
 

Personlig skattyter 

Privatperson 
Har du inntekt eller formue vil du være skattepliktig. Skatten innbetales ved at 
lønnsutbetaler/arbeidsgiver trekker deg i lønn(forskuddstrekk) eller ved at det skrives ut 
forskuddsskatt. 

Skattekort 
Hvor mye arbeidsgiveren din skal trekke deg i skatt står på skattekortet. Det er ditt ansvar at 
skattekortet er riktig. Vil du trekke mer enn det som står på skattekortet, kan arbeidsgiveren gjøre 
dette uten at du trenger å søke om nytt skattekort. Hvis skattekortet har for høyt trekk, kan du søke om 
nytt skattekort (arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre enn det som er angitt på skattekortet). 
 
Selvangivelse og ligning 
For at skattemyndighetene skal kunne beregne riktig skatt er det viktig at selvangivelsen din er riktig. 
Selvangivelsen skal leveres til skattekontoret. 
 
Tilleggsforskudd 
På selvangivelsen er det en foreløpig beregning av skatten. Hvis du ønsker kan du betale inn ekstra 
skatt (tilleggsforskudd), slik at du slipper å betale rentetillegg på eventuell restskatt. Fristen for å 
betale tilleggsforskudd er 31. mai. Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-
nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes. 

Beløp som er innbetalt som tilleggsforskudd etter fristen 31. mai blir behandlet som forskudd på 
restskatt ved det kommende skatteoppgjøret eller tilbakebetalt før skatteoppgjøret. 

Skatteoppgjør 
Når selvangivelsene er behandlet vil du motta skatteoppgjøret. Skatteoppgjøret viser om du har betalt 
nok skatt (ev. har penger til gode ) eller om du må betale mer (restskatt). Hvis du har penger til gode, 
vil dette bli overført din konto (kontonummer står på skatteoppgjøret) så raskt som mulig etter at 
skatteoppgjøret er lagt ut. 

Kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp 
Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at 
skatteoppgjøret er klart. Ønsker du at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er 
oppgitt i selvangivelsen, må du endre kontonummeret. 

Utbetaling til kun godkjente kontoer 
Skatteoppkreverkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de kontoene som er 
godkjent på forhånd. Dette gjelder også hvis du har innbetalt beløp til oss fra en slik konto tidligere. Du 
kan som hovedregel kun få tilbakebetalt skatt til kontoer som du selv eier. Dette er for å sikre at 
beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger, det 
gjelder blant annet utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer. 
 
Endre kontonummer i Altinn  
Selvangivelsen inneholder bare fire kontoer. Hvis du har flere egnede kontoer, kan du finne dem ved å 
gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer). 

• Lønnsmottakere og pensjonister kan endre kontonummer i Altinn til og med 15. mai.  
• For personlig næringsdrivende er fristen 31. mai.  
• Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og NUF kan endre kontonummer i Altinn 

frem til august.  

   

http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skattekort/
http://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Bestill-skattekort-og-frikort/Soknad-om-endring-av-skattekortforskuddskatt/
http://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Bestill-skattekort-og-frikort/Soknad-om-endring-av-skattekortforskuddskatt/
https://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Lag-KID-nummer/Lag-KID-nummer/
https://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Lag-KID-nummer/Lag-KID-nummer/
http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skatteoppgjoret/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Praktisk-om-selvangivelsen/Slik-endrer-du-kontonummer-for-utbetalt-tilgodebelop/


 

 
Endre kontonummer ved å kontakte Skatteoppkreverkontoret 
Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte 
ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte skatteoppkreverkontoret for å få endret kontonummeret. Vi 
har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før dato for 
skatteoppgjøret/utlegget. 

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. 
Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, får i utgangspunktet ikke skattepengene sine inn på 
denne kontoen. Skatteoppkreverkontoret kan allikevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra 
skattyter, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert. 

Skatteoppkreverkontoret kan endre konto for utbetaling der: 

• vi får skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra skattyter. For selskaper må 
anmodningen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets 
firmaattest, og  

• skattyter er legitimert (ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig fremmøte), 
og  

• skattyter er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen og fremlegger dokumentasjon på 
det.  

Klage på skatteoppgjøret 
Hvis du mener at skatteoppgjøret ditt er feil, må du sende skriftlig klage innen gitte frister. Klagen skal 
sendes skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret avhengig av hva den gjelder.  

Vær oppmerksom på at selv om du klager på skatten skal restskatten betales ved forfall. 

Betaling av skatt 
Skatten må betales ved forfall. Betaler du for sent påløper det forsinkelsesrenter. Hvis skatten ikke 
betales vil skatteoppkreverkontoret kreve inn (tvangsinnfordre) pengene. Utsettelse med betaling av 
skatt eller andre betalingsordninger innvilges bare unntaksvis. 

Dersom du har problemer med å betale kravet , ta kontakt med oss i før forfall. 

 

   

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-067-014.html%2310-1
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten.html?id=475428
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