Veiledning for skjemaet
finner du på siste side.

SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE I FORBINDELSE MED UTBRUDD AV COVID-19
PERSON

1. Informasjon om person som søker
1.1. Personnummer:

1.2 Telefonnummer:

1.3. Navn:

2. Hvilke krav søker du betalingsutsettelse for?
Du kan huke av for flere skatte- og avgiftskrav.
Hver kravstype omfatter hovedstol, renter og omkostninger. Du kan ikke søke om utsettelse for merverdiavgift med ordinært
forfall etter 12. april 2021.
2.1.

Skatt
Arbeidsgiveravgift
Merverdiavgift
Krav ved innførsel (f.eks toll, merverdiavgift og særavgifter ved inn- og utførsel av varer)
Særavgifter
Motorvognavgifter
Andre krav (Andre krav omfatter f.eks. tilleggsskatt, tilleggsavgift mv.)

2.2. Eventuelt spesifiser her:

3. Betalingsutsettelsens varighet

Du kan søke om betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021.
Ved innvilget utsettelse til 30. juni vil du automatisk få tilbud om en avdragsordning for de utsatte kravene, med første
avdrag 30. juli 2021.
Jeg søker om utsettelse til 30. juni 2021.
Jeg søker utsettelse til en tidligere dato:

4. Vilkår for personlige skyldnere
For å oppfylle vilkåret for betalingsutsettelse, må du ha en betydelig reduksjon i din eller din ektefelles/samboers inntekt.
Du må bekrefte at vilkåret er oppfylt ved å huke av en av boksene.
Jeg bekrefter at min, eller min og min ektefelles/samboers samlede inntekt, er redusert med minst 20% etter 29. februar 2020.
Jeg bekrefter at jeg har blitt 100% permittert/arbeidsledig etter 29. februar 2020.

DATO OG UNDERSKRIFT

Jeg erklærer at opplysningene jeg har gitt, er riktige.

Sted/dato

Underskrift

Skatteetaten

SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE I FORBINDELSE MED UTBRUDD AV COVID-19
PERSON
VEILEDNING
For punkt 2
Du kan søke om betalingsutsettelse for oppståtte skatte- og avgiftskrav, bortsett fra
• forskuddstrekk, skattetrekk og ansvarskrav
• artistskatt
• krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
• merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021
• engangsavgift og omregistreringsavgift for ikke registrerte virksomheter/private som skal betales samtidig med at kjøretøyet blir registrert
eller omregistrert
• toll og avgifter som skal betales samtidig med innførsel av varen
• erstatningskrav
Det kan ikke søkes om utsettelse for fremtidige krav.
For punkt 4
Det er et vilkår for å få en betalingsutsettelse at det er en betydelig reduksjon i søkers inntekt, eller i søker og søkers ektefelle/samboers
samlede inntekt.
Vilkåret om at det må ha vært en betydelig reduksjon vil i alle tilfeller anses være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig.
Der søker har flere arbeidsgivere kreves det at søker er oppsagt eller 100 prosent permittert fra alle stillinger.
Vilkåret vil i andre tilfeller være oppfylt der søkers inntekt er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020. Det
samme gjelder der søkers og ektefelles/samboers samlede inntekt er redusert med minst 20 prosent.
Det er et krav at inntekten er betydelig redusert på søknadstidspunktet.

