
Søknad om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for skattepliktig bedrift eller organisasjon

Navn Org. nr

(ikke enkeltpersonforetak)

2. Opplysninger om søkeren.

1. Vilkår

Hovedregelen i skattebetalingsloven er at skatten skal betales til forfall. Denne regelen praktiseres svært strengt.  En betalingsavtale er et unntak fra hovedregelen,  
og for å få innvilget en avtale må alle vilkår være oppfylt:
 
• Dere har ikke mulighet til å betale på vanlig måte.
• Dere må komme med et forslag til nedbetalingsplan.
• Forslaget må være det beste dere kan komme med.
• Forslaget må gi raskere nedbetaling enn hva vi kan oppnå ved tvangsinnfordring.  
  Det vil si at det må gi raskere nedbetaling enn utlegg i konto eller tvangssalg av eiendeler..

I tillegg vurderes om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om dere får en slik avtale.

Søknaden må omfatte alt dere skylder oss. Hvis dere allerede har betalingsavtale for eldre krav kan vi ikke gi dere ny avtale for andre krav.

Eventuelle restanser til andre offentlige kreditorer skal ikke inngå i nedbetalingstilbudet. Skatteetaten kan ikke inngå avtaler på vegne av andre offentlige kreditorer.

Vi gjør oppmerksom på at selv om dere har søkt om betalingsutsettelse eller -avtale kan Skatteetaten sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall 
til kravet er betalt, også dersom betalingsavtale innvilges.

        Vi bekrefter at vilkårene er lest og forstått.
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Navn Fødselsnummer

E-post Telefon

3. Kontaktperson

4. Hvilke restanser søker dere betalingsavtale / betalingsutsettelse for?

Skatt

Arbeidsgiveravgift
     

Merverdiavgift

Skatteart Skatteår Beløp



5. Forslag til nedbetalingsplan, med beløp og dato for innbetalinger.

6. Forklar hvorfor dere ikke kan betale i tide.

7. Vedlegg til søknaden

Vi tar bare hensyn til opplysninger som er dokumentert når vi behandler søknaden. Dere må derfor sende med bilag som underbygger opplysningene dere har gitt, eksempelvis:
 

• Årsregnskap seneste år.

• Likviditetsbudsjett for betalingstilbudets varighet.

• Oversikt over eiendeler og gjeld (ikke eldre enn to måneder).

• Andre relevante vedlegg.

Sted, dato Signatur

8. Underskrift
dersom skjemaet sendes inn på papir
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