Erklæring om privat skifte av dødsbo

Til tingretten/byfogdembetet i

Alle arvinger er mindreårige eller
fratatt rettslig handleevne

Sted og dato

Orientering om privat skifte med kun mindreårige arvinger eller arvinger med fratatt rettslig handleevne, er inntatt
på side 2.
Opplysninger om avdøde
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnr.

Dødsdato
Poststed

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

Gift

Separert/skilt

Gjenlevende ektefelle eller gjenlevende samboer. Oppgi avdød ektefelles/samboers dødsdato:
Avdøde satt i uskiftet bo
Testament

Boet etter førstavdøde er skiftet

Avdøde etterlot seg IKKE testament/gjensidig testament/arvepakt/ektepakt
Avdøde etterlot seg testament(er)/gjensidig testament/arvepakt/ektepakt av dato(er):
Testamentet og eventuell ektepakt vedlegges i original om det ikke er oppbevart ved eller sendt inn til retten tidligere.

Opplysninger om mulig landbrukseiendom
Eide avdøde landbrukseiendom eller ideell andel i en landbrukseiendom (eiendom som har over 5 dekar dyrket jord eller 25 dekar produktiv skog)
Hvis ja, oppgi matrikkelenheten: gnr.
bnr.
i kommune
Hvis nei, kryss av her:
Spørsmålet må besvares uavhengig av om avdøde eide fast eiendom eller ikke.

Opplysninger om ektefelle eller samboer med arverettigheter
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

Her oppføres arvinger som er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne og deres verger:
Fullt navn

Fødselsdato

1

Adresse

Slektskap med
avdøde

Verge:
2
Verge:
3
Verge:
4
Verge:
5
Verge:

Skjemaet skal undertegnes på side 2.
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Kort orientering for boer hvor alle arvinger er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne
Mer utfyllende orienteringer finnes på egne nettsider om arv under www.domstol.no.
Generelt om privat skifte
Arvinger velger som hovedregel privat skifte av dødsboet. Ved privat skifte er det et vilkår at minst en myndig arving påtar
seg ansvaret for avdødes forpliktelser (gjeldsansvar). Gjeldsansvaret innebærer at den eller de som har påtatt seg ansvaret
for avdødes forpliktelser, selv må dekke et eventuelt underskudd dersom avdødes gjeld er større enn formuen.
Skal boet skiftes privat og alle arvingene er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne, kan skifteattest utstedes uten at
noen påtar seg ansvaret for avdødes forpliktelser (gjeldsansvar).
Gjeldsansvaret når alle arvinger er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne
Hvis alle arvingene er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne, kan boet skiftes privat uten at noen påtar seg ansvaret for
avdødes forpliktelser (gjeldsansvar). Heller ikke vergen påtar seg gjeldsansvaret på vegne av arvingene. Gjelden skal
dekkes med avdødes midler. Dersom gjelden er større en verdien av avdødes aktiva, er ikke arvingene forpliktet til å dekke
underskuddet.
Arvingene blir kun ansvarlige for arvelaterens forpliktelser inntil verdien av sin arv, se arveloven § 116 tredje ledd.
Oversikt over boets verdier og gjeld
For å få oversikt over boet før skifteattest mottas, kan en verge kontakte retten for å få formuesfullmakt. Den gir rett til innsyn
i avdødes bankkonti på dødstidspunktet og skatteopplysninger.
En verge kan på vegne av en arving be om at tingretten utsteder preklusivt proklama før skifteattest utstedes. 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, se mer om dette på egne nettsider om arv under
www.domstol.no.
Opplysning om mulig landbrukseiendom må alltid fylles ut
Retten skal gi melding til landbruksmyndighetene om landbrukseiendommer eid av avdøde. Om avdøde ikke eide slik
eiendom, krysses det av i rubrikken hvor det står «nei».
Skifteattest
Skifteattest kan utstedes når alle vergene har undertegnet på skjemaet eller etter utløpet av fastsatt frist (som normalt er 60
dager fra dødsdatoen) dersom minst en verge har undertegnet.
Når skifteattest er utstedt, kan vergene gjennomføre det private skifte på vegne av arvingene. Arvingene er ansvarlig for
avdødes gjeld og andre forpliktelser inntil verdien av sin arv. Det bør derfor lages en skriftlig oversikt over avdødes verdier
og gjeld og hvilket nettobeløp som er utbetalt til den enkelte arving.

Erklæring (underskrift) fra arvingen(es) verger om at boet skal overtas til privat skifte og at vergen(e) er
kjent med at arvingen(e) er ansvarlig for avdødes gjeld og andre forpliktelser inntil verdien av sin arv.
Se nærmere om digital signatur på www.domstol.no
Arvingens navn

Vergens underskrift

Arvingens navn

Vergens underskrift
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