Til tingretten/byfogdembetet

Erklæring om privat skifte av dødsbo
(Overtakelse av arv og gjeld)

Vesterålen Tingrett
Torget 10
8400 SORTLAND
Postadresse: Postboks 133, 8401 SORTLAND

Sted og dato

Opplysninger om avdøde
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Dødsdato

Poststed

Avdøde var ved sin død: (kryss av i riktige ruter)
Ugift/skilt

Separert

Gift

Enke/enkemann eller gjenlevende samboer. Oppgi ektefelles/samboers dødsdato:
Avdøde satt i uskiftet bo
Testament

Boet etter førstavdøde er skiftet

Avdøde etterlot seg IKKE testament/gjensidig testament/arvepakt
Avdøde etterlot seg testament(er)/gjensidig testament/arvepakt av dato(er):
Testamenter vedlegges i original om dette ikke er sendt inn/innlevert til retten tidligere.

Opplysninger om ektefelle eller samboer med arverettigheter (se kort orientering på side 2)
Denne rubrikken fylles eventuelt ut med navn på gjenlevende ektefelle/samboer eller navn på før avdød ektefelle/samboer.
Navn
Fødselsnummer (11 siffer)
Boligadresse/siste bosted

Postnr.

Poststed

Opplysninger om arvinger
Hvis gjenlevende ektefelle/samboer er enearving, fylles ikke denne rubrikken ut. Hvis avdøde satt i uskiftet bo eller hadde overtatt boet i
henhold til gjensidig testament, må også eventuelle særskilte arvinger etter førstavdøde ektefelle/samboer føres opp. Også arvinger som ikke
overtar gjeldsansvaret føres opp. Verger for umyndige arvinger føres opp på linjen under aktuelle arving. Hvis det ikke er plass nok, kan
fortegnelsen fortsette på eget ark eller på flere skjemaer.
Det er følgende arvinger i boet:
Fullt navn

Fødselsdato

Adresse

Slektskap med
avdøde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NB!
Hvis skifteattest skal utstedes før 60 dager etter dødsfallet, må samtlige arvinger underskrive. Skjemaet underskrives på side 2.
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Kort orientering til arvingene
Mer utfyllende orienteringer finnes på egne nettsider om arv under www.regjeringen.no.
Generelt for alle arvinger
HOVEDREGELEN er at dødsboer skiftes privat. Dette kan skje om minst en myndig arving påtar seg ansvaret for avdødes
forpliktelser. Er det også umyndige arvinger, må vergene for disse samtykke i privat skifte. Verger forestår skiftet sammen
med de arvingene som har overtatt gjelden. Er alle arvingene umyndige, kan det skiftes privat om alle vergene for disse
overtar ansvaret for avdødes forpliktelser. Det er da ikke nok om noen verger bare samtykker i privat skifte.
GJELDSANSVARET. Frykter arvingene at gjelden kan være større enn verdien av avdødes formue, kan en av arvingene be
om at tingretten utsteder preklusivt proklama før arvingene eller vergene overtar gjeldsansvaret. Preklusivt proklama er en
kunngjøring på nettstedet norsk.lysingsblad.no og i en avis hvor kreditorene gis en frist på seks uker til å melde sine krav.
Enkelte typer krav rammes imidlertid ikke av proklama. - Alle arvinger blir solidarisk ansvarlig for boets samlete arveavgift.
SKIFTEATTEST utstedes ved utløpet av fastsatt frist (som normalt er 60 dager fra dødsdagen) til de arvinger som har påtatt
seg gjeldsansvaret. Men skifteattest kan utstedes med en gang hvis alle arvinger har påtatt seg gjeldsansvar. Er det også
umyndige arvinger, kan ikke skifteattest utstedes før vergene for disse har samtykket i privat skifte. Er det bare umyndige
arvinger, utstedes skifteattest når alle vergene for disse har overtatt gjeldsansvaret. Det private skiftet forestås av de myndige
arvingene som har overtatt gjeldsansvaret og/eller av vergene for eventuelle umyndige arvinger. De kan i fellesskap ordne alt
selv, eller de kan oppnevne en fullmektig for seg. Slik skiftefullmakt gis på eget ark.
Spesielt for gjenlevende ektefelle
GJENLEVENDE EKTEFELLE har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger (barn, barnebarn osv) etter avdøde.
Minstearven skal likevel tilsvare fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (4G) ved dødsfallet. Er de nærmeste slektsarvingene
avdødes foreldre eller barn etter disse, har gjenlevende ektefelle rett til halvparten av arven, likevel minst seks ganger
grunnbeløpet i folketrygden (6G) ved dødsfallet. Er det ikke arvinger som nevnt foran, arver gjenlevende ektefelle alt.
Arveretten bortfaller ved separasjonsbevilling/dom eller ved skilsmisse.
ENEARVING. Gjenlevende ektefelle er enearving hvis den samlete verdi av det avdøde etterlot seg, med fradrag for gjeld
(herunder utgifter til begravelsen og gravstedet), ikke overstiger beløpsgrensen for den aktuelle minstearv. I så fall er det bare
gjenlevende ektefelle som erklærer overtakelse av arv og gjeld.
Spesielt for gjenlevende samboer
Gjenlevende samboer som har, har hatt eller venter barn med avdøde, har rett til å arve fire ganger grunnbeløpet i
folketrygden (4G). Hvis dødsboets nettoverdi er mindre enn 4G, er gjenlevende samboer enearving (se ovenfor om minstearv
for ektefeller). Denne arveretten kan begrenses i testament. Hvis ikke samboerne hadde felles barn, arver samboeren bare
etter testament.

Erklæringer (underskrifter) fra arvinger (og eventuelt verger)
Den som vil gi skiftefullmakt til andre må både underskrive her og på fullmakten.
Jeg/vi myndige arvinger eller verger for umyndige arvinger, skriver under på at vi vil skifte boet privat. Jeg/vi bekrefter at de opplysningene
som er gitt på side 1 er riktige. Jeg/vi påtar meg/oss med dette fullt og solidarisk ansvar for avdødes gjeld og andre forpliktelser.
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Samtykke fra verger for umyndige arvinger (Dette alternativet benyttes når avdøde hadde både myndige og umyndige arvinger)
Jeg/vi verger for umyndige arvinger samtykker i at boet skiftes privat.

Gjenlevende ektefelle/samboer som mener seg å være avdødes enearving fordi avdødes nettoformue er mindre enn 4G (6G), skal fylle
ut og underskrive nedenfor. Ellers benytter også gjenlevende ektefelle/samboer rubrikken for myndige arvinger ovenfor.
Jeg, avdødes ektefelle/samboer, erklærer at jeg er enearving etter avdøde. Etter fradrag for gjeld og omkostninger, antas avdødes verdier å
være til sammen:
Under 4 G

Under 6 G

Jeg påtar meg ansvaret for avdødes forpliktelser innenfor lovens ramme.
Husk å legge ved eget skjema for avdødes bo.
Gjenlevende ektefelles/samboers underskrift
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