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Notera att detta arvskiftesavtal är fiktivt och endast avsett att åskådliggöra hur ett enkelt arv-

skiftesavtal kan utformas. Avtalet är inte avsett att användas i en verklig situation. Om du 

känner dig osäker på hur ett arvskiftesavtal ska skrivas råder vi dig varmt att kontakta en ju-

rist. 

 

ARVSKIFTESAVTAL 

 

Avliden 

 

Namn  Avliden Persson 

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX 

Adress  Gatan 1, 123 45 Staden 

 

Dödsbodelägare (tillika syskon till den avlidne) 

 

Namn  Bror Persson 

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX 

Adress  Gatan 2, 123 45 Staden 

 

Namn  Syster Persson 

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX 

Adress   Gatan 3, 123 45 Staden 
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Noteringar 

 

• Avliden Persson avled 2021-09-01. Bouppteckningen efter Avliden Persson registrera-

des hos Skatteverket 2022-01-01 (ärendenummer BU123456). 

 

• Avliden Persson efterlämnade inget testamente. Bror Persson och Syster Persson är Av-

liden Perssons legala arvingar och således dödsbodelägare. Nettovärdet av Avliden Per-

sons kvarlåtenskap ska delas lika mellan Bror Persson och Syster Persson. 

 

• Dödsboets samtliga skulder har vid tidpunkten för upprättandet av detta avtal reglerats. 

Syster Persson har dock haft utlägg å dödsboets vägnar på totalt 5 000 kr, vilket hon ska 

ersättas för i samband med att arvskiftet verkställs. 

 

• Dödsboets tillgångar utgörs uteslutande av likvida medel, fördelade på två bankkonton 

i Stora Banken. Behållningen på respektive konto redovisas på nästkommande sida. 

 

• Genom undertecknandet av avtalet ges Syster Persson fullmakt att vidta samtliga åtgär-

der som erfordras för verkställande av arvskiftet. Syster Persson är således behörig att 

göra överföringar från dödsboets konton samt avsluta alla former av avtal och förbin-

delser som dödsboet har med tredje man.  

 

• Syster Persson åtar sig att fylla i och ge in dödsboets inkomstdeklaration för inkomståret 

2021 till Skatteverket. Om dödsboet erhåller skatteåterbäring ska Syster Persson och 

Bror Persson dela lika på beloppet. Om dödsboet blir skyldigt att betala restskatt ansva-

rar Syster Persson och Bror Persson för betalningen med 50 procent vardera. 

 

• Nedan följer redovisning av dödsboets ekonomiska förhållanden, arvskiftet, nöjdförkla-

ring samt underskrifter. 
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Tillgångar 

 

Sparkonto (Stora Banken, 1000-123 456 789)   150 000 

Privatkonto (Stora Banken, 1000-234 567 890)     25 000 

      _______ 

Totala tillgångar     175 000 

 

Skulder  

 

Dödsboet är skuldfritt. 

 

Utlägg 

 

Förtäring till begravning (Syster Persson)    3 500 

Blommor till begravning (Syster Persson)    1 500 

       _____ 

Totala utlägg       5 000 

 

Sammanställning  

 

Tillgångar  175 000 

Skulder  0 

Utlägg   - 5 000 

  _______ 

Netto i boet  170 000 

 

Arvskifte 

 

Bror Persson erhåller 

85 000 kr från dödsboets konton 

 

Syster Persson erhåller 

90 000 kr från dödsboets konton (varav 5 000 kr avser ersättning för utlägg) 
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Nöjdförklaring 

 

Genom undertecknandet av detta avtal förklarar sig Bror Persson och Syster Persson alltigenom 

nöjda med arvskiftet efter Avliden Persson. Bror Persson och Syster Persson har således, utöver 

vad som uttryckligen stadgas i detta avtal, inte några som helst krav på varandra med koppling 

till fördelningen av kvarlåtenskapen efter Avliden Persson. Lösöre tillhörande dödsboet har 

sämjedelats.  

 

Underskrifter 

 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Bror Persson och Syster Persson 

erhållit varsitt.  

 

_____________________    _____________________ 

Ort och datum    Ort och datum 

 

_____________________    _____________________ 

Bror Persson     Syster Persson 


