Frivillig retting
Her er skjemaet du kan benytte når du ber om frivillig retting. Husk at du må oppgi all tidligere utelatt formue og inntekt. Du kan gi utfyllende
opplysninger i skjemaets siste del. Vi vil sende deg en bekreftelse når henvendelsen er mottatt.
* Obligatoriske felt, må fylles ut

Personalia
Etternavn*

Fornavn*

Adresse*

Postnummer*

Mellomnavn
Poststed*

Fødsels- og personnummer*

FORMUE / INNTEKT Informasjon om forholdene du vil rette opp i
Hva består formuen/inntekten av?
(Bankinnskudd, aksjer, fast eiendom,
leieinntekter, arbeidsinntekt, pensjon etc)

Formuens/inntektens opprinnelse (Hvordan har
formuen oppstått/hvor kommer pengene fra?)

I hvilke(t) år oppstod formuen/inntekten?
Hva er bakgrunnen for at du ber om frivillig
retting på nåværende tidspunkt?

Hvorfor har du ikke oppgitt formuen/Inntekten
tidligere?

Hvilke år vil du rette?

Hovedland der midlene
har vært plassert

Øvrige land midlene har vært plassert
Navn på bank/finansinstitusjon der midlene har
vært plassert
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Det må lages en oppstilling i norske kroner over det som ønskes rettet

Ja

Nei

Ettersendes

Er dette vedlagt? Bruk matrisen du finner på denne siden: skatteetaten.no/frivilligretting

Opplysninger må dokumenteres
Eksempler på dokumentasjon, er dette vedlagt?

Ikke aktuelt

Ja

Nei

Ettersendes

Oppgaver fra banken mv.:
- Inntektsoppgaver (renter, utbytte dividende mv.) som viser inntekten for hele året
- Formuesoppgaver som viser formuen pr 31.12
- Oppgave over gevinst/tap for hele året
Kjøpekontrakt eiendom
Leieinntekter av fast eiendom, skjema “Utleie mv. av fast eiendom” (RF1189) må fylles ut
Oppgave over lønn/pensjon
Dokumentasjon på betalt skatt i utlandet (f.eks oppgaver fra bank som viser faktisk betalt skatt)
Annet, spesifiser nedenfor:

Anmodning
Under dette punktet er du ikke forpliktet til å gi opplysninger, og det vil på ingen måte påvirke utfallet av saken din. All informasjon du gir kan øke vår
kunnskap og hjelpe oss til å beskytte skattesystemet. Informasjon om rådgiver kan bli utvekslet med utenlandske skattemyndigheter, men vi utveksler aldri informasjon om deg.
Har du brukt rådgivere eller andre mellommenn som har hjulpet deg med transaksjoner, forvaltning eller plassering av midlene?
Sett kryss:
Ja

Nei

Kan du gi nærmere opplysninger om hvilke rådgivere eller andre mellommenn som har hjulpet deg med transaksjoner, forvaltning eller plassering av
midlene?

Andre opplysninger du ønsker å gi

Dato og underskrift
Dato

Sted

Underskrift
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