
 

 

 ERKLÆRING OM SKIFTE 
(Ekteskapsloven § 8 jf. § 6) 

 Skjemaet sendes skattekontoret 

I. Erklæring fra tidligere ektefelle/registrert partner 

 

Undertegnede, som har vært gift/registrert partner med       

 

født i        den       og som ved ekteskapets/registrerte partnerskapets 

 
opphør levde i formuesfellesskap med denne, erklærer herved at fellesboet er skiftet/at skifte av fellesboet er innledet. 
(Stryk det som ikke passer.) 

    
Sted og dato Underskrift 

    

 
 

  
         

 

II. Erklæring fra arving(ene) etter tidligere avdøde ektefelle/registrerte partner/samboer 

 

Undertegnede, arving(er) etter        

 

som er født i        den       og død den       og som ved ekteskapets/ 
 

registrerte partnerskapets/samboerskapets opphør levde i formuesfellesskap med       

 (gjenlevende ektefelles/partners navn) 

erklærer herved at fellesboet er skiftet/at skifte av fellesboet er innledet/samtykker i at       

beholder boet uskiftet. (Stryk det som ikke passer.) 

    
Sted og dato Underskrift 

         

 
NB: Det må dokumenteres med erklæring fra 

  

  skifteretten hvem som er arving(er).   

 

III. Erklæring fra den som vil inngå nytt ekteskap 

 

Undertegnede, som har vært gift/registrert partner med       

 

født i        den       og som ved ekteskapets/registrerte 

partnerskapets opphør levde i formuesfellesskap med denne, erklærer herved på ære og samvittighet at fellesboet er skiftet. 
Det er nå gått mer enn 2 år siden det tidligere ekteskap/registrert partnerskap ble oppløst ved skilsmisse eller oppløsning 
etter § 24. 

    
Sted og dato Underskrift 

    

 
 

  
         

 

 Merk: Erklæring I og II kan ikke avgis av noen som er under 18 år eller umyndiggjort. Erklæring III kan ikke avgis i de tilfelle 
hvor det tidligere ekteskap/registrerte partnerskap er opphørt ved død, men bare på annen måte (ved skilsmisse eller 
oppløsning etter ekteskapsloven § 24). Falsk forklaring medfører etter straffeloven § 166 straff av fengsel opp til 2 år. 
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Veiledning til utfylling av skjemaet 
 
 
Den som ønsker å inngå ekteskap må gi opplysninger om det er foretatt skifte etter tidligere 
ekteskap/partnerskap/samboerskap. (Reglene om samboerskap gjelder kun de som har sittet i uskiftet bo etter 
samboer i medhold av arveloven § 28 c). 
 
Dersom det har gått mindre enn 2 år siden ekteskapet/det registrerte partnerskapet ble oppløst ved skilsmisse 
(jf. ekteskapsloven §§ 21 og 22) eller oppløsning (jf. ekteskapsloven § 24) må det innhentes erklæring fra 
tidligere ektefelle eller registrert partner om at boet er skiftet eller at skifte av boet er innledet. (Punkt I i 
skjemaet). 
 
Dersom det tidligere ekteskapet/registrerte partnerskapet /samboerskapet opphørte ved død må det innhentes 
erklæring fra arvingen( e) etter tidligere ektefelle/registrert partner/samboer, hvor han/hun/de bekrefter at boet 
er skiftet eller eventuelt samtykker til at gjenlevende kan beholde boet uskiftet (Punkt Il i skjemaet). 
 
Dersom det har gått mer enn 2 år siden ekteskapet/det registrerte partnerskapet ble oppløst ved skilsmisse 
(ekteskapsloven §§ 21 og 22)eller oppløsning (ekteskapsloven § 24) er det tilstrekkelig at den som vil inngå 
nytt ekteskap erklærer at fellesboet er skiftet. (Punkt Ill i skjemaet). 
 
Skjemaet, sammen med eventuelle vedlegg, skal sendes/leveres i utfylt og undertegnet stand til 
folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som foretar prøvingen av om vilkårene for å inngå ekteskap er 
oppfylt. 
 
 
 
 
 
 
Ekteskapsloven § 8. Kontroll med skifte etter tidligere ekteskap.  
 
       Den som har vært gift eller vært part i et registrert partnerskap tidligere må godtgjøre at boet i det tidligere 
ekteskapet eller det registrerte partnerskapet er overlatt tingretten til behandling, eller legge fram erklæring fra 
den tidligere ektefelle eller tidligere partner eller arvingene om at det er innledet privat skifte.  
 
       Dette gjelder ikke dersom det fremlegges erklæring fra den tidligere ektefelle eller partner om at det i 
ekteskapet eller det registrerte partnerskapet ikke var formue som skulle deles, eller fra avdød ektefelles eller 
partners arvinger om at de samtykker i at gjenlevende beholder boet uskiftet.  
 
       Er det tidligere ekteskap eller registrerte partnerskap oppløst på annen måte enn ved død, og det er gått 
mer enn to år siden det ble oppløst, er det tilstrekkelig at den som vil inngå nytt ekteskap opplyser at det er 
skiftet, eller at det ikke var noe å skifte mellom ektefellene eller partene.  
 
       Erklæring som nevnt i første ledd, kan ikke gis av noen som er under 18 år eller umyndiggjort, hvis ikke 
vergen har gitt samtykke til privat skifte etter skifteloven § 79.  
 
       Første, annet og fjerde ledd gjelder tilsvarende for den som har sittet i uskiftet bo etter en tidligere 
samboer etter arveloven § 28 c.  
 
       Departementet kan frita for overholdelse av reglene i denne paragraf når særlige grunner taler for det.  
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