingar till en tidigare avliden person. Som exempel kan bank- 

och sekretessbestämmelser utgöra hinder för att utfå uppgifter som släktingar kan ha 

nytta eller glädje av. I dessa fall blir en tidigare bouppteckning relevant för att ta reda på 

släktförhållanden, uppgifter om tillgångar och skulder eller liknande.    
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Även om bouppteckningens kulturhistoriska funktion avtagit på senare tid tycks det 

dock, som visat i detta avsnitt, fortfarande finnas en sådan funktion idag. I detta 

sammanhang kan det konstateras att det kulturhistoriska värdet i princip förutsätter en 

arkivering av bouppteckningar så att de kan tillhandahållas den som önskar ta del av 

innehållet för att kunna analysera en större mängd bouppteckningar. Även på en mer 

individuell nivå är arkivering nödvändig då det annars krävs att en bouppteckning från 

bakåt i tiden sparas och förvaras inom familjen. Därför är registreringen och 

arkiveringen av bouppteckningar nödvändig för upprätthållandet av ett kulturhistoriskt 

forskningsvärde.  

3.5  EU-rättsliga aspekter: Europeiska arvsintyget 

En ny funktion som bouppteckningen i framtiden kommer fylla, eller i vart fall kan 

komma att fylla, har en EU-rättslig koppling. Genom förordning 650/2012 

(arvsförordningen) har en rad nya, EU-rättsliga aspekter tillkommit. Arvsförordningen 

tillämpas sedan den 15 augusti 2015, art. 82 arvsförordningen. Ett nytt instrument som 

tillkommit till följd av förordningen är ett så kallat europeiskt arvsintyg. Arvsintyget 

syftar till att minska de svårigheter som finns för arvingar och testamentstagare vad 

gäller att hävda sin rätt i en annan medlemsstat, jfr arvsförordningens preambel p. 7.  

Med hjälp av arvsintyget ska arvingar och testamentstagare kunna åberopa sin ställning 

och utöva sin rätt i andra medlemsstater, art. 63.1 arvsförordningen. Arvsintyget kan 

användas till flera olika ändamål, till exempel för att få information om 

banktillgodohavanden på utländska banker eller för att bli laglig ägare av en fastighet i 

en annan medlemsstat.   I vissa situationer är alltså arvsintyget en legitimations-106

handling avsedd för att användas inom EU.  

Förutom i arvsförordningen regleras även europeiska arvsintyg i nytillkomna lag 

(2015:417) om arv i internationella situationer (IAL). Det andra kapitlet i IAL 

innehåller kompletterande regler till arvsförordningen, 1:1 IAL. SKV är den myndighet 

som utfärdar europeiska arvsintyg, 2:7 IAL. Att SKV blev den myndighet som utfärdar 
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arvsintyg hade till stor del att göra med att de sedan tidigare registrerar bouppteckningar 

och för att ett europeiskt arvsintyg i stor utsträckning liknar en bouppteckning.    107

SKV ska kontrollera information, handlingar och bevisning som den som ansöker om 

ett europeiskt arvsintyg ger in och självmant göra de utredningar som krävs för att 

kontrollera uppgifterna, art. 66.1 arvsförordningen. I vissa situationer ska SKV neka den 

som ansöker om arvsintyg. SKV ska bland annat inte utfärda ett arvsintyg om det är 

oförenligt med beslut som omfattar samma uppgifter, art. 67.1 a arvsförordningen. I den 

utredning som ligger till grund för IAL menar utredaren att ett arvsintyg inte bör 

utfärdas om uppgifterna i ansökan inte stämmer överens med uppgifterna i en 

registrerad bouppteckning. I flera fall kan dock bouppteckningen läggas till grund för 

arvsintyget.   Arvsintyg har dock som nämnt många olika syften och kan även utfärdas 108

för att kunna användas under boutredningen för att få uppgifter om bank-

tillgodohavanden i en annan medlemsstat.   Vid denna tidpunkt lär ingen 109

bouppteckning ha upprättats eftersom uppgiften om bankmedel behövs för att kunna 

förrätta bouppteckningen. Jag tror att dödsfallsintyget med släktutredning kan användas 

i nyss nämnda fall då det går att utläsa vilka de närmaste arvingarna enligt lag är. Det 

borde därför vara fallet att en bouppteckning inte måste ha registrerats för att ett 

arvsintyg ska kunna utfärdas. Eftersom regleringen är så pass nytillkommen framgår det 

dock inte tydligt i någon källa hur bouppteckningen respektive det europeiska 

arvsintyget är avsedda att samspela. Det tycks också vara fallet att arvskifteshandlingen 

måste inges till SKV i vissa fall när den sökande avser att till exempel tillskiftas och 

förvärva en fastighet i en annan medlemsstat.   110

Av vad som sagts tidigare kan jag dra slutsatsen att bouppteckningen fyller, eller i vart 

kan komma att fylla, funktionen att den kan hindra en eventuellt felaktig ansökan om 

europeiskt arvsintyg. Som ett konkret exempel torde SKV vägra att utfärda ett arvsintyg 

när den som ansöker om att ges rättigheter i arvsintyget inte står med i bouppteckningen 

som dödsbodelägare. Det borde därför också vara fallet att processen hos SKV 

förenklas i de fall de har tillgång till en sedan tidigare registrerad bouppteckning. 
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Eftersom regleringen är så pass nytillkommen får dock slutsatser om bouppteckningens 

betydelse för det europeiska arvsintyget dras med viss försiktighet. Förmodligen kan 

rättsläget tolkas som något oklart i dagsläget.  

