
Arbeid, trygd og pensjon Rettet til

Lønn og tilsvarende ytelser

Ku Drillings bank

Lønn 387 500

Forsikring betalt av arbeidsgiver 5 195

Betalt telefon og bredbånd (elektronisk kommunikasjon) 1 830*

RETTE TÅLMODIGE TRØNDERE AS

Lønn 462 690

Betalt telefon og bredbånd (elektronisk kommunikasjon) 4 392*

Naturalytelse 1 313

*Fordel elektronisk kommunikasjon (maks 4392) 4392

Fagforeningskontingent

Beløp (innbetalt) 4 980*

*Fradrag fagforeningskontingent (maks 3850) 3850

Minstefradrag og andre fradrag for kostnader knyttet til
arbeid og andre inntekter

Minstefradrag 106 750

Postboks 430, Alnabru, 0614 Oslo

Skattemelding
formues- og inntektsskatt 2021
Fødselsnummer: 30098810826

Dato: 16.03.2022

DAG FRODE BORGAN
Bentvollveien 215
3942 Gulerleskrenten

Din foreløpige skatt

Foreløpig beregnet skatt og avgift 267 067

Skatt du må betale (restskatt) 5 593

Du finner en detaljert utregning under avsnittet "Skatteberegning".

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at
opplysningene under stemmer før du sender inn skattemeldingen.
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Bank, lån og forsikring Rettet til

Bank- og kontoopplysninger

EKSEPSJONELLE ALVORLIGE DYREVERNERE AS

Kontonummer 44017366170

Gjeld 13 760

FORNØYDE VAKRE BIDRAGSYTERE SPA

Kontonummer 65600158680

Innskudd 1

LIVLIGE IDEELLE SÅPEBOBLER ORGL

Kontonummer 4708675

Gjeld 68 591

Rentekostnader 1 042

MENINGSFULLE SPENNENDE OPPSLAGSVERK AS

Kontonummer 69404061097

Rentekostnader 7 053

ROMSLIGE INKLUDERENDE MENN ASA

Kontonummer 6301241

Rentekostnader 3 973

Kundeutbytte

UFORSTÅELIGE GODE ORD STI

Beløp 665

Fondskonto

KALDE FINE GÅRDER AS 0746762742

Formue aksjedel 56 979

Bolig og eiendeler Rettet til

Borettslag/Boligselskap

ELEGANTE HØFLIGE SÅPEBOBLER BRL

Andel av inntekter 13

Andel av kostnader 742

Finans Rettet til

Aksjesparekonto

GJENNOMSIKTIGE MUNTRE STRØMPER NUF 11032077

Formue aksjedel 64 620

Formue kontantdel 45 051

TRØSTESLØSE KJAPPE TOG SPA 40007276016015106

Formue aksjedel 19 662
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Returprovisjon 24

Forvaltningskostnader 33

TRØSTESLØSE KJAPPE TOG SPA ASK_2163670

Formue aksjedel 146 337

Skattepliktig uttak 3 021

Returprovisjon 310

Forvaltningskostnader 412
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Noe som mangler? Legg til her:
Husk å skrive om det er inntekt, fradrag, formue eller gjeld, og å legge ved dokumentasjon.

Hva er det? / Hvorfor har du endret? Beløp

Krever du fradrag for reiser, må du legge ved utfylt ark for "Arbeids- og pendlerreiser".

Dersom du har inntekt fra utleie, krever fradrag for skatt betalt i utlandet eller krever nedsettelse av inntektsskatt på lønn må du opplyse om det.
Nødvendige skjema som må fylles ut og legges ved får du på skatteetaten.no/skjema eller ved å kontakte Skatteetaten.

Dersom du fikk skattefrie spillegevinster eller gevinster fra arrangementer tilrettelagt av massemedia til en verdi av til sammen 100 000 kroner
eller mer i 2021, må du opplyse om det.

Dersom du fikk arv eller gave til en verdi av til sammen 100 000 kroner eller mer i 2021, må du opplyse om det.
Har du arvet eiendom eller bil, må du sjekke at de også er oppført som formue med riktig verdi under "bolig og eiendeler".

Hvilke vedlegg har du?

Levere skattemelding

Dersom du har endringer du ønsker å sende inn til oss anbefaler vi å bruke den elektroniske skattemeldingen. Denne finner du på
skatteetaten.no/skattemelding.

Dersom du ikke har mulighet til å levere skattemeldingen elektronisk kan du, hvis du har endringer, sende den til Skatteetaten. Adressen finner
du øverst på side 1.

