Melding om uskiftet bo

Slett utfylling

(Begjæring om uskifteattest fra gjenlevende samboer)

Til tingretten/byfogdembetet

Dette skjemaet gjelder for uskifte på grunnlag av samboerskap der
samboerne har, har hatt eller venter felles barn. På siste side av
skjemaet finnes en kort orientering. Retten kan også gi veiledning.

Opplysninger om avdøde
Fullt navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Dødsdato

Poststed

Sivilstand
Ugift

Skilt

Hvis avdøde var enke/enkemann eller gjenlevende samboer, fyll ut feltene nedenfor:

Enke/Enkemann

Avdød ektefelles/samboers navn

Fødselsdato

Satt avdøde i uskiftet bo etter en før avdød ektefelle eller før avdød samboer?

Dødsdato

Nei

Ja - Fyll ut feltene nedenfor

Hvis avdøde satt i uskiftet bo, må dette eventuelt skiftes først.
Før avdød ektefelles/samboers navn

Fødselsdato

Dødsdato

Opplysninger om gjenlevende samboer
Det regnes som samboerskap om to personer over 18 år, som verken er gift, registrert partner, eller samboer med andre,
lever sammen i et ekteskapsliknende forhold.
Fullt navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Telefonnr.

Poststed

Sivilstand
Ugift

Skilt

Enke/Enkemann

Sitter gjenlevende samboer selv allerede i uskiftet bo etter en før avdød ektefelle eller før avdød samboer?

Nei

Ja

Hvis gjenlevende sitter i uskiftet bo, må dette eventuelt skiftes før nytt uskifte begjæres.

Opplysninger om avdødes andre arvinger
Hvis avdøde etterlot seg testament, sett kryss her

og vedlegg testamentet.

Her føres opp arvinger etter avdøde. Vanligvis vil dette være samboernes felles barn eller barnebarn osv. som føres opp her.
Særskilte livsarvinger føres opp i neste rubrikk. Gjenlevende samboer skal føres i rubrikken over.
Avdødes arvinger (oppgi også eventuelle verger)
Fullt navn

Fødselsdato

Adresse

Slektskap med avdøde

Avdøde etterlot seg følgende særskilte livsarvinger (oppgi også eventuelle verger)
Fullt navn

Fødselsdato

Adresse

Slektskap med avdøde

Dersom du ikke får plass til alle arvingene kan du fortsette på et eget ark.
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Uskifte med særskilte livsarvinger av avdøde
Gjenlevende samboer har ikke krav på å sitte i uskifte med særskilte livsarvinger etter avdøde. Hvis særskilte livsarvinger ikke
samtykker i uskifte, må det skiftes med disse. Livsarvingenes arv beregnes av avdødes samlede nettoformue. For umyndige
særskilte livsarvinger kreves ev. samtykke til uskifte fra overformynderiet.

Opplysninger om boet
Gjenlevende samboer skal gi en summarisk oppgave over hvilke eiendeler som skal omfattes av uskifteboet. Også avdødes
øvrige eiendeler, som skal skiftes, og gjenlevende samboers eiendeler som han eller hun beholder utenfor uskifteboet føres
opp for å kunne fastsette verdiforholdet mellom avdødes og gjenlevende samboers eiendeler.
Eiendeler eller eierandeler som tilhører gjenlevende samboer går inn i uskifteboet når de hører naturlig sammen med avdødes
eiendeler i uskifteboet. Eksempler: Hvis avdødes eierandel i en fritidseiendom går inn i uskifteboet, gjør også gjenlevendes
andel det. Utbetaling av livsforsikring går vanligvis ikke inn i uskifteboet.
Før opp salgsverdien av eiendelene. For eiendeler i sameie deles verdien mellom samboernes eierandeler. Salgsverdier
anslås eller takseres. Rund gjerne av til nærmeste hele 10 000 eller 100 000 kroner hvor det er naturlig. All gjeld føres til
fradrag i uskiftemidlene.

Eiendeler (aktiva)

Inngår ikke
i uskiftet
Avdødes eiendeler

Inngår i uskifteboet
Avdødes eiendel
eller andel

Gjenlevendes eiendel
eller andel

Avdødes andel

Gjenlevendes andel

Inngår ikke
i uskiftet
Gjenlevendes
eiendeler

Felles bolig
Fritidseiendom til felles bruk
Andre eiendommer
Innbo og løsøre til felles bruk
Annet innbo og løsøre
Bil til felles bruk
Båt, andre kapitalgjenstander
Bankinnskudd
Aksjer, aksjefondandeler
Utbetaling av livsforsikring
Annen formue eller verdier av betydning
Sum formue
Gjeld

Sum gjeld
Nettoformue

Samtykke til uskifte med særskilte livsarvinger
Undertegnede myndige særskilte livsarving/er samtykker i at gjenlevende samboer overtar de eiendelene/eierandelene i
uskifte som følger av rubrikken over.
Sted og dato

Underskrift

Underskrift

Sted og dato

Underskrift

Underskrift

For overformynderiet
For umyndige særskilte livsarvinger samtykker overformynderiet i at gjenlevende samboer overtar de eiendelene/eierandelene
i uskifte som følger av rubrikken over.
Sted og dato
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Avtale om verdiforhold
Den gjenlevende samboeren og arvinger som ikke mottar fullt arveoppgjør nå, bør inngå avtale om verdiforholdet mellom
avdødes og gjenlevende samboers eiendeler i uskifteboet.
Ved beregningen av verdiforholdet skal all gjeld etter avdøde og gjenlevende samboer gå til fradrag i deres respektive
formuesandeler i uskifteboet.
Det anbefales at avtalen også omfatter eventuelle eiendeler som gjenlevende eier utenfor uskifteboet.
Alle arvinger som gjenlevende samboer skal sitte i uskifte med, må undertegne avtalen i tillegg til gjenlevende samboer.
Verge/setteverge undertegner for umyndige arvinger.
Avtale om verdiforhold og arveoppgjør
Ved et fremtidig skifte skal

% av det hele bo (uskiftemidlene + gjenlevende samboers midler utenfor uskiftet)

anses som avdødes andel, og

% anses som gjenlevendes andel.