Vad gäller registreringens funktion i detta avseende är det förstås mycket svårt att dra 

några säkra slutsatser med ett precis nytillkommet rättsläge och utan källor att tillgå. I 

vart fall borde arkiveringen av bouppteckningar underlätta SKV:s arbete när de tar 

ställning till om de ska utfärda det europeiska arvsintyget eller inte. Om SKV vid 

bouppteckningsregistreringen även prövat dödsbodelägarkretsen är även det något som 

åtminstone teoretiskt kan verka som en säkerhetsventil mot att obehöriga ansöker om 

arvsintyg. Det är dock osäkert om några klara och tydliga funktioner av registreringen i 

detta sammanhang finns i dagsläget.  

3.6 Slutsatser om registreringens syfte och funktion

Av vad som anförts i detta kapitel kan det konstateras ett bouppteckningen fyller många 

olika funktioner. I vissa avseenden, som vid den EU-rättsliga aspekten med arvsintyget, 

är det svårt att dra några säkra slutsatser. Till skillnad från motiven till bouppteckningen 

är inte motiven till registreringskravet lika tydliga. Ett skäl till detta anser jag vara att 

bouppteckningen, och dess registrering, under lång tid har varit förenade med varandra i 

den systematik som utvecklats för bouppteckningsförfarandet. Många källor beskriver i 

allmänna ordalag syfte och funktion med både bouppteckning och registrering. Detta 

har i sin tur lett till att det bitvis varit svårt att särskilja bouppteckningen och 

registreringen från varandra när det handlar om funktion eller syfte. Det huvudsakliga  

och historiska syftet med registreringskravet har antagits vara att garantera att 

rättsägarnas rätt tillvaratas. Det som framgått av kapitlet är vidare att registreringen, och 

arkiveringen, av bouppteckningar fyller en viktig funktion för borgenärer, KFM, 

beräkningen av efterarv samt bedömningen om arvsavståenden gjorts. Gemensamt för 

dessa civilrättsliga funktioner är att bouppteckningen kan begäras ut som allmän 

handling eftersom den registrerats och arkiverats. Registreringen spelar vidare roll för 

preskriptionstiden för talan om återbäring av gåva för bröstarvingar. Registreringen kan 

även tänkas förenkla förfarandet när en ansökan om europeiskt arvsintyg ges in till 
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Skatteverket. Sammanfattningsvis kan det därmed konstateras att registreringen av 

bouppteckningar fyller många olika funktioner. Sedan arvs- och gåvoskatten 

avskaffades är, enligt mig, SKV:s arkivering och tillhandahållande av registrerade 

bouppteckningar registreringskravets viktigaste funktion. 

3.7  Sammanfattning av syften och funktioner 

För att konkretisera och ge en överskådlighet över vad som anförts och vilka slutsatser 

som dragits kan avsnitt tre sammanfattas som följande.  

Boupptecknings syfte och funktioner: 

- Historiskt sett till ledning för de som är rättsägare, det vill säga de som har ett 

intresse i dödsboet vilka främst är arvingar, testamentstagare och borgenärer. 

Bouppteckningen har även haft en förberedande karaktär inför arvskiftet och 

dödsboets avvecklande,   

- den låg tidigare till grund för arvsskatten. Denna funktion existerar inte längre då 

arvs- och gåvoskatten är avskaffad. Det går dock inte att utesluta att denna funktion 

kan komma att åter existera i framtiden om skatten återinförs,  

-  säkerställa att arvingar och universella testamentstagare kan bevaka sin rätt genom 

att de kallas till förrättningsmötet där bouppteckningen förrättas. I detta avseende 

minskar bouppteckningen också risken för framtida tvister, 

- att borgenärer kan få kunskap om dödsboets tillgångar och dödsbodelägare och 

därigenom enklare bevaka sina fordringar gentemot dödsboet. Boupptecknings-

förrättningen spelar också roll för borgenärer, även om de inte kallas till 

förrättningen, då dödsboets skulder inte får betalas inom en månad från 

förrättningen om det inte kan ske utan fara för övriga borgenärer, 21:1 ÄB,   

- att KFM genom bouppteckningen kan få tillgång till dödsbodelägarna för att kunna 

kontakta dem angående utmätning samt att de får kunskap om vilka tillgångar som 

dödsboet innehar,  
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- att Allmänna arvsfonden, som alltid saknar kunskap om sin arvsrätt samt om 

dödsboets ekonomiska ställning, genom kallelse till förrättning och bo-

uppteckningens innehåll kan få kunskap om att fonden är arvinge samt vilka 

tillgångar som finns i dödsboet. Eftersom Allmänna arvsfonden är en arvinge  fyller 

bouppteckningen i övrigt samma funktioner för fonden som för arvingar och 

testamentstagare,  

- bouppteckningen utgör en legitimationshandling som möjliggör för arvingar och 

testamentstagare att rättshandla för dödsboet och i förlängningen förfoga över 

kvarlåtenskapen eftersom deras rätt anges i bouppteckningen. Vidare är det som 

tredje man i god slutit med dödsbodelägarna enligt bouppteckningen gällande även 

om det visar sig att annan dödsbodelägare finns,  

- bouppteckningen krävs för att i ett senare skede då en efterlevande make dör kunna 

beräkna eventuell efterarvsrätt, 

- bouppteckningen krävs för att i ett senare skede då en efterlevande make dör kunna 

avgöra dödsbodelägarkretsen då ett arvsavstående kan ha gjorts, 

- bouppteckningen fyller vidare en viss kulturhistorisk funktion då den kan ligga till 

grund för forskning. Denna funktion är dock inte lika stark idag som den tidigare 

varit, och 

- bouppteckningen fyller, eller i vart fall kan komma att fylla, funktionen att den kan 

hindra en eventuellt felaktig ansökan om europeiskt arvsintyg då ett sådant inte bör 

utfärdas. Rättsläget är dock nytillkommet och det är svårt att förutspå exakt hur det 

europeiska arvsintyget och bouppteckningen kommer att förhålla sig till varandra. 

