
Skatteetaten Melding om gaver, gavesalg, overdragelse mellom nære
slektninger og om utdeling av midler fra uskiftet bo

Skjemaet skal brukes ved:

1. Utdeling av gaver/gavesalg mellom nære slektninger og visse andre.

2. Utdeling fra uskiftebo 

3. Skifte av uskiftebo

Du trenger ikke å sende melding om gaver som er innenfor det årlige avgiftsfri beløpet.

Det skal sendes inn en melding for hver mottaker, også der begge ektefeller er givere. Fristen for å sende melding er en måned etter at gaven ble gitt.

1    Personopplysninger

RF-1616B  Godkj. 02.2015

1.1  Givers navn 1.2  Givers ektefelle/samboers navn

1.1.1  Fødselsnr.
         (11 siffer)

1.2.1  Fødselsnr.
         (11 siffer)

1.1.2  Adresse 1.2.2  Eventuelt dødsdato

1.1.3  Postnr. og poststed

1.1.5  Er det tidligere gitt gaver som ikke er meldt til skattekontoret?
          Meld fra om dette i egen gavemelding.

1.3  Mottakers navn

1.3.2  Adresse 1.3.3  Postnr. og poststed

1.3.1  Fødselsnr.
         (11 siffer)

Har giveren ført opp mottakeren eller dennes ektefelle, foreldre eller
besteforeldre i testament?

1.4

Ja Nei

1.1.4    Er gaven gitt fra:
Felleseie

Særeie

Ugift giver Boet etter avdøde er tidligere skiftet

Boet etter avdøde skiftes nå.
Legg ved kopi av skifteavtalen.

Er boet etter den avdøde ektefellen/samboer skiftet i forbindelse med utdelingen, skal kopi av skifteoppgjøret legges ved.
Har avdøde ektefelle/samboer skrevet testament, skal kopi av testamentet legges ved.

1.5    Når ble gaven gitt? Dato:

1.6   Hvem skal betale eventuell arveavgift?

       (betaler giver arveavgiften, regnes dette også som en gave) Mottaker Giver

Uskiftebo

Ja Nei

1.4.1  Slektskaps – eller forsterbarnsfohold mellom mottakeren og:   1.4.2  Slektskaps- eller fosterbarnsforhold mellom mottakerens
          ektefelle/samboer og:

Giveren Giverens ektefelle/samboer Giveren Giverens ektefelle/samboer

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Alle avgiftspliktige gaver som ble gitt i 2013 eller tidligere skal likevel meldes inn dersom
de ikke er meldt inn før. Meldingen sendes:

Skatteetaten 
Postboks 2060 
6402 Molde



Hva slags eiendom

2   Spesifikasjon og verdi av de utdelte midler

Før opp bruttoverdi av gaven på det tidspunktet gaven ble gitt. Må verdien fastsettes ved skjønn, skal verdien føres opp med

antatt salgsverdi. Gjeld og andre forpliktelser som det kreves fradrag for, føres opp under pkt 3.

2.3    Kontanter/bankoverføringer

Livrente- og livsforsikringsavtaler. Før opp forsikringsbeløpet, selskapets navn og avtalenummer. Legg ved 
kopi av forsikringsavtalen og opplysninger fra selskapet om forsikringsbeløp. Det vil si engangsutbetaling, 
årlig utbetalinger, gjenkjøpsverdi og eventuelt verdi av mulig fripolise på gavetidspunktet. For nærmere 
opplysninger se veiledningen punkt 2.6.

2.6

Faste eiendommer av alle slag, herunder borettslags-/andels- og aksjeleiligheter. Foreligger det takst eller 
uttalelse fra megler (verdivurdering) eller salgsoppgjør, må denne legges ved. Hvis ikke, fyll ut 
opplysningsskjema (RF-1618,1619 eller 1620). Se veiledning.

2.1

2.1.1 2.1.2

Jordbruksløsøre m.m og andre gjenstander som inventar, maskiner, besetning og varelager.
Legg ved spesifikasjon og takst.

2.2

Motorkjøretøy, se veiledningen punkt 2.8.2.8

Fritidsbåter, før opp merke, årsmodell:2.9

Rentefrie eller billige lån, lån som er helt eller delvis ettergitt, eller som er foreldet. Se veiledningen punkt 2.7.2.7

Når ble lånet gitt? Dato:2.7.1 Rentesats Lånets pålydende

Påløpte og ikke betalte renter ved ettergivelsen/foreldelsen2.7.4

2.7.2 2.7.3

Overføring av gjenstander, rettigheter, krav og økonomiske fordeler av annen art enn nevnt foran.
Se veiledningen punkt 2.10.