Dato Underskrift Telefonnummer
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Utregning av gjeldsreduksjon som følge av verdsettingsrabatt
Verdsettingsrabatt er en rabatt som gis på verdien av enkelte eiendeler som bolig og aksjer. Samtidig vil fradraget for gjeld
reduseres forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue.

Sum verdsettingsrabatt 129420

FORMUE Bruttoverdi Verdsettingsrabatt Formuesverdi
Bankinnskudd 1 1
Formue av aksjesparekonto - aksjedel 230 619 103 779 126 840
Formue av aksjesparekonto - kontantdel 45 051 45 051
Formue fondskonto aksjedel 56 979 25 641 31 338
Sum 332 650 129 420 203 230

Gjeld
Din gjeld 82 351

Utregning av gjeldsreduksjon
(Gjeld 82 351 x Verdsettingsrabatt 129 420) / Sum bruttoverdier 332 650 32 039
Din andel av gjeldsreduksjon er 32 039
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Oppsummering
Dette er en oppsummering av Skatteetatens forhåndsutfylte opplysninger. Alle tallene er foreløpige inntil du mottar skatteoppgjøret
ditt. Hvis det er feil eller mangler, retter du det i opplysningene på sidene foran og sender inn skattemeldingen. Hvis du vil, kan du
heller gjøre rettelsene i den elektroniske skattemeldingen på skatteetaten.no/skattemelding.

INNTEKT

Lønn og naturalytelser med mer 856 698
Fordel elektronisk kommunikasjon 4 392
Andel av inntekter i boligselskap/-sameie 13
Gevinst ved uttak fra aksjesparekonto 3 021
Oppjustering av gevinst ved uttak fra aksjesparekonto 1 329
Returprovisjon for aksjesparekonto 334
Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv. 665

SUM INNTEKTER 866 452

FRADRAG

Minstefradrag i egen inntekt 106 750
Fagforeningskontingent 3 850
Renter av gjeld 12 068
Andel av kostnader i boligselskap/-sameie 742
Forvaltningskostnader for aksjesparekonto 445

SUM FRADRAG 123 855

ALMINNELIG INNTEKT

INNTEKT ETTER FRADRAG (Alminnelig inntekt) 742 597

FORMUE

Bankinnskudd 1
Aksjesparekonto - aksjedel 230 619
Verdsettingsrabatt av aksjesparekonto - aksjedel 103 779
Aksjesparekonto - kontantdel 45 051
Fondskonto aksjedel 56 979
Verdsettingsrabatt av fondskonto - aksjedel 25 641

SUM FORMUE (Bruttoformue) 203 230

GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner 82 351

SUM GJELD 82 351

Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt 32 039

NETTOFORMUE

FORMUE ETTER GJELD (Nettoformue) 152 918
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Foreløpig skatteberegning
GRUNNLAG SKATT OG AVGIFT

Formue
Formuesskatt til staten 152 918 0
Formuesskatt til kommune 152 918 0

Inntektsskatt
Inntektsskatt til staten, fellesskatt 742 597 49 346
Inntektsskatt til kommune og fylke 742 597 102 487
Inntektsskatt til staten, trinnskatt av personinntekt 861 090 44 625
Trygdeavgift 861 090 70 609

Skatt og avgift før skattefradrag 267 067

Skattefradrag

FORELØPIG BEREGNET SKATT OG AVGIFT 267 067
Forskuddstrekk - 261 474

= Skatt du må betale (restskatt) 5 593

Er du gift, registrert partner eller meldepliktig samboer, kan skatteberegningen din bli påvirket av endringer ektefellen, partneren
eller samboeren din gjør i sin skattemelding.

Når kommer skatteoppgjøret?
Skatteoppgjøret blir ikke sendt ut på spesifikke datoer, men så snart skattemeldingen er ferdig behandlet. Det vil si at du får ditt
oppgjør innen 1. desember.
Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, selv om du kontakter oss.

Skattepenger til gode
Viser skatteoppgjøret at du får penger igjen, blir disse overført til:
Vi har ikke opplysninger om din bankkonto i Norge.

Ønsker du å endre konto kan du lese mer om hvordan på skatteetaten.no/endrekonto. Her finner du også informasjon om hva du
skal gjøre dersom du ikke har bankkonto i Norge.

Restskatt
Ønsker du å betale restskatten nå? Bruk:

Kontonummer: 6345 06 24804
KID-nummer: 3009881082615210015

Tilleggsforskudd
Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai 2022. Fristen gjelder selv om du har fått
utsatt innlevering av skattemeldingen. Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2022 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir
godskrevet ved skatteoppgjøret. Eventuelle innbetalinger før 31. mai 2022 er frivillige.
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Arbeids- og pendlerreiser (reisefradrag)
Du skal ikke lenger beregne reisefradraget selv, vi beregner basert på opplysningene du sender inn. Trenger du å legge til flere
reiseruter kan du kopiere dette arket. Du kan lese mer om arbeids- og pendlerreise på skatteetaten.no/reisefradrag

Arbeidsreiser er reiser mellom hjemmet og arbeidsstedet ditt når du bor hjemme.

