
 

Betalingsvansker 

HOVEDREGEL – SKATTEN SKAL BETALES VED FORFALL. 

Betaler du ikke skatten ved forfall plikter vi å innfordre kravet, og du må betale forsinkelsesrenter. Har 
du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig. 

BETALINGSANMERKNING 
Hvis du ikke betaler skatten når den forfaller, vil vi trekke deg i lønn/ytelser (utleggstrekk), eller ta pant 
i eiendelene dine (utleggsforretning). Utleggstrekk eller utleggsforretning gjør at du får en 
betalingsanmerkning. Da kan du senere få problemer med å få lån, mobiltelefonabonnement eller 
annen kreditt. 

HVILKE BETALINGSPROBLEMER HAR DU? 
Hvilken hjelp du kan få er avhengig av din økonomiske og personlige situasjon. 

Restskatten din er feil: 

Hvis du mener at skatteoppgjøret ditt er feil, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag 
eller beregning av skatter og avgifter, må du kontakte skattekontoret (Skatt sør)og sende inn klage på 
ligningen. Klagefristen er seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. 

• Klage på ligning  

Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer 
om søknaden skal behandles 

Selv om du klager på ligningen, må du betale restskatten din ved forfall. Hvis du ikke kan betale mens 
klagen din behandles, må du søke om en betalingsutsette. 

Du kan ikke betale skatten nå og ønsker å søke om betalingsutsettelse/avdragsordning: 

Betalingsavtale 
I helt spesielle tilfeller kan du søke om en betalingsavtale. En betalingsavtale kan innebære en 
betalingsutsettelse, avdrag, eller en kombinasjon av begge deler. 

Hvis du vet at du ikke kan betale skatten din, bør du så raskt som mulig tilpasse økonomien din ved å 
utsette utgifter til for eksempel ferie eller andre større innkjøp. 

Vilkårene for å få innvilget en betalingsavtale er strenge, og alle vilkårene må være oppfylt: 

1. Du har ikke mulighet for å betale på vanlig måte  
2. Du må komme med et betalingstilbud  
3. Tilbudet må gi raskere nedbetaling av restskatten enn ved tvangsdekning som utleggstrekk 

(trekk i lønn/trygd) eller utleggsforretning (pant i eiendeler og senere eventuelt salg av disse)  
4. Tilbudet må være det beste du kan komme med  

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral 
om du får en slik avtale. Her kan du lese mer om vilkårene for betalingsavtale (se særlig pkt. 3.1. og 
3.2). 

   

http://www.kemnerkontoret.oslo.kommune.no/arbeidsgiver/satser/satser_artikler/article106202-30972.html
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning/
http://www.skatteetaten.no/no/radgiver/rettskilder/skattedirektoratets-meldinger/lempning-av-skatter-og-avgifter-av-hensyn-til-det-offentlige-som-kreditor1/


 

Søknad 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Skatteoppkreverkontoret. 

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden din. Du må derfor sende 
med bilag som underbygger opplysningene du har gitt (kopi av lønnsslipp, bankbilag mv.). 

Du har eldre skattekrav du ikke klarer å betale, og ønsker å søke om ettergivelse: 

Ettergivelse av Skatt 
Dersom du også har gjeld til andre kreditorer, bør du først søke om gjeldsordning gjennom 
Namsfogden før du søker om ettergivelse av skatt. Hvis du får en gjeldsordning, vil den også omfatte 
skattegjelden din. 

Har du hovedsaklig skattegjeld som du over flere år har ikke har klart å betale, kan du søke om hel 
eller delvis ettergivelse. Ettergivelse betyr at skattegjelden din bortfaller, helt eller delvis. 

Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som 
skyldner. 

Ettergivelse av hensyn til det offentlige forutsetter at du gir oss et betalingstilbud som gir oss bedre 
dekning enn fortsatt innfordring (utlegg og utleggstrekk) av skattegjelden. Vi stiller strenge krav til 
dokumentasjon av inntekter og utgifter, og sender søknaden din til Skattekontoret (Skatt øst) for 
avgjørelse når vi har skrevet en innstilling i saken din. Du kan lese mer om vilkårene i SKD-melding 
9/11 i pkt. 3.1 og 3.3. 

Ettergivelse av hensyn til skyldneren (rimelighet) kan gis dersom sykdom, eller lignende, gjør at 
du ikke kan betale skattegjelden din. Det er ikke nok at du har vært syk. Du må være syk når du 
søker, og sykdommen må være varig. Derfor er det veldig viktig at du dokumenterer både sykdommen 
din og sammenhengen mellom sykdommen og betalingsvanskene dine, grundig. Du kan lese mer om 
vilkårene i SKD-melding nr. 3/12 i pkt. 3.1, 3.2 og pkt. 3.3. 

SKATTEHJELPEN 
Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som, på grunn av en særlig 
vanskelig livssituasjon, ikke er i stand til å oppfylle sine skatteforpliktelser eller ivareta sine rettigheter. 
Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale 
riktig skatt. 

Dersom du har blitt skjønnslignet og mener at skattegjelden din er feil, bør du kontakt Skattehjelpen 
før du søker om ettergivelse – ring 800 80 000 og spør etter Skattehjelpen. 

DU HAR STOR GJELD TIL ANDRE KREDITORER ENN SKATTEOPPKREVERKONTORET. 
Hvis du i tillegg til restskatt skylder penger til andre, kan du søke om gjeldsordning. Det er 
Namsfogden som kan veilede deg og vurdere om du fyller vilkårene for gjeldsordning. 

NAV tilbyr også økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. 

   

http://www.skatteetaten.no/no/radgiver/rettskilder/skattedirektoratets-meldinger/lempning-av-skatter-og-avgifter-av-hensyn-til-det-offentlige-som-kreditor1/
http://www.skatteetaten.no/no/radgiver/rettskilder/skattedirektoratets-meldinger/lempning-av-skatter-og-avgifter-av-hensyn-til-det-offentlige-som-kreditor1/
http://www.skatteetaten.no/no/radgiver/rettskilder/skattedirektoratets-meldinger/lempning-av-skatter-og-avgifter-av-hensyn-til-skyldner/
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