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Selvangivelse 2015
for lønnstakere og pensjonister mv.

Fødselsnummer
Skatteklasse

Guidelines to the tax return, see www.taxnorway.no

Forklaringer til alle postene og informasjon om hvordan du
endrer postene/beløpene, finner du på skatteetaten.no.

Inntekt / Fradrag Rettet til Formue / Gjeld Rettet til

RF-1030

2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 54 446

2.1.1 Lønn, Blåmann Restaurant Og Bar Drif 54 446

Sum grunnlag trygdeavgift (8,2%) 54 446

Sum grunnlag toppskatt 54 446

3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinnt. mv. 2 7 360

3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i DNB Bank ASA 2 7 360

3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. -31 800

3.2.1 Minstefradrag egen inntekt -31 800

3.2.8/3.2.9 Reisefradrag overført fra "Spesifikasjon av

reisefradrag"

3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag -719

3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år -719

3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt 21 929 7 360

P
01

0713259
20160312

1/7
0117101

E
A

K
T

B
M



Maciejewska Karolina 11 02 85 220 47

Jeg har kontrollert og rettet selvangivelsen, og ført opp nye opplysninger der det har vært nødvendig.
Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig.
Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffeansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Dato Underskrift Telefon

0 0 0

3.2.8

3.2.8

3.2.9

Reisefradrag, hjem-arbeid ____________ dager à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70

Reisefradrag, hjem-arbeid ____________ dager à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70

Reisefradrag, besøk i hjemmet ____________ besøk à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70

Mer informasjon, se skatteetaten.no

Bom-/fergeutgifter og flybilletter (spesielle vilkår, se skatteetaten.no).

Sum

Egenandel

Før summen over til post 3.2.8/3.2.9

= kr ______________

= + ______________

= + ______________

= + ______________

= ______________

- 16 000

=

Spesifikasjon av reisefradrag.

1.2/1.5 Opplysninger om personlige forhold mv.
1.5.2

1.5.3

1.5.6

1.5.7

Fikk du i 2015 skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert fra massemedia til
en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi.
Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se skatteetaten.no

Fikk du i 2015 arv eller gave til en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi.
Har du mottatt eiendom som arv eller gave, må feltene i post 4.3 fylles ut. Som inngangsverdi kan du
bruke markedsverdi eller tidligere eiers inngangsverdi, les mer på skatteetaten.no.
Leverer du selvangivelsen på papir, må du gi opplysninger om kommune, gnr., bnr., organisasjonsnr.,
adresse til eiendommen, dato for erverv, inngangsverdi og hvordan inngangsverdien er beregnet osv.

Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2015?
Kryss for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se skatteetaten.no
Krever du fradrag for betalt skatt i utlandet (kreditfradrag)? Kryss for ja.
Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss for ja.

Kryss av om du neste år ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform: Nynorsk ___ Samisk ___

Do you wish to receive an English version of the tax return next year? Yes ___

Kr

Kr

Ja

Ja
Ja

Dersom du har felles barn og/eller felles formue/gjeld med samboer per 31. desember 2015, kan du gi opplysninger
om dette nedenfor.

Samboer med felles barn
Samboer med felles formue/gjeld
Samboers navn og fødselsnummer

1.3.1
1.3.2

Ja
Ja

Nei
Nei

Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her
Postnr. Se skatteetaten.no. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld

Postnr.
5.0 Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark.
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Ikke betal for mye skatt - sjekk selvangivelsen din

Hva skal du sjekke?
•

•

•

•

•

Les mer om dokumentasjonsplikt, rettigheter og fradrag du kan ha rett på, se www.taxnorway.no.

Hold oss oppdatert om din adresse!
Vi må vite hvor vi skal sende deg viktig informasjon. Dersom du for eksempel får penger til gode på ditt
skatteoppgjør, er det viktig at du mottar informasjon om dette.

