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SKJEMA FOR SØKNAD OM BETALINGSAVTALE 

 

Vi kan ikke behandle din søknad uten av skjemaet inneholder alle relevante opplysninger. Opplysninger 

om lønn og boligutgifter må dokumenteres. 

 

Skattebetalingslovens hovedregel er at utlignet restskatt skal betales til forfall. Denne regelen 

praktiseres strengt. En betalingsavtale er et unntak fra hovedregelen. For å få innvilget en 

betalingsavtale må du blant annet oppfylle følgende vilkår; 

 Du må komme med et forslag til nedbetaling. Dette forslaget må være bedre enn det 

skatteoppkrever kan oppnå ved tvangsinnkreving. Det vil si at forslaget må gi raskere dekning 

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

 Du er ikke i stand til å innfri kravet på vanlig måte. Hvis du eksempelvis har penger i banken 

eller eiendeler som kan selges, vil ikke dette vilkåret være oppfylt.  

 

1. Betalingstilbud 

Avdragsbeløp pr måned  

Dato for første avdrag  

 

2. Opplysninger om søkeren og husstanden 

Søkers navn  Fødselsnr.: 

Adresse  

Telefon  

Sivilstand □ Gift   □ Samboer   □ Enslig 

Ektefelle/samboers navn  Fødselsnr.: 

Antall barn i husstanden: 
Fødselsår: 
Antall husstands-medlemmer totalt: 

 

 

 

Arbeidsgiver  

Arbeidsgivers adresse  
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3. Opplysninger om inntekt 

 Egen inntekt Ektefelle/samboers 
inntekt 

Øvrig inntekt 
i husstanden 

Vedlegg nr. 

Lønn pr måned – legg 
ved de tre siste 
lønnsslipper 

    

Næringsinntekt     

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

    

Bidrag     

Barnetrygd/kontantstøtte     

Sosialhjelp/bostøtte     

Andre inntekter (f.eks. 
privat pensjon, 
leieinntekt) 

    

Sum brutto inntekt     

Trekk fra skattetrekk (pr 
måned) 

    

= Netto inntekt     

 

Utgifter 

Ved vurdering av søknaden sammenligner vi blant annet tilbudet ditt med hva vi kan få inn ved å foreta 

trekk i lønnen. Vi tar hensyn til nødvendige midler til livsopphold og boligutgifter, basert på namsfogdens 

satser.  

Satsene for livsopphold er for tiden kr 8874 for en enslig voksen, og kr 15028 for par (kr 7513 pr 

person). Livsoppholdssatsen skal dekke utgifter som mat, medisiner, strøm, telefon, mediebruk, 

transport, betjening av forbruksgjeld med videre.  

Tillegg for barn 0-5 år er kr 2840, for barn 6-10 år kr 3767, for barn 11-17 år kr 4756. 

Makssatser for boligutgifter pr måned (vi forholder oss til de samme satsene som Namsmannen i 

Kristiansund):  

 ENSLIG 
Udokumentert 

ENSLIG 
Dokumentert  

EKTEFELLE/SAMBOER 
Udokumentert 

EKTEFELLE/SAMBOER 
Dokumentert 

BY 6000.- 9000.-  7000.- 10000.- 

DISTRIKT 5000.- 8000.- 6000.- 9000.- 

 

 HUSSTAND 3-
5 PERS  
(1-2 BARN) 
Udokumentert 

 
 
 
Dokumentert 

HUSSTAND OVER 5 
PERS 
 
Udokumentert 

 
 
 
Dokumentert 

BY 9000.- 12000.- 10000.- 13000.- 

DISTRIKT 7500.- 10000.- 8500.- 11000.- 
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Boligutgifter som overstiger dette vil normalt ikke anses som rimelige. 

4. Opplysninger om utgifter 

Boligutgifter  Utgifter pr måned Restlån Vedlegg nr. 

Boliglån/husleie – legg 
ved tre siste 
innbetalinger 

   

Fellesutgifter – legg 
ved tre siste 
innbetalinger 

   

Kommunale avgifter    

Forsikring bolig    

Sum boligutgifter    

 

Andre utgifter Utgifter pr måned Restlån Vedlegg nr. 

Barnepass    

Bidrag/bøter  
Må dokumenteres 

   

Fagforeningskontingent    

Sum andre utgifter    

 

5. Ekstraordinære utgifter (per måned) som ikke er tatt med over 

  

  

  

  

 

6. Andre opplysninger, eventuelt årsak til hvorfor det søkes 

 

 

Jeg bekrefter at de gitte opplysninger er riktige og fullstendige. Jeg er innforstått med at saksbehandler 

vil kontrollere alle opplysninger og eventuelt kontakte arbeidsgiver. 

Sted  Dato    Navn (underskrift) 

 


