Sendes til:
Kemneren i Stavanger
Postboks 118 Sentrum
4001 Stavanger

Har du søkt tidligere? Ja

Nei

SØKNAD
Om ettergivelse/nedsettelse og/eller betalingsavtale av hensyn til det offentlige som kreditor, jf.
skattebetalingsloven § 15-2.
1) Opplysninger om virksomheten:
Navn:__________________________________ Org.nr.:___________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________
Tlf:_______________________________________
E-post:____________________________________
2) Søknaden gjelder: (kryss av)
Ettergivelse/nedsettelse

Betalingsavtale m/ettergivelse

Betalingsavtale

Dersom virksomheten skylder forskuddstrekk, vil det ikke bli innvilget betalingsavtale.
Samlet skatte- og avgiftsgjeld:
Inntektsår:

Kravtype:

3) Ditt betalingstilbud:

Skyldig beløp:

4) Bakgrunn for søknaden:
(Benytt søknadsskjemaets bakside dersom det blir for liten plass)

5) Eiendeler/bankinnskudd
Type eiendel

Sum

Innskudd/verdi
Kr
Kr
Kr
Kr

6) Finansiering
Hvordan skal tilbudet finansieres?
(inntekter, lån i bank/finansinstitusjon, lån fra tredjeperson osv.)

Heftelser
Kr
Kr
Kr
Kr

7) Tilbud overfor andre kreditorer
Det må i utgangspunktet være fremsatt betalingstilbud ovenfor alle kreditorer.
Hvilke tilbud er fremsatt overfor andre kreditorer?

Er tilbudet akseptert? Ja

Nei

8) Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vi ber deg oversende virksomhetens regnskap for de siste 12 måneder.
Opplysningene vil danne grunnlag for videre saksbehandling hos Kemneren i Stavanger. Det vil
påløpe forsinkelsesrenter fra kravet er forfalt, til kravet er betalt i sin helhet. Rentesatsen er p.t. 8,5%.

Informasjon om vilkår for ettergivelse av skatte- og avgiftsgjeld
I henhold til skattebetalingsloven § 10-1, 1. ledd skal skatte- og avgiftskrav «betales ved forfall og med de beløp som
opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene». Unntak fra denne hovedregelen
kalles ettergivelse/lempning og må være hjemlet i lov. Slik hjemmel er gitt i Skattebetalingsloven § 15-2 «Betalingsavtale og
betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor».
Ettergivelse:
Det er et absolutt vilkår for ettergivelse at det blir fremmet et betalingstilbud. Dette betalingstilbudet må i utgangspunktet
omfatte alle kreditorer.
For at søknad om ettergivelse skal kunne innvilges må fire grunnvilkår være oppfylt:
1. Skyldneren må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte.
2. Betalingstilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring.
3. Betalingstilbudet må være det beste skyldneren kan tilby.
4. En eventuell aksept av tilbudet må ikke være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.
Betalingsavtale:
Betalingsavtaler kan inngås separat eller i kombinasjon med en ettergivelse av kravet. Avtalen skal ikke endre
forfallstidspunktet for de krav som omfattes av avtalen eller begrense retten til å kreve renter. I særlige tilfeller kan det
imidlertid gis rentefritak i nedbetalingsperioden. Rentene frafalles først når avtalen er gjennomført og overholdt.
Betalingsavtalens lengde skal i utgangspunktet ikke strekke seg over to år.
Vilkår for betalingsavtale:
• Kravet skal som hovedregel sikres ved frivillig sikkerhetsstillelse eller ved utlegg.
• Betaling av løpende terminer av skatt og avgift og trekkansvar skal skje rettidig i avtaletiden.
• Avtalen er uten betydning for adgangen til motregning i eventuelle krav fra det offentlige.
• Ethvert mislighold leder til at avtalen bortfaller. Ordinær innfordring vil i så fall bli iverksatt.
For mer informasjon gå inn på www.skatteetaten.no
Vi gjør oppmerksom på at en eventuell ettergivelse/nedsettelse av skatt og avgift vil føre til en nedsettelse av den
pensjonsgivende inntekt etter folketrygden § 3-15. Slik nedsettelse skal foretas når utlignet skatt og avgift ikke blir betalt fullt
innen 3 år etter utløpet av ligningsåret. Nedsettelse av den pensjonsgivende inntekt fører til at det blir beregnet lavere
pensjonspoeng. Dette vil kun skje dersom den pensjonsgivende inntekt ikke allerede er satt ned.

______________________________
Sted/dato
__________________________________________________________________________________
Navn
Underskrift
Stilling
Skjemaet må underskrives av en som har rettigheter til å forplikte selskapet i følge firmaattest.