Sjekk om alle opplysningene i selvangivelsen er med og all informasjon er korrekt. Du finner en sjekkliste
på www.taxnorway.no.

Forsørger du din ektefelle? Dersom din ektefelle har lav eller ingen inntekt, kan du kreve skatteklasse 2.
Da betaler du mindre skatt.

Har du oppholdt deg i Norge hele 2015? Hvis ikke må du oppgi perioden du har oppholdt deg i Norge,
med fra dato og til dato, eller antall måneder du har vært i Norge dersom du har hatt flere perioder i Norge,
og føre dette i selvangivelsen, avsnitt for "Antall måneder for opphold i Norge/på norsk sokkel".

Har du krav på 10 % standardfradrag? Hovedregelen er at du kan ha krav på dette de to første årene
du er bosatt i Norge. Dersom du krever 10% standardfradrag, har du ikke rett på de fleste andre
fradrag, som for eksempel pendlerfradraget. Det er imidlertid mulig å kreve skatteklasse 2 i tillegg til
standardfradraget.

Pendler du mellom Norge og ditt hjem i utlandet? Da kan du ha rett på pendlerfradrag, som fradrag
for kost, losji og reise. Det kreves dokumentasjon for å få pendlerfradrag.
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Don't overpay your tax - check your tax return

What should you check?

•

•

•

•

•

Find out more about the documentation you require, privileges and allowances you may be entitled to on:
www.taxnorway.no.

Let us know if you change address!
We need to know where to send you important information. For example, if you have a credit on your tax
statement, you will need to know about it.

Check that all the details in the tax return are correct.There is a useful checklist at www.taxnorway.no.

Do you provide for your spouse? If your spouse has a low income or no income, you are entitled to be assessed
in tax class 2. That means you pay less tax.

Were you resident in Norway throughout 2015? If not, you need to state the period during which you were
resident in Norway. Specify the start and end dates, or, if you were in Norway for several periods, the total
number of months you were in the country. Enter this information in the tax return under the section entitled
"Number of months resident in Norway/on the Norwegian Continental shelf".

Are you entitled to the 10% standard deduction? The main rule is that you may be entitled to this for the first
two years you are resident in Norway. If you request the 10% standard deduction, you are not entitled
to most other allowances, such as the commuter allowance. It is however possible to request tax
class 2 in addition to the standard deduction.

Do you commute between Norway and your home abroad? If so, you may be entitled to a commuter allowance,
for travel, subsistence and accommodation. You need to document your entitlement to this allowance.
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Maciejewska Karolina 11 02 85 220 47

Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2015
Grunnlag Skatt / Avgift

Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31.mai 2016.
Fristen gjelder selv om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling
er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes:

Kontonr:
Navn:
KID-nr:
IBAN:
SWIFT/BIC: NDEANOKK

7909178674042150019

6345 07 05014
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor

NO91 6345 0705 014

Formuesskatt til:

Staten 7 360 0

Kommune 7 360 0

Inntektsskatt til:

Staten, fellesskatt 21 929 0

Kommune og fylke 21 929 0

Staten, toppskatt av personinntekt 54 446 0

Trygdeavgift :

Lønn mv.(8,2%) 54 446 1 199

Sum skatter og avgifter i klasse 1 før skattefradrag 1 199

Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag 1 199

-Forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) 4 893

Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter) 3 694

Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2016 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret.

Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til

For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak.

Når kommer skatteoppgjøret?
Skatteoppgjøret blir ikke sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig
behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, august eller september, senest
i oktober.

konto **** ** 60745.
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Ikke betal for mye skatt - sjekk selvangivelsen

Hvordan sjekker du selvangivelsen?
•

•

•

•

foreldrefradrag, pensjon, bolig, reisefradrag, bil/båt, aksjer og annet som påvirker
skatten din.
Har det skjedd noen viktige endringer i din personlige økonomi siden i fjor? For eksempel ny
jobb, ny bolig eller nytt lån. Kanskje du har fått lenger reisevei til jobb, blitt pendler eller
pensjonist?
Mangler det opplysninger som inntekt, lån eller eiendom i utlandet? Dette er opplysninger
som du må føre opp. Det kan også medføre tilleggsskatt hvis du ikke oppgir slike
opplysninger.
Sjekk om du har rett på flere fradrag. Gå til skatteetaten.no/fradrag og prøv
fradragsveilederen.