2.10

Sum bruttoverdi av utdelte midler2.11

Børsnoterte aksjer, aksjefond, ikke-børsnoterte aksjer, andeler i deltagerlignende selskaper med mer. 
Bruk tilleggsskjema RF-1624. Se veiledningen punkt 2.4.  Samlet verdi overføres fra punkt 5 i RF-1624.

2.4

Verdipapirfond (ikke aksjefond), pengemarkedsfond, andre verdipapirer som ikke skal oppgis i punkt 2.4.
Se veiledning. Ved plassmangel, legg ved eget ark.

2.5

Navn Antall Kurs/salgsverdi Samlet verdi

+

Gnr., bnr., boligselskapets navn,
gate, husnummer, kommune

Beløp



3   Fradrag i verdien av de utdelte midler

Adgangen til fradrag i bruttoverdier er begrenset etter regler i arveavgiftsloven av 19. juni 1964 §§ 15 og 16.
Det vil fremgå av arveavgiftsmyndighetens vedtak dersom fradragsposter ikke godkjennes. Se veiledning.

Legg ved dokumentasjon for alle utfylte poster.
Det vil si låneavtaler, erklæringer, avtaler eller lignende.

Forpliktelser som påhvilte giver, og som mottakeren har overtatt som vilkår for gaven
(f eks pantegjeld som påhviler overdratt fast eiendom). Legg ved dokumentasjon
på at mottakeren har overtatt ansvar for gjelden. Ved plassmangel, legg ved eget ark.

3.1

Fordringshaverens navn og adresse Pålydende Påløpte
renter

Har giveren stilt som betingelse for gaven at mottakeren utsteder et gjeldsbrev eller 
pantobligasjon, legg ved kopi av gjeldsbrevet/pantobligasjonen. Legg også ved kopi av 
eventuell avtale og nedbetalingsplan. Se veiledningen punkt 3.2.

3.2

Pålydende3.2.1 Rentesats3.2.2

Kontant vederlag som mottaker har betalt. Legg ved dokumentasjon. Se veiledning.3.3

Bruksrett eller borett som giveren har forbeholdt seg selv eller andre som vilkår for gaven,
eller andre inntektsytelser (pensjon, føderåd mv.). Se veiledningen punkt 3.4.

3.4

Årlig kontant inntektsytelse3.4.2Årlig verdi av bruksrett eller borett3.4.1

Navn til den som får bruksretten3.4.3 Fødselsnummer3.4.4

Utgifter til overdragelsen som dokumentavgift, tinglysningsgebyr, omregistreringsavgift el.l. som er betalt
av mottaker. Se veiledningen punkt 3.5. 

3.5

Utgifter til advokat, taksering eller lignende3.6

Sum fradrag i verdi av utdelte midler (summeres bare når verdi er angitt for alle fradragsposter)3.8

4   Nettoverdi av de utdelte midler

Bruttoverdi, overført fra pkt 2.11 (overføres bare når verdi er angitt for alle de utdelte midler)4.1

Fradragsposter, overført fra pkt 3.8 (overføres bare når verdi er angitt for alle fradragsposter)4.2

Nettoverdien av de utdelte midler (summeres bare når pkt 4.1 og 4.2 er fylt ut)4.3

Fradrag for gave gitt innenfor det årlige avgiftsfrie beløpet.
Det er et vilkår at gaven er gitt før giveren er død. Se veiledningen punkt 3.7. 

3.7

TelefonnummerTelefonnummer

6   Underskrifter

Sted og dato Sted og dato

Underskrift av giver(ne) Underskrift av mottaker

Både giver(ne) og mottaker eller deres fullmektig må underskrive meldingen. Dersom meldingen underskrives av fullmektig som ikke er advokat,
skal det legges ved fullmakt. Enhver fullmektig må innhente alle opplysninger om eventuelle tidligere gaver som nevnt under punkt 1.1.5.
Jeg bekrefter at informasjonen i skjemaet er riktig. Det er ulovlig å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

NB!

E-postadresse E-postadresse

5   Særlige opplysninger Ved plassmangel, legg ved eget ark

Beløp
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