Bouppteckningsregistreringens syfte och funktioner: 

- Det historiska syftet med att registrera bouppteckningar får, mot bakgrund av viss 

avsaknad av tydliga motiv, antas vara att fylla en rättssäkerhetsfunktion. Denna 

funktion får anses fortsatt genomsyra skälen till varför bouppteckningar kontrolleras 

av en myndighet. Rättssäkerhetsfunktionen består av att, genom myndighetskontroll 

av bouppteckningen, garantera att rättsägarnas intressen i dödsboet tillgodoses,  
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-  registreringskravets kanske viktigaste funktion var tidigare att ligga till grund för 

arvsskatten. Denna funktion har dock upphört sedan arvsskatten avskaffades, 

- registreringen, och prövningen därvid, får antas fylla funktionen att arvingar och 

universella testamentstagare och Allmänna arvsfonden blir kallade till förrättningen 

på det sätt som föreskrivs i lag, 

- registreringen har i praktiken fått funktionen att bouppteckningen fullt upp kan 

användas som legitimationshandling när det gäller att slutföra försäljning av 

fastigheter och att kunna råda över dödsboets banktillgångar, 

- registreringen möjliggör, genom att bouppteckningen blir offentlig och förvaras hos 

SKV, för borgenärer att kunna ta del av bouppteckningen för att därigenom bevaka 

sina fordringar mot dödsboet. Även för KFM är registreringen nödvändig då KFM 

kan behöva den för att få tillgång till dödsboets tillgångsinnehav samt för att i 

förlängningen kunna göra utmätning, 

- registreringen har en mycket viktig funktion för efterarv och arvsavstående. Genom 

att bouppteckningar arkiveras kan nödvändig information, för att kunna beräkna 

efterarv samt utreda dödsbodelägarkretsen, i en tidigare bouppteckning enkelt fås 

genom att begära ut den relevanta bouppteckningen från SKV,  

- bouppteckningen fyller också en avgörande funktion vad gäller preskriptionsregeln 

för det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB då preskriptionsfristen som huvudregel 

börjar löpa från och med att bouppteckningen registrerats,  

- det är möjligt att registreringen av bouppteckningar eventuellt underlättar SKV:s 

arbete när de tar ställning till om de ska utfärda ett europeiskt arvsintyg eller inte,  

- registreringskravet är nödvändigt för att bouppteckningar ska kunna ha ett 

kulturhistoriskt forskningsvärde eftersom bouppteckningarna, genom registreringen, 

arkiveras och hålls tillgängliga för allmänheten. 

- sammantaget är den viktigaste funktionen av registreringen att bouppteckningar 

arkiveras och kan tillgås för de olika aktörer och syften som nämns ovan.  
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4  SKV:s prövning vid registrering 

4.1  Förutsättningar för registrering 

4.1.1  SKV:s prövningsskyldighet enligt lag 

En central fråga i denna uppsats är vad SKV prövar när de bedömer huruvida de ska 

registrera en bouppteckning eller vidta någon annan åtgärd. Det framgår inte explicit av 

lag vad SKV ska pröva. Det är i själva verket endast ett stycke i 20:9 ÄB som reglerar 

registreringsprövningen. Registrering av bouppteckning får nämligen inte ske om det 

inte framgår att bouppteckningen har upprättats på det sätt som föreskrivs i 20 kap. ÄB, 

20:9 st. 3 ÄB. Regeln är därmed negativt formulerad eftersom den anger när SKV inte 

ska registrera en bouppteckning. Något som får anses framgå implicit av lagtexten är 

SKV:s prövningsskyldighet.  

SKV ska kontrollera att hela kap. 20 ÄB har beaktats när bouppteckningen förrättats. 

SKV själva skriver att deras uppgift är att kontrollera att bouppteckningen innehåller 

samtliga obligatoriska uppgifter och att det framgår att förrättningen gått till på det sätt 

som anges i 20 kap. ÄB.   I sin årsredovisning skriver SKV att deras uppgift är att 111

säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är 

uppfyllda innan registrering.   Utifrån lagtextens lydelse tycks dessa tolkningar 112

rimliga. Att SKV i realiteten granskar samtliga uppgifter i bouppteckningen utifrån 

lagtextens krav är jag mindre benägen att tro då det finns uppgifter SKV helt enkelt inte 

kan granska. Det är därför av intresse att se vad SKV både ska och kan pröva vid sitt 

beslut om att registrera eller inte registrera en bouppteckning.  
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Det är i praktiken främst 20:2, 20:3, 20:5 och 20:6 ÄB som SKV:s prövning omfattar 

när de tar ställning till om en bouppteckning ska registreras.   Lagtextens innehåll har 113

redan berörts.   För att nämna några av de punkter som SKV enligt dem själva prövar 114

kan följande tas upp: att alla personuppgifter om den avlidne finns med, att alla 

dödsbodelägare och övriga som ska kallas har blivit kallade och detta i tillräckligt god 

tid, att alla arvingars släktskap till den avlidne angetts, att tillgångar och skulder 

antecknats och tillgångar värderats korrekt, att förrättningsmännen inte har ett intresse i 

boet och att underskrifter av bouppgivaren och förrättningsmännen finns.   Avsikten 115

med detta kapitel är att analysera i vilka avseenden SKV faktiskt utför en kontroll. Det 

är främst frågan om tillgångar och skulder, samt dödsbodelägarkretsen som jag funnit 

vara av intresse.  