Eiendeler som tilhørte avdøde og som ikke skal inngå i uskifteboet, skal skiftes med en gang. Verdien av dette omfattes ikke
av avtalen om verdiforholdet. Gjenlevende samboer og arvinger har inngått avtale om skifte av eiendeler som ikke inngår i
uskifteboet.
Sted og dato

Underskrift

Underskrift

Sted og dato

Underskrift

Underskrift

Erklæring om arveoppgjør før uskifte
Jeg/vi arvinger etter avdøde erklærer at vi har mottatt arveoppgjør/inngått bindende avtale om fullt arveoppgjør og således
ikke har noe mer å kreve i boet etter avdøde.
Sted og dato

Underskrift

Underskrift

Sted og dato

Underskrift

Underskrift

Setteverge
Hvis avdøde og gjenlevende samboer hadde felles umyndige livsarvinger, må gjenlevende kontakte overformynderiet for å få
oppnevnt setteverge før avtalen kan undertegnes.

Andre opplysninger
Særskilte livsarvinger etter avdøde som ikke samtykker i uskifte, har krav på fullt arveoppgjør for seg. Før uskifteattest
utstedes, bør særskilte livsarvinger gi erklæring om at de har fått arven, eller har inngått bindende avtale om skifte av den.
Andre arvinger som får fullt arveoppgjør, kan også gi slik erklæring.

Plass for tilleggsopplysninger (kan også gis på eget ark)

Erklæring fra gjenlevende samboer
Så langt jeg kjenner til, er foranstående opplysninger riktige og uttømmende.
Jeg bekrefter at avdøde og jeg var samboere ved dødsfallet.
Jeg begjærer med dette å få utstedt uskifteattest. Jeg er kjent med at jeg ved å overta avdødes bo helt eller delvis i
uskifte, blir personlig ansvarlig for avdødes gjeld og andre forpliktelser innenfor lovens rammer.
Sted og dato
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Kort orientering til gjenlevende samboer
Reglene for arv og uskifte for samboere i arveloven kapittel IIIA (§§ 28a – 28g) gjelder fra 1. juli 2009.
Gjenlevende samboer som har, har hatt eller venter barn med avdøde, har rett til å overta visse eiendeler (aktiva) i uskifte.
Etter loven omfatter uskifteretten felles bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som tjente til felles bruk for
samboerne.
Den lovbestemte uskifteretten for samboere kan på visse vilkår enten være utvidet eller innskrenket ved testament.
Uskifteretten kan dessuten utvides ved arvingenes samtykke. Hvis avdøde hadde særskilte livsarvinger (særkullsbarn),
kan de kreve særskilt arveoppgjør.
Hvis uskifteretten benyttes, blir gjenlevende samboer ansvarlig for all gjeld etter avdøde, også for eventuell gjeld som ikke
er tilknyttet eiendelene i uskifteboet.
Alt som gjenlevende samboer er eier av, eller blir eier av, og som hører naturlig sammen med de eiendelene som han eller
hun overtar i uskifte, går inn i uskifteboet.
Hvis avdøde satt i uskiftet bo etter en før avdød ektefelle eller en før avdød samboer, må dette uskifteboet skiftes før
gjenlevende samboer kan begjære å overta avdødes eiendeler i uskifte. Tilsvarende gjelder hvis gjenlevende samboer
selv allerede sitter i uskiftet bo etter en før avdød ektefelle eller samboer.
Hvis gjenlevende samboer skifter med arvingene, arver han eller hun fire ganger grunnbeløpet i folketrygden. Arveretten
kan på visse vilkår være utvidet eller innskrenket ved testament.
Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn sammen, har ikke rett til uskifte. Uskifterett kan ikke gis ved testament.
Før gjenlevende samboer begjærer uskifte, bør han eller hun nøye vurdere om dette er den mest hensiktsmessige
løsningen. Hva som vil være til fordel for den enkelte, avhenger av en rekke forhold, blant annet verdien av de eiendelene
som skal gå inn i uskifteboet og størrelsen på gjelden, samt gjenlevende samboers alder og inntektsforhold.
Hvis gjenlevende samboer inngår nytt ekteskap, mister han/hun retten til å sitte i uskifte. Hvis gjenlevende samboer inngår
nytt samboerskap, kan arvingene kreve skifte når samboerskapet har vart i mer enn to år eller samboerne har, har hatt
eller venter barn sammen.
En mer utfyllende orientering om gjenlevende samboeres rettigheter etter arveloven finnes på egne nettsider om arv under
www.regjeringen.no. Tingretten/byfogdembetet kan også gi nærmere veiledning.

GA-5340B

Side 4 av 4

