
Returadresse: 
Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Tlf
800 80 000

Fra utlandet
+47 220 77000

Fødselsnummer Dato

Søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt 2020

Disse opplysningene har vi brukt for å beregne skattetrekket ditt. Skriv inn nytt beløp i de postene som du vil 
endre på. Hvis du skal legge til andre poster enn de du har, finner du en oversikt på baksiden.

Lønn og trygd hittil i 
2020*

Pensjon hittil i 2020* Skattetrekk hittil i 2020* Forskuddsskatt hittil i
2020*

Inntekter Fradrag Formue og gjeld

Lønnsinntekter

Nytt beløp:
Renter på bankinnskudd

Nytt beløp:

Gjeldsrenter

Nytt beløp:

Formuesverdi
primærbolig

Nytt beløp:
Bankinnskudd

Nytt beløp:
Gjeld

Nytt beløp:

Nye poster Se vedlagt postoversikt.

Jeg velger ordinær skattlegging, og ikke kildeskatt på lønn. Jeg er kjent med at dette valget ikke kan
omgjøres. (Dersom du velger å gå ut av ordningen for kildeskatt på lønn, kan du ikke tre inn i ordningen
igjen dette inntektsåret. Du vil motta skattemelding og skatteoppgjør.)

Dato:* Underskrift:*

* Må fylles ut.



Arbeid, trygd og pensjon
2.1.4 Overskudd av utgiftsgodtgjørelse

2.1.4.1 Utgiftsgodtgjørelser det trekkes skatt av

2.1.2 Lønn til sjøfolk

2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygden

2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden

3.1.12 Andre skattepliktige inntekter

2.2.1 Alderspensjon fra folketrygden

2.2.3 Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjon

2.2.1.6 Uføretrygd før alderspensjon

2.2.5 Skattefri pensjon fra utlandet

2.2.1.5 Annen pensjon før alderspensjon

2.2.1.3 Supplerende stønad

2.2.1.2 Avtalefestet pensjon (AFP)

2.2.1.4 Overgangsstønad til enslig/etterlatt

2.2.2 Andre pensjoner

2.2.2 Andre pensjoner uten skattetrekk

3.2.11 Fagforeningskontingent

3.2.12 Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold

3.3.5 Individuell pensjonsordning (IPS)

3.2.9.6 Bompenger og fergeutgifter

3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor
hjemmet

3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk

2.1.1.5 Trekkpliktig lønn uten trygdeavgift

2.1.1.3 Lønn kun trygdeavgift

2.1.1.2 Trekkfri lønn uten trygdeavgift

Familie og helse
2.6.3 Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år

eller yngre

2.6.3.2 Barnepensjon og livrente

3.2.10 Utgifter til pass av barn - foreldrefradrag

3.5.5 Særfradrag for enslig forsørger

3.3.3 Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag

2.6.1 Mottatt underholdsbidrag, uførerenter og livrente

Næring
2.7.6 Overskudd annen næring

1.6.2 Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og
annen næring

2.7.1 Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyr

3.2.15 Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)

2.7.4 Overskudd av reindrift

2.7.3 Overskudd av fiske og fangst

1.6.1 Personinntekt fra fiske og fangst

2.7.3.2 Hvor mye av dette er fra lottinntekt?

2.7.5 Overskudd av skiferproduksjon

2.7.8 Overskudd av selskap med deltakerfastsetting

1.7.4 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med
deltakerfastsetting

2.7.11 Tilleggsinntekt for selskap med deltakerfastsetting

2.7.7 Overskudd av selskap med deltakerfastsetting
innen fiske eller familiebarnehage

Næring
2.7.10 Tilleggsinntekt fra selskap med deltakerfastsetting,

fiske og familiebarnehage

1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med
deltakerfastsetting innen fiske eller
familiebarnehage

2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende

2.1.3 Overskudd av barnepass i eget hjem

1.6.1 Personinntekt fra barnepass

3.2.14 Fradrag for fiske og fangst

3.2.18 Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende

3.2.19 Underskudd i næringsvirksomhet

4.4.1 Biler, maskiner og inventar

4.4.2 Buskap

4.4.3 Varelager

4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy

Lån, formue og aksjer
4.1.6 Utestående fordringer

4.1.9 Bankinnskudd i utlandet

3.1.11 Renter på bankinnskudd i utenlandsk bank

1.5.1 BSU sparebeløp i år

4.8.3 Gjeld i utlandet

3.3.2 Gjeldsrenter i utlandet

4.1.7 Formuesverdi av aksjer mv.

3.1.5 Utbytte på aksjer

3.1.5.5 Benyttet skjermingsfradrag

4.1.8 Formuesverdi av aksjer mv. ikke VPS

3.1.7 Utbytte på aksjer - ikke i VPS

4.1.4 Andeler i aksjefond

3.1.6 Avkastning av andeler i aksjefond

4.1.5 Andeler i obligasjonsfond

3.1.2 Andre renteinntekter

4.5.1 Verdi av individuell pensjonsavtale (IPA)

4.5.2 Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale

3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikring

3.1.12 Gevinst ved salg av andeler i KS, ANS, NOKUS

3.1.8 Gevinst ved salg av aksjer, fond og verdipapir

3.3.8 Tap ved salg av aksjer og andeler mv.

4.5.4 Annen formue

4.6.2 Annen formue i utlandet

3.1.3 Renteinntekter på lån gitt til selskaper

Bolig og eiendeler
4.3.2.1 Formuesverdi primærbolig

4.3.2.2 Formuesverdi sekundærbolig

4.3.3 Formuesverdi fritidsbolig

4.3.4 Skogeiendom

4.3.5 Annen fast eiendom

4.6.1 Formuesverdi av fast eiendom i utlandet

4.5.3 Andel av formue i boligselskap/-sameie

2.8.1 Andel av inntekter i boligselskap/-sameie

2.8.2 Utleie av fast eiendom



 Bolig og eiendeler
3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap/-sameie

4.8.2 Gjeld i boligselskap/-sameie

2.8.5 Utleie av fast eiendom i utlandet

2.8.3 Utleie av fritidseiendom

3.3.12 Underskudd ved utleie

2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg av eiendom

3.3.6 Tap ved salg av fast eiendom

4.2.3 Innbo og løsøre

4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere

4.2.5 Motorkjøretøy

4.2.6 Campingvogn

4.1.3 Kontanter

 Andre fradrag
3.2.2 Faktiske kostnader

3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år

3.3.7 Andre fradrag

 


