Søknad om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for personlig skattepliktig

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:
• Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte.
• Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan.
• Forslaget må være det beste du 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 trekk i lønn, pensjon og ytelser, eller utlegg i
eller tvangssalg av dine eiendeler.
I tillegg vurderes om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.
Du må fylle ut og dokumentere alle relevante opplysninger før vi kan behandle søknaden din.
Selv om du får en betalingsavtale må du betale forsinkelsesrenter. Vi kan også motregne i tilgodebeløp eller sikre våre krav med pant i dine eiendeler.
Jeg bekrefter at vilkårene er lest og forstått.

2. Personlige opplysninger.
Navn

Fødselsnummer

Sivilstatus
Enslig

Gift

Samboer

Reg. partner

Navn til ektefelle / samboer / registrert partner

Antall barn

Barnet/barnas fødselsår

Separert

Enke/enkemann

Fødselsnummer

Antall overnattinger for hvert barn i løpet av ett år

Antall husstandsmedlemmer totalt

3. Ditt forslag til nedbetalingsplan, med beløp og dato for innbetalinger.

4. Forklar hvorfor du ikke kan betale i tide.
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5. Inntekter (bruttobeløp) per måned.

For * må du legge ved dokumentasjon for de seneste 3 månedene.
Egen

Ektefelle/ samboer/ reg.partner

Vedlegg nr.

Lønn

*

Næringsinntekt *
Ytelser fra NAV
Bidrag
Barnetrygd og kontantstøtte
Sosialhjelp og bostøtte *

*

Andre inntekter *

*

Sum brutto inntekt per
måned
- Skattetrekk
= Nettoinntekt per måned

6. Boutgifter per måned.

Du må legge ved dokumentasjon for de seneste 3 månedene.
Beløp

Vedlegg nr.

Beløp

Vedlegg nr.

Husleie / fellesutgifter
Renter og avdrag på boliglån
Kommunale avgifter
Boligforsikring
SUM

7. Andre utgifter per måned.

Du må legge ved dokumentasjon for de seneste 3 månedene.

Barnepass
Bidrag
Bøter
Fagforeningskontingent
Ekstraordinære utgifter
SUM
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8. Formue
(søker/ektefelle/samboer/reg.partner).
Eiendeler (hus, leilighet, hytte, bil, bankinnskudd, aksjer eller annen formue i Norge eller andre land)

Verdi

9. Underskrift
Dersom skjemaet sendes inn på papir.
Sted / dato

Signatur
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