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CHECKLISTA 

Checklista till års- och sluträkning 

Kontantprincipen gäller, dvs. redovisa endast faktiska inkomster och utgifter under perioden. 

Årsräkning och sluträkning ska fyllas i med bläck och undertecknas på heder och samvete. 

UNDER TILLGÅNGAR 1 JANUARI SKA STÄLLFÖRETRÄDAREN REDOVISA: 

 Utgångsvärdet i föregående redovisning (granskad och eventuellt korrigerad förteckning 

eller tidigare årsräkning). 

UNDER INKOMSTER SKA STÄLLFÖRETRÄDAREN REDOVISA: 

 Samtliga inkomster under den del av året ställföreträdaren varit förordnad. 

 Bruttopension. Medsänd kontrolluppgift från t.ex. försäkringskassan, Alecta. 

 Bruttolön. Medsänd lönespecifikationer. 

 Bostadstillägg/bostadsbidrag. Medsänd beslut eller verifikat för hela perioden. 

 Övriga bidrag. Medsänd verifikat, t.ex. beslut på försörjningsstöd. 

 Bruttoräntor och aktuella spärrar. Medsänd årsbesked där uppgifterna framgår. 

 Utdelning av värdepapper eller fonder. Endast om den utbetalts med kontanta medel. 

Medsänd verifikat. Redovisa inte reinvesterad utdelning. 

 Försäljningslikvid för värdepapper, t.ex. fondandelar och obligationer. Medsänd verifikat 

och uttagsmedgivande från överförmyndaren. 

 Försäljningslikvid för fastighet/bostadsrätt. Medsänd beslut om samtycke till 

försäljningen från överförmyndaren. 

 Arv. Medsänd bouppteckning och arvskifte med beslut om samtycke till arvskiftet från 

överförmyndaren. 

 Mottagna gåvor. 

 Skatteåterbäring. Medsänd kopia på slutskattsedel och kontoutdrag för skattekontot för 

hela perioden. 

 Samtliga inkomster ska redovisas, specificeras och verifieras. 
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UNDER UTGIFTER SKA STÄLLFÖRETRÄDAREN REDOVISA: 

 Samtliga utgifter under den del av året ställföreträdaren varit förordnad. 

 Preliminärskatt på pension, lön, räntor, utdelningar mm (inte skatt på återinvesterad 

fondutdelning). 

 Kvarskatt/fyllnadsinbetalning. Medsänd kopia på slutskattsedel och kontoutdrag för 

skattekontot för hela perioden. 

 Betalda skuldräntor och amorteringar. Medsänd verifikat. 

 Hyra. Medsänd hyresavier. Om hyressumman alltid är densamma räcker det med en 

kopia. 

 Vård- och medicinkostnad. Medsänd avier. 

 TV, telefon, Internet och el. Medsänd avier. 

 Arvode enligt överförmyndarens beslut då huvudmannen ska betala och verifikat på att 

skatt och arbetsgivaravgift inbetalts. 

 Kostnad för inköp av värdepapper (ej återinvesterad fondutdelning). 

 Kostnad för inköp av fastighet/bostadsrätt. Medsänd kopia av kontrakt, beslut om 

samtycke för köp av fastighet/bostadsrätt från överförmyndaren. 

 Fickpengar som huvudmannen mottagit samt uttag som huvudmannen själv gjort. 

Medsänd kvittenser som huvudmannen undertecknat. 

 Om huvudmannen gett bort pengar ska detta styrkas genom gåvobrev som 

undertecknats av huvudmannen.  

 Övriga levnadskostnader och utgifter ska redovisas, specificeras och verifieras. Verifikat 

på att samtliga kostnader inbetalts ska medsändas, t.ex. genom kontoutdrag, girolappar 

mm. 

UNDER TILLGÅNGAR 31 DECEMBER SKA STÄLLFÖRETRÄDAREN REDOVISA: 

 Banktillgodohavanden och eventuella kontanter som ställföreträdaren förvarar.  

 Värdepapper, värde på fastigheter, bostadsrätter, reversfodringar mm. Medsänd 

verifikat. 

 Annan tillgång av värde, t.ex. båt eller bil. Medsänd verifikat. 

Tillgångarna ska styrkas med årsbesked från banker, fondkommissionärer och liknande. Det ska 

även framgå på årsbeskeden att konton och depåer är spärrade. Kontoutdrag för samtliga 

konton ska medsändas. Skulder ska styrkas med verifikat från fordringsägaren. Om skulden ökat 

från föregående redovisning ska anledningen redovisas. 

Kassakontroll görs enkelt genom att tillgångarna vid redovisningsperiodens början (A) läggs 

ihop med periodens samtliga tillgångar (B). Denna summa blir exakt lika mycket som periodens 

samtliga utgifter (C) tillsammans med utgående tillgångar per 31/12 (D). 


