Skatteetaten
Postboks 9200 Grønnland 0134 OSLO
Tel. +47 800 80 000

Søknad om endring av skattekort/forskotsskatt 2022
Du må fylle ut felt merka med*

Opplysningar om deg
Fødselsnummer eller d-nummer (11 siffer) *
Namn *
Telefonnummer *

Inntekt og skatt hittil i 2022
Lønn og trygd hittil i 2022 *

Pensjon hittil i 2022 *

Skattetrekk hittil i 2022 *

Forskotsskatt hittil i 2022 *

Inntekter heile året
Inntekt frå lønn og uføretrygd heile året

Renter på bankinnskot

Inntekt frå pensjon Fyll ut alle fire felta dersom du har inntekt frå pensjon
Pensjonsinntekt heile året

Type pensjon

Talet på månader du tar ut pensjon

Pensjonsgrad i prosent

Frådrag
Gjeldsrenter

Formue og gjeld
Formuesverdi primærbustad

Bankinnskot

Gjeld

Legg til andre opplysningar som påverkar skatten din

Du finn ei oversikt over opplysningane du kan leggje til på baksida

Kjeldeskatt på lønn for utanlandske arbeidstakarar
Eg vel meg ut av ordninga kjeldeskatt på lønn for 2022 og skal betale skatt etter ordinære skattereglar.
Eg forstår at når eg vel å gå ut av ordninga for 2022, så kan eg ikkje komme inn i ordninga igjen for 2022 seinare.

Dato og underskrift
Dato *

Stad *

Underskrift *
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Arbeid, trygd og pensjon

Aksjar og verdipapir

Inntekt

•
•
•

•
•
•
•

Spesifiser lønn, sjukepengar og andre ytingar frå NAV
Før opp uføreyting og pensjon kvar for seg
Ved uttak av offentleg AFP og alderspensjon: før opp antal
månader og uttaksgrad
Spesifiser pensjon frå utlandet

Frådrag
•
•
•
•

Reisefrådrag skal førast opp med antal dagar og avstand per
dag
Standardfrådrag for utanlandske arbeidstakarar gjeld berre for
sokkelarbeidarar
Gi opplysningar om du betaler skatt i utlandet
Spesifiser lønn/pensjon i utlandet

Skattepliktig avkastning av aksjar, fond, obligasjonar og sparing
Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale
Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte

Sal
•
•
•

Gevinst og tap ved sal av andelar i KS, ANS, NOKUS
Gevinst og tap ved sal av aksjar, obligasjonar, fond og verdipapir
Tap ved valutalån – må dokumenterast

Annan formue
•
•
•
•

Annan formue i utlandet
Formue aksjesparekonto
Opsjonar i arbeidsforhold
Uteståande fordringar

Ved endring i løpet av året, må du oppgi lønn/pensjon og skattetrekk så langt i år.

Familie og helse

Bustad og eigedelar

Inntekt

Bustad og tomt

•
•

Frådrag

•
•
•
•
•
•
•
•

Næring

Utleige

•
•

Barnepensjon og livrente til barna dine som er 16 år eller yngre
Barnepensjon og livrente
Utgifter til pass av barn – foreldrefrådrag
Særfrådrag for einsleg forsørgar

Inntekt
•
•
•

Før opp forventa overskot frå næring – opplys om type næring
Sjukepengar for næringsdrivande
Personinntekt

Frådrag
•
•

Premie til tilleggstrygd for næringsdrivande
Underskot i næringsverksemd

Eigedelar i næring
•
•
•
•

Bilar, maskiner og inventar
Buskap
Skip, fiske- og fangstfartøy
Varelager

•

Formuesverdi primærbustad
Annan fast eigedom
Formuesverdi av fast eigedom i utlandet
Formuesverdi fritidsbustad
Formuesverdi sekundærbustad
Andel av formue i bustadselskap/-sameige
Andel av inntekter i bustadselskap/-sameige
Skogeigedom
Overskot/underskot ved utleige

Sal av eigedom
•
•

Skattepliktig gevinst ved sal av eigedom
Tap ved sal av fast eigedom

Eigedelar
•
•
•
•
•

Campingvogn
Fritidsbåt med salsverdi på 50 000 kroner eller høgare
Innbu og lausøyre
Kontantar
Motorkøyretøy

Bank og lån

Andre frådrag

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bankinnskot
Renter på bankinnskot
Gjeld
Gjeldsrenter
Bankinnskot og renter i utlandet
Gjeld og gjeldsrenter i utlandet
Renteinntekter på lån gitt til selskap
BSU-sparebeløp i år

Framførbart underskot frå førre år
Andre frådrag – må spesifiserast
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