Det typiske forløb ved et
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Opret

Dødsfald

Dødsanmeldelse

Begravelse/
bisættelse

Dødsfaldet skal anmeldes
til begravelsesmyndigheden
i afdødes bopælssogn
senest 2 dage efter
dødsfaldet.

Begravelsen eller bisættelsen
skal finde sted indenfor
1-2 uger.

Skifteretten
udleverer bo til
bobestyrer

Telefonmøde med
skifteretten
Skifteretten indkalder til
mødet, som finder sted
indenfor 4-6 uger efter
dødsfald.

Skifteretten udpeger en
bobestyrer, hvis ikke dette er
gjort af arvinger eller afdøde.

Proklama

TIL
SALG

Ca. 8
måneder
efter dødsfald

Ca. 1-3
måneder
efter dødsfald

Salg af boets
aktiver begynder

Indledende
bomøde

Alle aktiver, som arvingerne
ikke selv vil beholde,
skal sælges.

Bobestyrer inviterer
alle arvinger til et
indledende bomøde.

!!

Identifikation af Indryk af proklama
arvinger begynder
i Statstidende

Åbningsstatus

Bobestyrer identificerer
alle arvinger, også de
udenfor Danmark.

Opfordring til kreditorene om
at anmelde krav i boet.
Kreditorene har 2 måneder
indtil proklamafrist.

SKAT

TIL
SALG

Løbende uforudsete SKAT og arvinger Afgørelse fra SKAT Salg af boets
om yderligere
aktiviteter begynder
aktiver afsluttes
modtager
Eksempelvis eventuelle
Når alle aktiver, som
skattekrav
åbningsstatus
retssager eller konfliktmægling
arvingerne ikke ønsker at
Bobestyrer udarbejder et
samlet overblik over boets
aktiver og passiver.

mellem arvinger i tilfælde
af uenigheder.

SKAT har 3 måneder til at
træffe afgørelse.

beholde, er solgt, kan de
afsluttende aktiviteter indledes.

Op til 2 år
efter dødsfald

!!

Senest 2 år
og 3 måneder
efter dødsfald

Boopgørelse
fremsendes til
skifteretten og SKAT

Boopgørelsen skal sendes senest
14 dage efter det afsluttende
bomøde.

SKAT

Afsluttende
bomøde

Bobestyrer indkalder til
mødet senest 2 måneder
efter skæringsdagen.

Skæringsdag for
boopgørelse

Senest 2 år efter dødsfald
skal boet være opgjort i en
boopgørelse. Dog behøver
bobehandlingen ikke at tage
de 2 år til skæringsdagen.

Løbende uforudsete aktiviteter
afsluttes
Eventuelle retssager og
konfliktmægling afsluttes.

Skifteretten

SKAT godkender Skifteretten god- Bobestyrer afslutter
boopgørelsen
kender opgørelsen boet og arvinger
SKAT har 3 måneder til at
Der er ingen frist, men
får udbetalt arv.
godkende opgørelsen.
skifteretten godkender
som udgangspunkt indenfor én
måned efter SKAT’s godkendelse.
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