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Utdeling fra uskiftebo
Med referanse til dagens telefonsamtale, henvises til arvelovens paragraf 19, 21, 24 , 27 og
arveavgiftsloven om melding om utdeling fra uskiftebo.
I samtalen ble referert at skatteetatens personale gir informasjon til innringere, at lengstlevende fritt
kan forvalte over uskifteboet. Informasjonen fremkommer å være unyansert, formelt sett urett, med
henvisning til de angitte paragrafer i arveloven.
Det er også brakt i erfaring at mange arvinger til uskiftebo, reagerer på betydelig reduksjon i
uskifteboets verdi. Denne reaksjon er kjent av skatteetaten,
Det er brakt i erfaring en praktisering der utdeling fra uskiftebo utøves dels ved udokumentert
oppgjør for et mulig mellomværende mellom lengstlevende og livsarving, og dels som selektiv
utdeling fra uskifteboet.
Selektiv utdeling fra uskiftebo
Utdeling, av et betydelig beløp fra uskifteboet, til en livsarving, kan gis i melding til skattetaten.
Lengstlevende kan sitte i uskifte med teks fire livsarvinger, i henhold til arvingslisten/uskifteattesten.
Skatteetaten besitter full informasjon om antall livsarvinger.
Det er lovhjemlet at alle livsarvinger skal utdeles likeverdig, dersom det ikke foreligge samtykke om
annet fra livsarvingene. Foreligger ikke slikt samtykke er arveloven brutt.
Urettmessig har en livsarving tilegnet seg midler. Avgiftsberegning foretas av urettmessig
tilegnede milder. Det er et prinsipp i samfunnet at den som tar del i urettmessige handlinger, uten selv
direkte å være involvert i lovbruddet, er part i den urettmessige handlingen. En kan vanskelig se at
ikke skattetaten fanges av dette allmenngyldige prinsipp.
Skatteetaten har som oppgave å kreve inn arveavgift på utdelte midler. Skattetaten har også som
oppgave å utøve tilsyn med kapitalforflytting.
Idet kunnskap om antall arvinger er en del av den offentlige rutine, ved melding om uskifte til grunn
for uskifteattest, forventes at skatteetaten innfører informasjonskrav, slik at det enkle
likeverdsprinsippet i arveloven etterleves, før avgift beregnes.
Etterleves melding om utdeling fra uskifteboet til skatteetaten, kan en vanskelig se at ikke arvelater
og livsarving pålegges å fylle ut et punkt i meldingen, der det opplyses at alle livsarvinger er utdelt
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likeverdig, eller at det foreligger samtykke til unntak, og at dokumentasjon må vedlegges. Likeså at
arvelater og mottaker kan lese informasjon om at det angitte punkt må være etterlevd og
dokumentert, før utdeling kan anses rettmessig.
Dagens praksis fremstår å være urimelig. Samfunnet håndterer midler som en livsarving har ervervet
i strid med arveloven, og utdelingen forties ved hemmelighold overfor rettmessige hjemmelhavere til
likeverdige midler. Mangel på offentlig håndheving synes å være avdekket.
Det fremkommer for naivt å anvende seksjonskriterier, ved at skattetaten utelukkende håndterer
arveavgiftsloven. Skatteetaten er det eneste organ, som mottar melding om utdeling fra uskifteboet og
som også mottar uskifteattesten, og har tilgang til arvingslisten. Innringere til skatteetaten blir
informert at lengstlevende kan forvalte uskifteboet fritt, og ved det angis informasjon, ikke om
arveavgiftsloven, men om arveloven.
Rettmessig tilegnet midler er et grunnlag i avgifts- og skattereglene. Rettmessighet er også sentralt
ved kapitalforflyting. En kan vanskelig se at angitte lovhjemler, med krav om likeverdig ved utdeling
til livsarvinger fra uskiftebo, ikke skal etterleves av det organ, som har all nødvendig informasjon for
å se til at utdeling fra uskiftebo, ikke bare spesifikt gir grunnlag for arveavgift, men også har sitt
grunnlag i rettmessighet ved utdeling fra uskifteboet.

Udokumentert oppgjør for melleomværende mellom lengstlevende og livsarving
Det er også avdekket såkalt udokumentert oppgjør mellom lengstlevende og livsarving. Det forstås at
årlig utdeling, inntil 1G, kan finne sted til hver av livsarvingene. Avdekkes utdeling utover dette
beløp, fremstår urettmessig utdeling fra uskifte.
En slik udokumentert utdeling, søkes holdt skjult, for å unngå arveavgift. Slik den offentlige kontroll
utøves av uskiftebo, kan betydelige beløp utdeles, uten at verken arveavgiftsmyndigheter eller
medarvinger får kunnskap om utdelingen.
--------------------De omtale forhold tyder på unndragelser av arveavgift, og skatt på kapital.
Det henstilles til Skattedirektoratet om å rette opp den urett som utøves, som følge av urimelig svak
kontroll ved melding til skattetaten om utdeling fra uskiftebo. Det forventes at Skattedirektoratet
fremskaffer tidsrelatert kontroll ved utdeling fra uskiftebo, og ved det få samfunnsmessig orden, ved
ivaretakelse av arveavgift, kapitalflyt og lovhjemlet likeverd for alle livsarvingene.
Åpenbart utvikles metoder der lovhjemler ikke etterleves, ved dagens mangelfulle offentlige ordning.
Dette brev sendes bare som e-post. Det settes stor pris på å få informasjon på e-post.

Med vennlig hilsen

Dagfinn Andersen
Web – skribent
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