4.1.2  Tillgångar och skulder - förekomst och värdering 

Vad gäller tillgångar och skulders förekomst kan följande anmärkas. Huruvida en skuld 

eller tillgång upptagits i bouppteckningen är inget SKV normalt kan pröva eftersom de 

inte har någon information om den avlidnes ekonomiska förhållanden.   Därav är det i 116

huvudsak  bouppgivarens,  och  till  viss  del  förrättningsmännens,  uppgift  att  samtliga 

tillgångar  och  skulder  tas  med.  Detta  därför  att  bouppgivaren  är  den  som  lämnar 

uppgifterna om dödsboet och på heder och samvete undertecknar bouppteckningen med 

att  inga uppgifter  avsiktligen utelämnats.  Förrättningsmännens  roll  och ansvar  torde 

vara den rådgivande delen i dels att ge bouppgivaren vägledning i vilka uppgifter denne 

behöver för att  upprätta bouppteckning, dels det praktiska i  att  denne sammanställer 

uppgifterna  på  det  sätt  lagen  föreskriver.  Om bouppgivaren  avsiktligt  utelämnar  en 

uppgift om en tillgång eller skuld kan inte SKV kontrollera detta. Följden blir att en 

sådan bouppteckning registreras, trots att den materiellt är felaktig. I dessa situationer, 

vilket nämnts, fordrar lagtexten att en tilläggsbouppteckning förrättas och därefter sänds 

till  SKV för registrering.   Kravet  på tilläggsbouppteckning förändrar dock inte det 117

faktum att en materiellt felaktig bouppteckning kan bli registrerad. 
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Ytterligare problematik föreligger vid värderingen av tillgångar. SKV anser att verkets 

uppgift är att kontrollera att värden angivits och att bouppgivaren undertecknat att detta 

stämmer.   Denna slutsats drar de eftersom de inte har någon möjlighet att undersöka 118

om värderingen av en tillgång stämmer eller inte.  SKV framhåller även att de inte gör 

någon prövning av värderingarna. SKV beskriver vidare att de heller inte har något eget 

intresse av att kontrollera tillgångars och skulders förekomst eller tillgångars värdering 

annat än i de fall då det kan rendera i att bouppteckningen visar en negativ behållning 

för dödsboet. 119

När arvsskatten fortfarande fanns tog SKV, som nämnt, in kontrolluppgifter från 

försäkringsbolag om den avlidnes försäkringar som de kunde kontrollera mot 

uppgifterna i bouppteckningen.   Eftersom detta togs bort när arvs- och gåvoskatten 120

slopades kan inte SKV längre utföra någon kontroll av om det finns försäkringar med 

förmånstagarförordnanden.   På samma sätt som vid tillgångars och skulders förekomst 121

kan därmed inte SKV kontrollera att försäkringspengar verkligen tagits upp i 

bouppteckningen. 

SKV har utvecklat en handläggningsrutin vad gäller fastigheter. Om en fastighet 

upptagits i en bouppteckning utan beaktande av kraven som uppställs för att beviljas 

lagfart hos Lantmäteriet uppmanar SKV dödsboet att komplettera uppgiften.    Det bör 122

nämnas att det inte finns något formkrav i ÄB vad gäller fastighetens angivelse utan att 

det uteslutande är fastighetsrättsliga regler som ligger till grund för detta.   Rent 123

principiellt har alltså SKV ingen rättslig möjlighet att vägra registrera en bouppteckning 

vars information om en fastighet är sådan att den inte kan ligga till grunden för en 

lagfartsansökan. SKV:s arbete är dock av förenklande natur då en bristfällig 

fastighetsbeteckning i bouppteckningen leder till att en tilläggsbouppteckning måste 

upprättas och på nytt registreras hos SKV. I detta avseende är därför SKV:s granskning 

förenklande för dödsboet och dödsbodelägarna.   
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4.1.3  Dödsbodelägares kallelse eller närvaro 

Om det av en bouppteckning framgår att förrättningen inte skett så som lagen 

föreskriver, eller att det av bouppteckningen inte framgår att förrättningen gått till på det 

sätt lagen föreskriver, registrerar inte SKV en bouppteckning.   Det måste därmed 124

framgå av bouppteckningen att alla behöriga har kallats och därtill att kallelsen skett i 

tillräckligt god tid. 

SKV har via sina uppgifter från folkbokföringen viss möjlighet att granska om de som 

är dödsbodelägare kallats eller inte. Det finns inte några källor som visar exakt i vilken 

utsträckning denna kontroll görs. Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar i vart fall 

om den avlidne var gift vid dödsfallet och i sådant även med vem. Därtill visar intyget 

vilka barn den avlidne hade. Däremot framgår det inte av dödsfallsintyget vilka andra 

släktingar, såsom syskon, den avlidne hade.   Det är något oklart om SKV själva kan 125

efterforska vilka syskonen till den avlidne är. Bland annat skulle SKV eventuellt kunna 

utreda vilka som är syskon till den avlidne genom att granska den avlidnes föräldrars 

dödsfallsintyg. Jag har dock inte funnit något stöd för att SKV undersöker detta. SKV 

skriver själva att de har mycket små möjligheter att efterforska avlägsnare släktingar till 

den avlidne. Därtill skriver SKV att deras uppfattning är att avsikten med registreringen 

inte är att styrka vilka som är dödsbodelägare.   Därmed tycks SKV:s kontroll av att 126

dödsbodelägarekretsen närvarat eller kallats vara begränsad till enbart de uppgifter som 

framgår av dödsfallsintyget. 