Hjemmeadresse med poststed :

Adresse til arbeidssted med poststed :

Antall reiser per år :

Km tur-retur per reise :

Hjemmeadresse med poststed :

Adresse til arbeidssted med poststed :

Antall reiser per år :

Km tur-retur per reise :

Pendlerreiser innenfor EU/EØS er reiser mellom hjemmet ditt innenfor EU/EØS og en pendlerbolig der du bor på grunn av
jobb.

Pendlerboligadresse med poststed :

Hjemmeadresse med poststed/by :

Antall reiser per år :

Velg hvordan fradrag skal beregnes : Etter sats per km Kostnader til flybilletter

Underskudd ved godtgjørelse

Km tur-retur per reise :

Kostnader til flybilletter (spesielle vilkår) :

Underskudd ved godtgjørelse/refusjon fra arbeidsgiver :

Pendlerreiser utenfor EU/EØS er reiser mellom hjemmet ditt utenfor EU/EØS og en pendlerbolig der du bor på grunn av
jobb.

Pendlerboligadresse med poststed :

Hjemmeadresse med poststed/by :

Antall reiser per år :

Velg hvordan fradrag skal beregnes : Faktiske kostnader Etter sats per km

Faktiske kostnader ved reise utenfor EU/EØS :

Km tur-retur per reise (ved bruk av egen bil) :

Kostnader til bom og ferge på arbeids- og pendlerreise kan du legge til hvis du sparer minst to timer hver dag i reise- og
ventetid på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kostnadene dine må til sammen overstige 3 300 kroner per
år.

Kostnader til bom :

Kostnader til ferge :
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Her er din nye papirskattemelding

Den nye skattemeldingen har fått et nytt utseende. Opplysningene dine er nå samlet i temaer som naturlig hører sammen, og ikke
lenger sortert etter poster. For eksempel er alle opplysninger om bank og forsikringer samlet under temaet "Bank, lån og forsikring".
Dersom du gjør endringer på allerede oppførte beløp eller legger til nye opplysninger er det viktig at du forteller oss grunnen til at du
gjør endringen. Dersom opplysningene gjelder forhold i utlandet, må du oppgi hvilket land det gjelder.

Elektronisk bruker
Få full oversikt over skatten din, bli elektronisk bruker!

• Du får tilgang til Skatteetatens tjenester på nett.
• Du kan få skatteoppgjøret ditt tidligere.
• Du kan til enhver tid sjekke hva arbeidsgivere rapporterer om deg.
• All kommunikasjon mellom deg og Skatteetaten blir lagret i et elektronisk arkiv.

Hvordan du registrerer deg, leser du på skatteetaten.no/ebruker

Følgende skjema kan være aktuelle å legge ved skattemeldingen
RF-1231 Bankinnskudd i utlandet
RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom
RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter
RF-1088 Aksjeoppgaven
RF-1098 Formue av næringseiendom
RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting
RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag
RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn

Pensjon
Har du mottatt pensjon fra Norge eller utlandet som ikke er forhåndsutfylt, må du huske å oppgi:

• Hvor mye du har mottatt i pensjon
• Hvilken type pensjon du har mottatt
• For hvor mange måneder du har mottatt pensjon
• Fra hvilket land pensjonen er utbetalt

Ikke bosatt i Norge?
Krever du opphør av skatteplikt som bosatt, eller krever deg skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtale, må du opplyse
om dette. Husk å oppgi hvilket land du har bosatt deg i og fra hvilken dato det gjelder. Hvis det er feil eller det mangler beløp som
ikke er skattepliktige, må du opplyse om det og legge ved dokumentasjon. Har ditt medlemskap i norsk folketrygd opphørt, må du
opplyse om det og legge ved dokumentasjon.
Har ditt medlemskap i norsk folketrygd opphørt, må du opplyse om det og legge ved dokumentasjon.
Har du fått innvilget unntak fra norsk trygd (trygdefritak), må du opplyse periode for fritak og legge ved dokumentasjon.

Kontakt
Trenger du mer informasjon, se skatteetaten.no/skattemelding eller kontakt Skatteetaten på telefon 800 80000 / fra utlandet (+47)
22 07 70 00 eller skatteetaten.no/epost.
Veiledere finner du på skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt
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