Forstå dit boskifte
Som efterladt og arving i forbindelse med et dødsfald er der meget at forholde sig til. På denne side har
jeg samlet nogle vigtige informationer om mig og mit team, vores samarbejde og boskiftet. Formålet er at
give dig et indblik i, hvad vi skal igennem over de næste måneder for at kunne opgøre og afslutte boet.

Som bobestyrer klarer jeg alt det praktiske
Som autoriseret bobestyrer er jeg udpeget af skifteretten til
at håndtere det praktiske arbejde i forbindelse med et
boskifte. Sammen med mig har jeg et team af kompetente
sagsbehandlere, som hjælper til på alle sager.
Vi sørger for, at boet skiftes efter gældende retslige
principper og arvingerne tildeles deres retmæssige arv.
Teamet og jeg tager os fx af kontakt til kreditorer,
administration af boets aktiver og udarbejdelse af
boopgørelse. Det er komplekse opgaver, som mit team og jeg
har lang erfaring i at håndtere.

Indsæt
billede af
dig +
team her
For mig som bobestyrer er det
vigtigt, at arvingerne altid føler sig
godt orienteret om status og næste
skridt
Johan Hartmann Stæger, bobestyrer

Et boskifte kan være en lang proces
Før du som arving kan få udbetalt arv og boet kan afsluttes,
skal der foretages en række formelle handlinger i forbindelse
med skiftet.
Det er en proces, der tager tid, og derfor vil du opleve
ventetid undervejs. Flere gange i processen kræver et
boskifte fx tilbagemelding eller godkendelse fra SKAT og
skifteretten.
Det kan være godt fra start at vide, at et boskifte kræver en
god portion tålmodighed undervejs.

Trygt Boskifte er din garanti for tryghed
Som medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte følger jeg
konkrete retningslinjer udstedt af Danske Advokater og
Advokatsamfundet.
For dig betyder det, at du er sikret en gennemsigtig, fair og
tryg behandling af dit skifte fra start til slut.

Bobestyrere som er del af Trygt
Boskifte har vedkendt krav, som
sikrer den bedst mulige service til
arvingerne
Paul Mollerup, Adm. Direktør
Danske Advokater

Boskifte:

Sådan foregår det typiske forløb

T RY G T
BOSKIFTE

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

Salg af boets
aktiver afsluttes
Op til
2 år efter
dødsfald

Når alle aktiver, som
arvingerne ikke ønsker at
beholde, er solgt, kan de
afsluttende aktiviteter
indledes.

Løbende uforudsete aktiviteter
afsluttes
Eventuelle retssager eller
konfliktmægling afsluttes.

Begravelse/
bisættelse

Telefonmøde
med skifteretten

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

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

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

Afgørelse fra
SKAT om yderligere skattekrav

SKAT og arvinger modtager
åbningsstatus

Løbende uforudsete aktiviteter
begynder

SKAT har 3 måneder til
at træffe afgørelse.

Bobestyrer udarbejder et
samlet overblik over
boets aktiver og passiver.

Eksempelvis eventuelle
retssager eller konfliktmægling mellem arvinger i
tilfælde af uenigheder.

Skæringsdag
for boopgørelse

Afsluttende
bomøde

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

Bobestyrer indkalder til
mødet senest 2 måneder
efter skæringsdagen.

Boopgørelsen
sendes til skifteretten og SKAT
Boopgørelsen skal sendes
senest 14 dage efter det
afsluttende bomøde.

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

Identifikation
af arvinger
begynder
Bobestyrer identificerer
alle arvinger, også de
udenfor Danmark.

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.

SKAT godkender Skifteretten godboopgørelsen
kender opgørelsen
SKAT har 3 måneder
til at godkende opgørelsen.

Der er ingen frist, men skifteretten godkender som udgangspunkt indenfor én måned
efter SKAT’s godkendelse.

Ca. 1-3
måneder
efter dødsfald

Bobestyrer
afslutter boet
og arvinger
får udbetalt
arv.