Som nämnt är det förrättningsmännens ansvar att anteckna om någon har närvarat eller 

om ett kallelsebevis istället bifogats bouppteckningen.   Eftersom SKV har tillgång till 127

dessa uppgifter i bouppteckningen, samt själva tillhandahåller dödsfallsintyget med 

släktutredning, torde de utifrån detta kunna kontrollera att efterlevande make eller maka 

samt barn till den avlidne kallats till mötet. Anta att det av ett dödsfallsintyg med 

släktutredning framgår att den avlidne hade ett barn vars närvaro inte är antecknad i 
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bouppteckningen. Därtill finns inget kallelsebevis bifogat som styrker att barnet kallats 

till förrättningen. I denna situation torde SKV, mot bakgrund av vad som sagts, vägra  

registrering av bouppteckningen. SKV har däremot inte några större möjligheter att 

kontrollera att till exempel en arvinge verkligen har närvarat på det sätt som angetts i 

bouppteckningen. SKV skriver själva att om en person angetts som närvarande godtar 

SKV denna uppgift eftersom förrättningsmännen intygat detta.   128

SKV saknar egna uppgifter om testamente, sambo och andra eventuella arvtagare än 

make och barn. På grund av detta kan de inte göra någon självständig kontroll av om 

universella testamentstagare, sambo och mer avlägsna arvingar kallats till 

bouppteckningen.   I detta fall är SKV, liksom vid angivelser av tillgångar och skulder, 129

tvungna att förlita sig på den information som ges i bouppteckningen. Förutom den 

avlidnes barn och efterlevande make skyddas inte övriga arvingar, Allmänna 

arvsfonden, universella testamentstagare eller efterlevande sambo av registreringskravet 

vad gäller deras rätt att närvara vid förrättningen. Vad gäller Allmänna arvsfonden torde 

dock SKV vid registreringsprövningen kunna utläsa ur bouppteckningen huruvida 

fonden ska ha kallats till förrättningen eller inte. Detta för att det i bouppteckningen ska 

anges uppgift om testamente samt legala arvingars släktskap till den avlidne.   I de fall 130

då inga andra legala arvingar än Allmänna arvsfonden finns, men samtidigt ett 

testamente som ersätter den legala arvsrätten finns, går det därför att utläsa om 

Allmänna arvsfonden ska ha kallats eller ej.  

4.1.4  Förrättningsmännen och bouppgivaren 

I bouppteckningen skriver som nämnt förrättningsmannen under på att allt blivit riktigt 

antecknat samt att värderingarna gjorts efter bästa förstånd. Därtill intygar bouppgivaren 

på bouppteckningshandlingen att uppgifterna är riktiga och att inget avsiktligen 

utelämnats.   SKV ska kontrollera att dessa underskrifter finns vilket inte torde vålla 131

några större svårigheter. Vad gäller förrättningsmännen torde SKV, eftersom det av 
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bouppteckningen måste framgå att förrättningen gått till på det sätt som anges i 20 kap. 

ÄB, vara skyldigt att kontrollera att förrättningsmannen inte äger ett intresse i boet.  132

Dessvärre berörs inte omfattningen av SKV:s prövning i detta fall i någon källa vilket 

gör det svårt att dra några slutsatser. Jag är dock benägen att anta att SKV i vart fall 

prövar om förrättningsmännen är arvingar eller testamentstagare. Detta då det ur 

bouppteckningen är enkelt att utläsa huruvida förrättningsmännen är arvingar eller 

testamentstagare eftersom de i sådant fall tagits upp som detta i bouppteckningen. Även 

efterarvingars arvsrätt går att utläsa ur en bouppteckning då barn till den avlidne alltid 

anges i bouppteckningen. Om en arvinge, testamentstagare eller efteravinge agerat 

förrättningsman torde därför SKV kunna se detta utifrån bouppteckningen och därmed 

besluta att inte registrera bouppteckningen. Avsaknaden av källor gör det dock som 

nämnt svårt att veta exakt i vilken utsträckning bedömningen görs.  

4.1.5  Slutsats; Begränsad prövningsförmåga 

Utgångspunkten för vad SKV ska pröva vid beslut om registrering av en bouppteckning 

torde utifrån 20:9 st. 3 ÄB vara att hela kap. 20 ÄB är uppfyllt. Innan arvs- och 

gåvoskatten avskaffades fick SKV in en mängd kontrolluppgifter. Idag förhåller det sig 

dock annorlunda. Som visat är det nämligen mycket som SKV inte kan pröva vid sitt 

beslut om registrering. SKV kan inte granska huruvida alla tillgångar och skulder tagits 

upp i bouppteckningen eller tillgångarnas värdering. SKV tycks kunna pröva om 

efterlevande make, bröstarvingar eller Allmänna arvsfonden kallats till förrättningen på 

sådant sätt som kap. 20 ÄB föreskriver. Däremot verkar SKV inte kunna bedöma 

huruvida andra dödsbodelägare än de nyss nämnda, som enligt lag ska kallas, verkligen 

har kallats till förrättningen. SKV har heller inte någon möjlighet kontrollera att 

universella testamentstagare eller arvingar verkligen närvarat vid förrättningen utan där 

förlitar de sig på förrättningsmannens intygande. Avsaknaden av källor gör det dock 

svårt att veta exakt vad SKV förväntas pröva vid registreringen. Mot bakgrund av detta 

hade tydligare regler om prövningen i lagstiftning varit önskvärt. Den slutsats som 

