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Søknad om ettergivelse av skatte- og avgiftskrav av hensyn til det offentlige som 

kreditor 

Skattebetalingslovens hovedregel er at alle som får utlignet restskatt skal betale denne ved forfall. 

Denne regelen praktiseres strengt. For at du skal få hel eller delvis ettergivelse, stiller 

skattebetalingsloven § 15-2 strenge krav. Du må gi oss et betalingstilbud om en engangsinnbetaling 

eller avdragsvis nedbetaling, eller en kombinasjon av disse. I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:  

 Du er ikke i stand til å innfri kravet på vanlig måte 

 Tilbudet ditt gir oss bedre dekning enn fortsatt innfordring 

 Tilbudet ditt er det beste tilbudet du kan gi oss 

 Avgjørelsen om å ettergi skatten din må ikke være støtende eller egnet til å svekke den 

alminnelige betalingsmoral 

Når vi vurderer søknaden din, vil vi blant annet se på om du har utnyttet din inntektsevne fullt ut, om du 

har verdier med friverdi som du kan belåne, om inntektsevnen din vil forandre seg de neste 5-10 årene, 

finansieringen av tilbudet, hvor gamle skattekravene dine er og om du stadig opparbeider deg nye krav 

eller oppfyller forpliktelsene dine. Du kan lese mer om vilkårene for ettergivelse i SKD-melding nr. 9/11 

punkt 3. 

Det er derfor veldig viktig at du fyller ut skjemaet med all informasjon vi trenger for å kunne behandle 

søknaden din så raskt og korrekt som mulig. 

 

1. Betalingstilbud 

 

Beløp  

Avdragstid/avdragsbeløp pr måned  

Engangsfinansiering  

Finansiering  

 

2. Hvilke krav søker du utsatt/ettergitt? 

Skatteart (eks. restskatt, renter, forskuddsskatt) Skatteår Beløp 
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3. Opplysninger om søkeren og husstanden 

Søkers navn  

Fødsels- og personnummer (fnr.)  

Adresse  

Telefon  E-post: 

Sivilstand □ Gift          □ Samboer         □ Enslig 

Yrke  

Egen næring □ Nei           □ Ja      Hvis ja, oppgi org.nr: 

Arbeidsgiver  

Arbeidsgivers adresse  

Ektefelle/samboers navn  

Ektefelle/samboers fnr.  

Antall barn i husstanden 
Fødselsår 

 

 

4. Opplysninger om inntekt (husk dokumentasjon) 

 Egen inntekt Ektefelle/samboers 
inntekt 

Øvrig inntekt i 
husstanden 

Lønn (pr måned) – tre siste lønnsslipper    

Næringsinntekt (pr måned)    

NAV ytelser (sykepenger, AAP, pensjon, 
mv.) 

   

Barnebidrag/ektefellebidrag    

Barnetrygd/kontantstøtte    

Sosialhjelp/bostøtte    

Andre inntekter (privat pensjon, 
leieinntekter, mv.) 

   

Sum brutto inntekt    

- Skattetrekk (pr måned)    

= Nettoinntekt    

 

5. Opplysninger om utgifter (husk dokumentasjon) 

Boligutgifter Pr måned 

Boliglån/husleie – legg ved kopi av de tre siste husleieinnbetalingene 
eller kontoutskrift fra bank som viser innbetalingene 

 

Fellesutgifter – legg ved kopi av de tre siste innbetalinger  

Kommunale avgifter  

Forsikring bolig  

Sum boligutgifter  

  

Barnepass (barnehage/SFO)  
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Alle har rett til å sitte igjen med nødvendige midler til livsopphold. Dette er en sum som fastsettes 

hvert år og som skal gå til dekning av utgifter som strøm, mat, transport, etc. Disse utgiftene er det 

ikke nødvendig å dokumentere.  

 

6. Andre opplysninger eller kommentarer om hvorfor du søker 

Du kan gjerne bruke eget ark hvis plassen blir for liten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Underskrift 

Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige, og samtykker til at saksbehandler kan innhente nødvendige 
opplysninger om mine økonomiske forhold. Dersom forhold av betydning endrer seg under søknadsbehandlingen, vil jeg 
snarest gi beskjed til Nordmøre Kemnerkontor. 

Sted Dato Underskrift 

 