Post 4.3.2: Prosentandelen som gjelder for sekundærbolig er endret fra 60 prosent til 70 prosent.
Ingen rettledning til postene, bruk skatteetaten.no/selvangivelsen/Finn post i selvangivelsen

Skal du legge til eller endre en post, er det lett å gjøre det elektronisk. Du finner
instruksjonsfilmer på skatteetaten.no/selvangivelse
Legger du til eller retter en post i selvangivelsen, skal du ikke skrive merknad i tillegg. Ta
vare på nødvendig dokumentasjon, slik at du har det tilgjengelig hvis skatteetaten ber om
det. Du trenger kun å sende inn dokumentasjon eller vedlegg til selvangivelsen (kan
skannes), når du har betalt gjeldsrenter eller skatt i utlandet som du krever fradrag for.

bestille reiser via internett.
Du kan registrere deg på skatteetaten.no/ebruker og følge lenken til difi.no:
Velg "Registrer ny bruker i ID-porten".
Her finner du informasjon om de forskjellige måter å logge inn på, følg veiledningen derfra.

Stemmer opplysningene i selvangivelsen? Sjekk bankinnskudd, gjeld, renter, lønn,

Nytt i år
•
•
•

Ny innsynstjeneste for opplysninger om lønn og pensjon finner du på skatteetaten.no/A-ordningen

Hvordan leverer du selvangivelsen?
•
•

•

•

Har du sjekket opplysningene og alt stemmer, trenger du ikke å levere.

Har du endringer som gjør at du trenger å levere, er fristen 30. april.

Bli elektronisk bruker hvis ikke du allerede er det. Det er like enkelt som å bruke nettbank eller å
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Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Fordelene med å bli elektronisk bruker
•
•

•

•
•
•
•

annen korrespondanse er tilgjengelig i Altinn.
Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post. Det
gir deg rask og enkel tilgang til dine dokumenter til bruk i f.eks. banken og NAV.
Du kan kontrollere at lønn, skattetrekk m.m. er innrapportert riktig.
Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse fordi vi unngår postgang.
Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.
Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.

Ektefeller - fordeling av inntekt mellom ektefeller, les mer her: skatteetaten.no/selvangivelse
Pendler eller arbeidsreiser, les mer her: skatteetaten.no/pendler
Arv og gave, les mer her: skatteetaten.no/arv

når oppgjøret er klart. Leverer du på papir eller legger ved unødvendige vedlegg eller gjør endringer du ikke

vil ha det på utbetalingskort, må du melde fra om dette innen 15. mai, les mer på
skatteetaten.no/selvangivelse - Praktisk om selvangivelsen.

Dersom du ikke har mulighet til å levere selvangivelsen elektronisk, skal den sendes til

Skatteetaten

Leverer du selvangivelsen elektronisk får du kvittering.
Du blir varslet med SMS eller e-post når selvangivelsen, skatteoppgjøret, skattekortet eller

Les mer om ulike temaer på Skatteetaten.no, f.eks.
•
•
•
•

Bolig: Er boligopplysningene med? Les mer her: skatteetaten.no/bolig

Skatteoppgjøret
Skatteoppgjøret blir sendt ut så snart selvangivelsen er behandlet. Er du elektronisk bruker får du varsel

trenger, vil du tidligst få skatteoppgjøret i august.

Skattepenger til gode
Ønsker du eventuelle skattepenger til gode på en annen konto enn den som er foreslått eller om du
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