emellertid kan dras av detta kapitel är att SKV:s möjlighet till självständig prövning av 

om en bouppteckning är upprättad i enlighet med 20:9 st. 3 ÄB är begränsad.  
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4.2  Jämförelse mellan registreringens funktioner och  

  förutsättningar för registrering    

Förutsättningarna för registrering bör jämföras med funktionerna som registreringen 

fyller, eller i vart fall är ämnad att fylla. På detta sätt går det nämligen att skapa sig en 

bild av hur pass ändamålsenlig själva registreringen av bouppteckningar är. Med andra 

ord kan detta avsnitt sägas utreda vilka funktioner registreringen, mot bakgrund av den 

faktiska prövningen som SKV gör, verkligen fyller. Detta kommer i sin tur kunna 

beaktas vid diskussionen kring om registreringskravet för bouppteckningar kan tas bort. 

Som nämnt fyller registreringen bland annat den övergripande rättssäkerhetsfunktionen 

i att trygga rättsägarnas intressen i dödsboet. Vad gäller borgenärernas intressen kan 

följande konstateras. Som tidigare utrett kan inte SKV undersöka vilka tillgångar och 

skulder som finns i dödsboet. I detta fall är de tvungna att förlita sig på de uppgifter som 

lämnats i bouppteckningen. SKV prövar inte heller de värderingar som gjorts i 

bouppteckningen. Eftersom att ingen sådan prövning görs kan man ifrågasätta om 

bouppteckningsregistreringen tillför något för borgenärernas del. Borgenärerna borde 

mot bakgrund av detta inte ha större anledning att fästa tillit till uppgifterna om 

tillgångar och skulder bara för att en bouppteckning registrerats. Vad gäller 

borgenärerna anser jag därmed att rättssäkerhetsfunktionen inte stärks på något sätt 

genom SKV:s prövning vid registrering. Däremot är arkiveringen av bouppteckningar 

hos SKV fortfarande viktig för att borgenärer ska kunna få insyn i dödsboet och 

därigenom bevaka sina intressen. 

Vad gäller bröstarvingar samt efterlevande make eller maka kan SKV som nämnt 

kontrollera att dessa kallats till förrättningen samt i tillräcklig tid. Därmed fyller 

registreringen en rättssäkerhetsfunktion för dessa. SKV kan dock inte efterforska i vilka 

eventuella övriga arvingar eller universella testamentstagare som ska ha kallats till 

förrättningen. För dessa rättsägare fyller inte bouppteckningen någon rättssäkerhets-

funktion. SKV godtar vidare förrättningsmännens intygande om att en rättsägare varit 

närvarande. Därmed finns ingen säkerhetsfunktion i de fall då denna information är 

felaktig.  
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SKV skriver att det inte är bouppteckningen i sig, utan det faktum att den har 

registrerats av en offentlig myndighet, som ger den dess värde som behörighets-

handling.   Jag ställer mig dock kritisk till detta uttalande. Även om det finns en slags 133

rättssäkerhetsgaranti i att en offentlig myndighet registrerar bouppteckningar måste 

ändå rättssäkerhetsgarantin bestämmas utifrån vad SKV prövar och i förlängningen 

skyddar. Eftersom SKV:s prövning i praktiken inte omfattar kontroll av flera av de krav 

som uppställs i ÄB kap. 20 kan registreringens funktion av rättssäkerhetsgaranti 

ifrågasättas. Jag anser att registreringskravets rättssäkerhetsfunktion är svag. 

Registreringen av bouppteckningar är därmed inte särskilt ändamålsenlig i dagens läge.  
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5  Utformningen av reglerna kring   

  registrering av bouppteckningar   

5.1 Sammanvägning - Registreringskravet kan ej tas bort  

I detta kapitel kommer således den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen att 

diskuteras nämligen om registreringskravet kan tas bort och om regelverket eventuellt 

kan förändras.  

Att registrera bouppteckningar för med sig vissa negativa konsekvenser. Först och 

främst uppgår kostnaderna för registreringen till icke obetydliga summor för staten. 

Samtidigt uppgår inte kostnaderna för registrering av bouppteckningar till ens en 

procent av SKV:s totala verksamhetskostnader. Registreringen kan dock eventuellt leda 

till minskade tvister vilket har en kostnadsbesparande effekt eftersom svenska 

domstolar belastas med färre processer.   Som visat är registreringen en förutsättning 134

för fullbordandet av överlåtelse av fastighet och kontroll över dödsboets 

banktillgodohavanden.   Eftersom handläggningstiderna ofta är fyra veckor och i vissa 135

fall ännu längre,   innebär detta att dödsbodelägarna i normalfallet är förhindrade att 136

slutföra avvecklingen av dödsboet under denna tid. Denna aspekt får anses utgöra en 

olägenhet för dödsbodelägarna. Ett eventuellt motargument är att detta inte skulle vara 

till någon större nackdel för dödsbodelägarna eftersom att en fastighetsförsäljning till 

exempel kan påbörjas, men endast inte avslutas, innan registreringen skett. Dock anser 

jag att tiden fram tills att bouppteckning förrättas även måste inkluderas när man ser till 

tiden det kan ta att genomdriva en försäljning av en fastighet. Bouppteckning ska som 

nämnt förrättas inom tre månader, 20:1 ÄB. Normalt torde viss tid behöva löpa för att 

kartlägga dödsboets tillgångar och skulder samt bestämma tid för förrättning och 

dessutom kalla alla dödsbodelägare i tid. Om man beaktar att en försäljning av en 

fastighet inte kan fullbordas förrän runt fyra månader efter att arvlåtaren avlidit blir 
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bilden mer rättvisande och olägenheten för dödsbodelägarna mer tydlig. Det bör i 

sammanhanget nämnas att ett arvskifte i princip förutsätter att det är klarlagt om 

kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lag eller testamente.   Om en arvinge vill göra 137

gällande att ett testamente är ogiltigt måste denne klandra det inom sex månader från att 

delgivning av testamentet skett, 14:5 ÄB. Det kan därför tänkas att ett arvskifte kan vara 

svårt att genomföra innan talerätten gått förlorad och testamentet vunnit laga kraft. I de 

fall då det finns testamenten med klanderfrist kan alltså tidsförskjutningen på grund av 

registreringen vara av mindre betydelse för dödsbodelägarna.  

