Returadresse:
Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Tlf
800 80 000

Frå utlandet
+47 220 77000

Fødselsnummer

Dato

Søknad om endring av skattekort/forskotsskatt 2020
Desse opplysningane har vi brukt for å rekne ut skattetrekket ditt. Skriv inn det nye beløpet i dei postane som du
vil endre på. Dersom du skal leggje til andre postar enn dei du har, finn du ei oversikt på baksida.
Lønn og trygd så langt i
2020*

Pensjon så langt i 2020*

Inntekter

Skattetrekk så langt i
2020*

Frådrag

Forskotsskatt så langt i
2020*

Formue og gjeld

Lønnsinntekter

Gjeldsrenter

Form.verdi primærbustad

Nytt beløp
Renter på bankinnskot

Nytt beløp

Nytt beløp
Bankinnskot

Nytt beløp

Nytt beløp
Gjeld
Nytt beløp

Nye postar Sjå vedlagd postoversikt.

Eg vel ordinær skattlegging, og ikkje kildeskatt på lønn. Eg er kjent med at dette valet ikkje kan bli gjort om.
(Dersom du vel å gå ut av ordninga for kildeskatt på lønn, kan du ikkje tre inn i ordninga igjen dette
inntektsåret. Du vil motta skattemelding og skatteoppgjør.)

Dato:*
*Må fyllast ut.

Underskrift:*

2.1.4
2.1.4.1
2.1.2
2.1.9
2.1.8
3.1.12
2.2.1
2.2.3
2.2.1.6
2.2.5
2.2.1.5
2.2.1.3
2.2.1.2
2.2.1.4
2.2.2
2.2.2
3.2.11
3.2.12
3.3.5
3.2.9.6
3.2.7
3.2.13
2.1.1.5
2.1.1.3
2.1.1.2

Arbeid, trygd og pensjon
Overskot på utgiftsgodtgjersle
Utgiftsgodtgjersle det skal trekkjast skatt av
Lønn til sjøfolk
Uføreytingar frå andre enn folketrygda
Uføretrygd frå folketrygda
Andre skattepliktige inntekter
Alderspensjon frå folketrygden
Pensjon frå EØS-stat som svarer til alderspensjon
Uføretrygd før alderspensjon
Skattefri pensjon frå utlandet
Annan pensjon før alderspensjon
Supplerande stønad
Avtalefesta pensjon (AFP)
Pensjon/stønad til tidlegare
familiepleiar/attlevande ektefelle
Andre pensjonar med skattetrekk
Andre pensjonar utan skattetrekk
Fagforeiningskontingent
Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold
Individuell pensjonsavtale (IPS)
Bompengar og ferjeutgifter
Meirkostnader ved arbeidsopphald utanfor heimen
Særskilt frådrag for sjøfolk
Trekkpliktig lønn utan trygdeavgift
Lønn berre trygdeavgift
Trekkfri lønn uten trygdeavgift

Familie og helse
Barnepensjon og livrente til barna dine som er 16
år eller yngre
2.6.3.2 Barnepensjon og livrente
3.2.10 Utgifter til pass av barn - foreldrefrådrag
3.5.5 Særfrådrag for einsleg forsørgjar
3.3.3 Føderådsytingar, underhaldsbidrag
2.6.1 Motteke Underhaldsbidrag, uførerenter og livrente
2.6.3

Næring
2.7.6 Overskot anna næring
1.6.2 Personinntekt frå jordbruk, reindrift, skifer og
anna næring
2.7.1 Overskot av jordbruk, gartneri og pelsdyr
3.2.15 Særskilt frådrag (jordbruk, reindrift og skifer)
2.7.4 Overskot av reindrift
2.7.3 Overskot av fiske og fangst
1.6.1 Personinntekt frå fiske og fangst
2.7.3.2 Kor mye av dette er frå lottinntekt?
2.7.5 Overskot av skiferproduksjon
2.7.8 Overskot av deltakarlikna selskap
1.7.4 Arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap
2.7.11 Tilleggsinntekt for deltakarlikna selskap
2.7.7 Overskot av deltakarlikna selskap innan fiske eller
familiebarnehage

Næring
2.7.10 Tilleggsinntekt frå deltakarlikna selskap, fiske og
familiebarnehage
1.7.1 Arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap innen
fiske eller familiebarnehage
2.1.7 Dagpengar for næringsdrivande
2.1.3 Overskot av barnepass i barnepassaren sin heim
1.6.1 Personinntekt frå barnepass
3.2.14 Frådrag for fiske og fangst
3.2.18 Premie til tilleggstrygd for næringsdrivande
3.2.19 Underskot i næringsverksemd
4.4.1 Bilar, maskiner og inventar
4.4.2 Buskap
4.4.3 Varelager
4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy
Lån, formue og aksjar
4.1.6 Uteståande fordringar
4.1.9 Bankinnskot i utlandet
3.1.11 Renter av bankinnskot i utanlandsk bank
1.5.1 BSU sparebeløp i år
4.8.3 Gjeld i utlandet
3.3.2 Gjeldsrenter i utlandet
4.1.7 Likningsverdi av aksjar mv.
3.1.5 Utbyte på aksjar
3.1.5.5 Nytta skjermingsfrådrag
4.1.8 Likningsverdi av aksjar mv. ikkje i VPS
3.1.7 Utbyte på aksjar - ikkje i VPS
4.1.4 Partar i aksjefond
3.1.6 Avkastning av partar i aksjefond
4.1.5 Partar i obligasjonsfond
3.1.2 Andre renteinntekter
4.5.1 Verdi av individuell pensjonsavtale (IPA)
4.5.2 Attkjøpsverdi av forsikringsavtale
3.1.4 Avkastning frå kapitalforsikring
3.1.12 Gevinst ved sal av av partar i KS, ANS, NOKUS
3.1.8 Gevinst ved sal av aksjar, fond og verdipapir
3.3.8 Tap ved sal av aksjar og partar mv.
4.5.4 Annan formue
4.6.2 Annan formue i utlandet
3.1.3 Renteinntekter på lån til selskap
Bustad og eigedelar
4.3.2.1 Likningsverdi primærbustad
4.3.2.2 Likningsverdi sekundærbustad
4.3.3 Likningsverdi fritidsbustad
4.3.4 Skogeigedom
4.3.5 Annan fast eigedom
4.6.1 Likningsverdi av fast eigedom i utlandet
4.5.3 Del av formue i bustadselskap/-sameige
2.8.1 Del av inntekt i bustadselskap/-sameige
2.8.2 Utleige av fast eigedom
3.3.4 Del av kostnader i bustadselskap/-sameige

4.8.2
2.8.5
2.8.3
3.3.12
2.8.4
3.3.6
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.1.3

Bustad og eigedelar
Gjeld i bustadselskap/-sameige
Utleige av fast eigedom i utlandet
Utleige av fritidseigedom
Underskot ved utleige
Skattepliktig gevinst ved sal av eigedom
Tap ved sal av fast eigedom
Innbu og lausøyre
Fritidsbåt med salsverdi kr 50 000 eller meir
Motorkøyretøy
Campingvogn
Kontantar

Andre frådrag
3.2.2 Faktiske kostnader
3.3.11 Framførbart underskot frå tidlegare år
3.3.7 Andre frådrag

