Tøm skjema

Til tingretten/byfogden i

ERKLÆRING OM PRIVAT
SKIFTE AV DØDSBO
(Overtagelse av arv og gjeld)

Sted/dato:

År:

Opplysninger om avdøde
Fullt navn

F.dato + pers.nr.

Boligadresse

Dødsdato

Avdøde var ved sin død:

UGIFT/SKILT

SEPARERT

(Kryss av i riktig rute)

GIFT

Ektefellene har felleseie
Særeie
(Har ektefelle både felleseie og særeie krysses i begge ruter)

ENKE/ENKEMANN
Avdøde satt i uskiftet bo

Ektefellen døde (dato)
Boet med ektefellen er skiftet

Avdøde etterlot seg IKKE testament/gjensidig testament/arvepakt
Avdøde etterlot testament(er)/gjensidig testament/arvepakt av (dato/datoer):

Opplysninger om ektefellen (Denne rubrikk fylles ut både når avdøde var gift eller var enke/enkemann ved sin død.)
Fullt navn

F.dato + pers.nr.

Adresse (eventuelt siste bosted)

Kort orientering om gjenlevende ektefelles arverett, og om når gjenlevende ektefelle er enearving, er gitt på side 2.

Opplysninger om arvinger
Her føres opp andre arvinger enn gjenlevende ektefelle. Det er ikke nødvendig å fylle ut rubrikken dersom gjenlevende ektefelle
er enearving. Dersom avdøde satt i uskiftet bo, eller hadde overtatt boet i henhold til gjensidig testament, må også eventuelle
særskilte arvinger etter førstavdøde ektefelle føres opp. Også arvinger som ikke overtar gjeldsansvaret må føres opp. Verger
for umyndige arvinger føres opp på linjen under den aktuelle umyndige arving. Dersom det er flere arvinger enn skjemaet gir
plass for, kan fortegnelsen fortsette på eget ark. Om arvingene finner det praktisk kan det benyttes flere skjemaer.
Det er følgende arvinger i boet:
Fullt navn

Fødselsdato

Adresse

Slektskap
med avdøde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
NB! Hvis skifteattest skal utstedes før 60 dager etter dødsfallet, må samtlige arvinger underskrive «Erklæringer fra arvinger»
på side 2. Les orienteringen på side 2 nøye!
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Kort orientering til arvingene
HOVEDREGELEN er at dødsboer skal 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 skifte 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. Hvor flere arvinger og/eller
verger påtar seg gjeldsansvaret, hefter de fullt ut og solidarisk for avdødes forpliktelser.
GJELDSANSVARET. Frykter arvingene at gjelden kan være større enn verdien av avdødes formue, kan det begjæres at retten
utsteder preklusivt proklama før arvinger og/eller verger overtar gjeldsansvaret. I mindre boer, hvor boets aktiva (verdien av
formuen uten fradrag fra gjelden) antas å være mindre enn 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden er ikke dette noe problem.
Gjeldsansvaret er da begrenset til verdien av boets midler. (Grunnbeløpet i folketrygden (G) fastsettes for hvert år.) Også
arvinger som ikke har påtatt seg avdødes forpliktelser har et gjeldsansvar, men det er begrenset til det arvingene mottar som
arv.
SKIFTEATTEST utstedes ved utløpet av fastsatt frist (som normalt er 60 dager fra dødsfallet) til de arvingene 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 ansvaret for avdødes forpliktelser. Det private skiftet
forestås av de myndige arvinger og vergene for de umyndige som har overtatt gjeldsansvaret, og som har blitt legitimert ved
skifteattesten. De kan i fellesskap ordne alt selv sammen, eller de kan oppnevne en fullmektig for seg.
Slik fullmakt gis på eget ark.

Spesielt for gjenlevende ektefelle
GJENLEVENDE EKTEFELLE har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger etter avdøde. Minstearven skal likevel
tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved dødsfallet. Er de nærmeste slektsarvingene avdødes foreldre eller avkom
etter disse, har gjenlevende ektefelle rett til halvparten av arven, likevel minst 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved
dødsfallet. Er det ikke arvinger som nevnt foran, arver gjenlevende ektefelle alt. Arveretten bortfaller ved separasjonsbevilling
eller dom for separasjon eller skilsmisse.
MINSTEARVEN til gjenlevende ektefelle kan ikke begrenses ved testamentet, og den går foran alle andre arvingers og
legatarers rett. Det er uten betydning for arveretten om ektefellene hadde felleseie eller særeie.
ENEARVING. Gjenlevende ektefelle er enearving dersom det samlede verdi av det avdøde etterlot seg, med fradrag for gjeld
(herunder omkostninger i forbindelse med dødsfallet, begravelsen og gravstedet), ikke overstiger beløpsgrensen for den
aktuelle minstearv. I så fall er det bare gjenlevende ektefelle alene som erklærer overtagelse av arv og gjeld.
Ved FELLESEIE er normalt halvparten av nettoverdien av dette gjenlevende ektefelles. Det er bare avdødes halvpart av
felleseiet, sammen med avdødes eventuelle særeie, som er gjenstand for arv og grunnlag for beregning av gjenlevende
ektefelles arvelodd. Hvis avdødes eiendeler ikke er tilstrekkelig til å dekke gjelden, gjelder særlige regler i forhold til
gjenlevende ektefelle og felleseiet.

Erklæringer fra arvinger (og verger)
Jeg/vi myndige arvinger og/eller verger for umyndige arvinger, erklærer at vi vil skifte boet privat. Jeg/vi påtar oss fullt og
solidarisk ansvar for avdødes forpliktelser.
1

4

7

2

5

8

3

6

9

Jeg /vi verger for umyndige arvinger samtykker i at boet skiftes privat.

DENNE RUBRIKKEN fylles bare ut av gjenlevende ektefelle som mener å være avdødes enearving.
Ellers benytter også gjenlevende ektefelle rubrikken ovenfor, eventuelt sammen med andre arvinger som overtar gjeldsansvaret.

Jeg, avdødes ektefelle erklærer at jeg er enearving etter avdøde. Etter fradrag for gjeld og omkostninger, antas avdødes
verdier å være tilsammen
under 4G
mellom 4 og 6G
over 6G
Jeg påtar meg ansvaret for avdødes forpliktelser innen lovens ramme.
Husk erklæring på blankett GA-8050.
Gjenlevende ektefelles underskrift:
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