 

Som visat i föregående kapitel är inte registreringen av bouppteckningar särskilt 

ändamålsenlig. Förutsättningarna för registrering och tillika omfattningen av SKV:s 

kontroll är till viss del oklar på grund av få källor. Ytterligare en problematik är att 

reglerna som ligger till grund för prövningen är mycket sparsamt utformade. SKV har 

dock begränsat utrymme för att fylla någon egentlig rättssäkerhetsfunktion i dagsläget. 

Därmed anser jag att skälen för att upprätthålla en prövning vid registreringen inte är 

starka mot bakgrund av rättsäkerhetsfunktionen i sig.  

Som tidigare konstaterats är arkiveringen av bouppteckningar nödvändig för flera 

funktioner.   Några av dessa funktioner är borgenärers möjlighet att bevaka sina 138

fordringar, KFM:s möjlighet att få insyn i ett dödsbo, beräkningen av efterarv samt 

utredningen av huruvida ett arvsavstående gjorts. Enligt mig går det inte att negligera 

dessa funktioner. Skulle registreringskravet för bouppteckningar tas bort skulle det bli 

praktiskt omöjligt för borgenärer att kunna ta del av bouppteckningen för att kunna 

bevaka sin rätt. Samtidigt skulle KFM:s möjlighet till utmätning med mera bli svårare 

utan information om dödsbodelägarkretsen och vilka tillgångar som finns i 

kvarlåtenskapen. Olägenheterna för borgenärerna skulle därmed bli stora då både de 

själva och verkställande indrivningsmyndighet skulle få minskad möjlighet till insyn. 

Beräkningen av efterarv skulle vidare komma att försvåras och eventuellt omöjliggöras i 

vissa fall. I dessa fall skulle efterarvingar i värsta tänkbara scenario riskera att gå miste 

om sin lagliga rätt till arv. Om inte en bouppteckning efter en tidigare avliden person 

gick att inhämta från SKV skulle det vidare bli svårt att utreda om ett arvsavstående 
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gjorts. Detta skulle i sin tur göra det svårt att avgöra dödsbodelägarkretsen när den 

efterlevande maken eller makan avlidit. Därutöver reglerar registreringskravet 

preskriptionsfristens start i det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB. Även i samband med 

utfärdande av europeiska arvsintyg kan registreringen tänkas förenkla handläggnings-

processen.  

Frågan blir, mot bakgrund av det anförda, om bouppteckningar ska förrättas och bli en 

rent civilrättslig angelägenhet likt arvskiftet eller om statlig inblandning fortfarande bör 

existera. Det finns ett antal nackdelar med att registrera bouppteckningar. Sammantaget 

är jag dock benägen att dra slutsatsen att alltför många skäl talar för att bouppteckningar 

fortsatt måste registreras hos SKV. Konsekvenserna av att utesluta SKV:s inblandning i 

bouppteckningsförfarandet skulle förmodligen föra med sig alltför många risker för 

rättsförluster för rättsägare. Dessutom skulle det bli avsevärt svårare både vad gäller 

dödsboutredning och bevakning av rättigheter i dödsboet. Slutsatsen är därmed att 

bouppteckningsregistreringen inte kan tas bort. 

5.2  Enbart prövning av förrättningsmännen  

Dagens registrering av bouppteckningar är som nämnt inte ändamålsenlig. En fråga som 

uppstår är om SKV:s möjligheter till granskning ska utökas eller om de eventuellt ska 

minskas.  En slutsats som kan dras är att arkiveringen av bouppteckningar är nödvändig. 

Det kan däremot diskuteras om själva registreringen är så pass nödvändig. Jag anser att 

registreringsprövningen, som den ser ut idag, kan förändras då den inte fyller någon 

nämnvärd rättssäkerhetsfunktion. Om registreringsprövningen togs bort, eller i vart fall 

begränsades, skulle olägenheter som långa handläggningstider och kostnader för staten 

minska. Därtill skulle många av de positiva saker med statligt register över 

bouppteckningar kvarstå. Efterarvsberäkningar och arvsavståenden skulle fortfarande 

kunna utredas på ett effektivt sätt. Även borgenärer skulle, precis som idag, ha 

möjlighet att begära ut bouppteckningen för granskning av den och bevakning av sina 

fordringar. Likaså skulle KFM kunna begära ut bouppteckningen. Vidare skulle forskare 

fortsatt kunna granska bouppteckningar för kulturhistoriska värden eller annan 
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forskning. SKV skulle även kunna tillgå arkiverade bouppteckningar för att kontrollera 

att ett eventuellt europeiskt arvsintyg kan utfärdas.  

Den mest överhängande risken som med att ta bort registreringsprövningen som SKV 

utför torde vara att fler materiellt felaktiga bouppteckningar upprättas och registreras. 

