
 
 

Søknad om betalingsordning, jfr. SKBL § 15-2 
 

Fra: ________________________________________________________________(F.nr.____________________)  

 

Adresse: _____________________________________________________________________________________  

 

Tlf: _____________________________Yrke/stilling: _________________________________________________   

 

Ektefelles/samboers navn: _______________________________________________(F.nr.____________________)   

 

Sivilstatus____________________ Antall barn som forsørges/alder______________________________________ 

Hva søkes det om? Ditt forslag til nedbetalingsplan: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Opplysninger om økonomiske forhold (obligatorisk til utfylling): 

Husk å legge ved lønnsslipper, husleieavtale og annen dokumentasjon av betydning.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli kontrollert. 

 

 

Sted/dato_______________________                   Underskrift_________________________________ 

INNTEKTER: Bruttoinntekt pr. måned (før skatt) 

Søkerens inntekt  

Ektefelle/samboers inntekt  

Barnebidrag mottatt  

Barnetrygd  

Sosiale ytelser  

Annet  

SUM   

UTGIFTER:  Utgifter pr. måned  

Husleie eller boliglån  

Barnebidrag utbetalt (NAV)  

Trekk fra SIS (bøter, straff)  

Annet   

SUM  

FORMUE: Verdi 

Bolig/leilighet  

Hytte  

Bil  

Bankinnskudd per søknadsdato  

SUM   



 

Nyttig informasjon: 
 

Vi har mottatt din henvendelse om oppdeling av restskatt.  

 

Utgangspunktet er at skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er 

fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolen, jfr. Skattebetalingsloven §10-1. 

 

En oppdeling av betalingen ses på som en lempning og krever full saksbehandling. Det er flere strenge 

vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis.  

 

For å behandle en sak om betalingsordning må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over 

økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. 

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at skattekrav har en lovbestemt prioritet foran studielån og private 

kreditorer og vi ser vanligvis bort ifra månedlige utgifter til betjening av disse. 

 

I søknaden må du komme med et forslag til nedbetalingsplan. Forslaget skal være bedre enn det 

skatteoppkreveren kan oppnå ved tvangsinnfordring. Det vil si at ditt forslag må gi raskere inndekning av 

kravet enn for eksempel trekk i lønn/trygd og avholdelse av utleggsforretning. 

Hvis innvilget nedbetalingsperiode strekker seg over 4 mnd. vil vi også vurdere sikkerhet for kravet. 

Det kan stilles som frivillig sikkerhet eller som utleggspant. Det siste vil medføre betalingsanmerkning. 

 

Det løper en forsinkelsesrente fra forfall og vi anbefaler sterkt å skaffe annen finansiering av skattekrav. 

 

På www.skattetaten.no og  www.lovdata.no (se Skattebetalingsloven § 15-2) kan du lese mer om vilkår for å 

få en betalingsavtale innvilget.   

 

På www.sismo.no finner man informasjon om livsoppholdssatser. 

 

  

Søknaden sendes på adresse:                                                               

Skatteoppkreveren i Værnes-regionen  

PB 51 

7550 HOMMELVIK 

 

 

Vår e-mail:  skatteoppkreveren@varnesregionen.no 

 
(Vi gjør deg oppmerksom på at bruk av e-post kan medføre at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Derfor anbefaler vi 

ikke å sende sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post) 

 

Faksnr.: 73 97 22 41 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen,  

 

Skatteoppkreveren i Værnes-regionen 
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