
Søknad om å frigi midler fra skattetrekkskontoen.
Du må legge ved relevant dokumentasjon.
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1. Opplysninger om hvem du søker for

En organisasjon / virksomhet.

Et konkursbo / tvangsavviklingsbo.

En virksomhet som er slettet i enhetsregisteret.

Navn Org. nr

Navn Fødselsnummer

E-post Telefon

2. Kontaktperson

3a. Hvis du søker for en organisasjon / virksomhet.

Skattetrekket er betalt fra en annen konto.

Vi har betalt enten for mye eller ved en feil til skattetrekkskontoen.

Vi har opprettet garanti for skattetrekk, og skal ikke lenger benytte skattetrekkskontoen.

Vi har ikke lenger ansatte og utbetaler ikke lønn.

Vi skal fusjonere med en annen virksomhet.

Organisasjonen / virksomheten skal oppløses og slettes.

Vi har byttet bank.

Andre grunner, forklar nedenfor

Hvilket kontonummer har skattetrekkskontoen?                                                                           

Hva er navnet på banken?

Hvilken beløp skal frigis?                                              kr

Hvorfor skal beløpet frigis?

Skattetrekkskontoen

(må fylles ut).

(må fylles ut).

(må fylles ut).

Hvilket kontonummer skal beløpet overføres til?

Hva er navnet på banken?

Konto for overføring

(må fylles ut).

(må fylles ut).

Vi sender en bekreftelse til organisasjonens / virksomhetens meldingsboks i Altinn på at pengene kan frigis.



3b. Hvis du søker for et konkursbo / tvangsavviklingsbo

Hvilket kontonummer har skattetrekkskontoen?   

Hva er navnet på banken?

Hvilket beløp står på skattetrekkskontoen? kr

Skattetrekkskontoen

(må fylles ut).

(må fylles ut).

(må fylles ut).

Vi sender en bekreftelse til boets meldingsboks i Altinn på at pengene kan frigis.

Hvis Skatteetaten har krav på forskuddstrekk, oppgir vi kravet og betalingsinformasjon i bekreftelsesbrevet. Innestående beløp som overstiger vårt krav vil bli frigitt fra 
skattetrekkskontoen.

Hvilket kontonummer skal beløpet overføres til?

Hva er navnet på banken?

Konto for overføring

(må fylles ut).

(må fylles ut).

3c. Hvis du søker for en virksomhet som er slettet i enhetsregisteret

Daglig leder

Regnskapsfører

Styrets leder

Styremedlem

Annen rolle, beskriv

Hvilket kontonummer har skattetrekkskontoen?   

Hva er navnet på banken?

Hvilken beløp skal frigis? kr

Hvilken rolle hadde du i virksomheten?

Skattetrekkskontoen

(må fylles ut).

(må fylles ut).

(må fylles ut).

Hvilket kontonummer skal beløpet overføres til?

Hva er navnet på banken?

Konto for overføring

(må fylles ut).

(må fylles ut).

Vi sender en bekreftelse til organisasjonens / virksomhetens meldingsboks i Altinn på at pengene kan frigis.

Sted, dato Signatur

4. Underskrift
dersom skjemaet sendes inn på papir
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