Med detta riskerar även antalet tvister öka för att till exempel eventuella dödsbodelägare 

inte kallats till förrättningen. Detta är en risk som svårligen kan negligeras. Enligt lag är 

förrättningsmännen skyldiga att intyga att allt antecknats korrekt. Därmed anser jag att 

SKV:s prövningsskyldighet i fortsättningen skulle kunna begränsas till att kontrollera att 

förrättningsmännen uppfyller kraven på att inte äga ett intresse i dödsboet. På detta sätt 

skulle handläggningstiderna och kostnaderna minska samtidigt som risken för tvister 

eventuellt inte skulle öka i nämnvärd utsträckning. Det bör poängteras att den vanligaste 

typen av tvist kring bouppteckningar är att dödsbodelägare eller andra angetts som 

närvarande i bouppteckningen trots att de inte varit närvarande vid förrättningen. Dessa 

bouppteckningar har dock registrerats trots att de varit materiellt felaktiga.   Nuvarande 139

registreringsprövning bör därför inte uppfattas som en garanti för att tvister inte kan 

uppstå med dagens reglering.  

Jag anser att det i grunden är problematiskt att SKV har en prövningsskyldighet som 

enligt lag är vidsträckt men som i praktiken inte är särskilt omfattande. Det skapar dålig 

förutsebarhet. I vilken utsträckning kan rättsägare förlita sig på att SKV:s registrering 

blir korrekt? Om SKV:s prövningsskyldighet begränsades till förrättningsmännen och  

det i lag tydliggjordes att SKV enbart prövar att de inte äger ett intresse i dödsboet 

skulle medvetenheten öka. En sådan reglering skulle med fördel kunna förenas med ett 

förtydligande av förrättningsmännens ansvar och eventuellt med skadeståndsrättsliga 

bestämmelser. Detta skulle i förlängningen kunna minska antalet tvister då, som nyss 

nämnt, den vanligaste typen av tvist är osant antecknande av arvingar som närvarande. 

Med tydligare ansvarsregler för förrättningsmännen skulle kanske inte dessa osanna 

intyganden ske i samma utsträckning.  
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Familjerätten brukar generellt sett framhållas som ett rättsområde som står inför 

utmaningar vad gäller att förhålla sig till dagens samhälle med dess ökande 

internationella anknytning och större variation i familjekonstellationer.   Jag anser att 140

de instruktoriska kraven på att förrättningsmännen ska vara kunna och trovärdiga är 

föråldrade och bör ersättas. Förutom att förrättningsmännen, liksom tidigare, inte får ha 

ett intresse i dödsboet kan regleringen förenas med krav om att förrättningsmännen 

faktiskt ska ha kunskap inom arvsrätt och bouppteckningar. Det kan därför göras en  

analogi till ett annat rättsområde i denna fråga. 

När en bostadsrättsförening ska upplåta bostadsrätter ska en ekonomisk plan upprättas, 

3:1 bostadsrättslagen (1991:614). Den ekonomiska planen ska sedan granskas av 

särskilda intygsgivare som erhållit behörighet som intygsgivare av Boverket, 3:2 

bostadsrättslagen. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning som gör det möjligt 

att bedöma föreningens verksamhet. Intygsgivarnas uppgift är att pröva om projektet är 

ekonomiskt hållbart.   Skälet till denna reglering är att en spekulant inte har någon 141

möjlighet att själv göra en bedömning av projektets hållbarhet och därmed kan riskera 

att förlora eventuella medlemsinsatser i bostadsrättsföreningen.   Behörighet får ges 142

endast om den som ansöker om behörighet som intygsgivare har nödvändig utbildning 

och kunskap i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi, byggverksamhet och 

förvaltning av fastigheter, 10 § bostadsrättsförordningen (1991:630).  

Om registreringen av bouppteckningar skulle begränsas skulle en möjlig lösning vara 

att, i likhet med de ovan nämnda intygsgivarna, enbart låta behöriga förrättningsmän 

upprätta bouppteckning. SKV skulle då meddela behörighet efter ansökan till de som 

önskar vara förrättningsmän och föra ett register över behöriga förrättningsmän. Genom 

att förrättningsmännen skulle kontrolleras av SKV torde risken för felaktiga bo-

uppteckningar minska betydligt. SKV skulle i detta fall enbart behöva kontrollera att 

förrättningsmännen är upptagna i SKV:s register över behöriga förrättningsmän och att 

de inte är upptagna som dödsbodelägare eller efterarvingar i bouppteckningen. Därefter 

hade SKV kunnat registrera bouppteckningen samt arkivera den. SKV:s ökade 
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kostnader för att administrera behörighetsprövningen skulle kunna täckas upp av den 

minskade handläggningskostnaden per bouppteckning. Därtill skulle SKV kunna dra 

tillbaka behörigheten om förrättningsmän visat sig inte utföra sina uppgifter på ett 

bristfälligt sätt. Jag tror att denna lösning skulle ge registreringen en förstärkt 

rättssäkerhetsfunktion. 

Frågan om registreringskravets vara eller icke vara är komplicerad då det är många 

faktorer som ska beaktas. Av vad som framgått i denna uppsats är det min åsikt att 

registreringen av bouppteckningar bör ses över. Detta för att ge registreringen en mer 

ändamålsenligt utformning och för att minska de olägenheter som den är förenad med. 

Samtidigt kan funktionerna med att ha en registrering förtydligas och stärkas genom ett 

förändrat regelverk. Trots att arvs- och gåvoskatten varit borttagen i över ett decennium 

är emellertid SKV:s registreringsförfarande i princip oförändrat. Jag anser därmed att 

det är hög tid att systemet ses över.  
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