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Side 3 

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Skattebetalingsloven har en bestemmelse om at skattyteren kan unngå restskatt med 

rentetillegg dersom han eller hun betaler såkalt tilleggsforskudd innen 31. mai i 

skattefastsettingsåret. Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at skatteoppgjøret 

ferdigstilles etter denne datoen, siden man ikke kan betale forskudd på skatt etter at 

skatteoppgjøret foreligger.  

 

Fra og med våren 2020 vil de fleste skattyterne få skatteoppgjøret sitt før 31. mai. En 

konsekvens av dette er at fristen for å betale tilleggsforskudd blir kortere enn i dag. 

Etter Finansdepartementets vurdering bør det likevel fortsatt være slik at skattyteren 

slipper rentetillegg hvis han eller hun betaler skatten sin innen 31. mai. Departementet 

foreslår derfor at det ikke skal beregnes rentetillegg dersom skattyteren betaler 

restskatt innen 31. mai i skattefastsettingsåret.  

 

Forslaget gjennomføres i form av endringer i skattebetalingsloven §§ 4-7 og 11-5. 

 

Forslaget har etter departementets vurdering ingen provenymessige konsekvenser.  

 

Departementet foreslår at lovendringen skal gjelde fra og med skatteoppgjøret for 

inntektsåret 2019 som gjennomføres i 2020.    

 

2 BAKGRUNN OG GJELDENDE RETT 

Personlige skattytere mottar i dag den forhåndsutfylte skattemeldingen for formues- og 

inntektsskatt i april i skattefastsettingsåret, dvs. året etter inntektsåret. 

Skattemeldingen gir skattyterne en foreløpig oversikt over inntekter, fradrag, formue 

og gjeld. Det følger også med en foreløpig beregning av skatt som viser om skattyterne 

vil få skatt til gode eller om det vil bli fastsatt restskatt. 
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Fristen for å levere skattemeldingen er innen utgangen av april for lønnstakere mv. og 

innen utgangen av mai for selvstendig næringsdrivende. Når skattyterne leverer 

skattemeldingen, fastsetter de grunnlaget for beregning av formues- og inntektsskatt.  

 

De fleste skattyterne får skatteoppgjøret i juni. Skatteoppgjøret inneholder den endelige 

oversikten over om skattyteren får til gode skatt eller restskatt. Forut for 

skatteoppgjøret har skattemyndighetene gjennomført en avgreningen der beløpet som 

skattyteren har betalt i forskudd på skatt, har kommet til fradrag i skatten som er 

fastsatt. Dersom avregningen viser at forskuddet overstiger den fastsatte skatten, får 

skattyteren utbetalt det overskytende beløpet (til gode skatt). Beløpet utbetales et par 

uker senere. Dersom forskuddet er lavere enn den fastsatte skatten, får skattyteren 

restskatt.   

 

Restskatt skal ilegges et rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5. For personlige 

skattytere skal rentetillegget beregnes fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfallsfristen 

for første termin av restskatten. Rentetillegget ilegges fordi skattyteren har hatt en 

økonomiske fordel ved å disponere over beløpet i tiden frem til betalingen. 

Rentetillegget beregnes med en rentesats tilsvarende Norges Banks pengepolitiske 

styringsrente per 1. januar det aktuelle året, redusert med 23 pst. For tiden utgjør 

rentetillegget 0.39 pst. 

 

Som nevnt skal beløpet som er betalt som forskudd på skatt, inngå i avregningen som 

gjennomføres før skatteoppgjøret. Forskuddet består av flere deler.  

 

For det første består forskuddet av forskuddstrekk og forskuddsskatt som skattyterne 

har plikt til å betale. Arbeidsgivere skal foreta forskuddstrekk i lønnsutbetalinger mv. til 

skattyterne. Skattyterne skal selv betale forskuddsskatt av ytelser som det ikke foretas 

forskuddstrekk i. Reglene om forskuddstrekk og forskuddsskatt er basert på et prinsipp 

om at forskuddet skal betales fortløpende i løpet av inntektsåret og tilsvare den skatten 

som vil bli fastsatt. 
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For det andre består forskuddet av tilleggsforskudd. Med tilleggsforskudd menes 

forskudd på skatt som skattyteren betaler inn frivillig hvis det ordinære forskuddet ikke 

er tilstrekkelig til å dekke skatten som vil bli fastsatt. Adgangen til å betale 

tilleggsforskudd er regulert i skattebetalingsloven § 4-7 som lyder: 

 

«Forskudd på skatt kan innbetales med høyere beløp enn det som er utskrevet når det 

utskrevne forskudd må antas å bli utilstrekkelig til dekning av den skatt som vil bli fastsatt. 

Slik innbetaling kan foretas også etter utløpet av inntektsåret, men ikke senere enn 31. 

mai i skattefastsettingsåret.» 

 

Tilleggsforskuddsordningen benyttes typisk av skattytere som mottar skattemeldingen 

med en foreløpig beregning som viser at de vil få restskatt. Disse skattyterne unngår at 

det ilegges renter dersom de betaler beløpet som tilleggsforskudd innen 31. mai i 

stedet for som restskatt etter at skatteoppgjøret er ferdig.  

 

For skattemyndighetene er tilleggsforskuddsordningen et viktig og effektivt 

innkrevingstiltak. Det er bedre at skattyterne betaler skatten frivillig enn at 

skattemyndighetene må bruke ressurser på kreve den inn. Når skattyterne betaler 

tilleggsforskudd, blir det ikke fastsatt restskatt som skattemyndighetene i verste fall 

hadde måttet kreve inn ved tvang. 

 

Statistikk for årene 2010 til 2017 viser at det hvert år betales inn et relativt stort beløp 

via tilleggsforskuddsordningen, og at ordningen benyttes av mange skattytere: 

Inntektsår Beløp (i mill. kroner) Antall innbetalinger 

2017 15 408 180 246 

2016 15 710 196 249 

2015 21 622 203 505 

2014 13 539 220 572 

2013 12 523 217 163 

2012 12 460 238 359 

2011 13 315 249 546 

2010 13 065 242 011  
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3 DEPARTEMENTETS VURDERINGER 

Finansdepartementet har som mål at skattyterne skal få skatteoppgjøret sitt så tidlig 

som mulig. Det vil blant annet føre til at skattytere som har skatt til gode, vil få dette 

beløpet utbetalt tidligere enn i dag.  

 

Skatteetaten arbeider for tiden med IT-prosjektet SIRIUS som vil føre til at den 

forhåndsutfylte skattemeldingen blir tilgjengelig for skattyterne på et tidligere tidspunkt 

enn i dag. Etter at skattemeldingen er tilgjengelig, vil skattyterne fortløpende ha 

anledning til å levere skattemeldingen, og skatteoppgjøret vil som hovedregel foreligge 

rett etter leveringen. I praksis betyr dette at mange skattytere i fremtiden vil få 

skatteoppgjøret sitt langt tidligere enn i dag. Som i dag vil selve utbetalingen av 

tilgodebeløp skje et par uker etter at skatteoppgjøret foreligger. 

 

SIRIUS-prosjektet skal etter planen gjennomføres i perioden 2018-2021. Skatteetaten vil 

imidlertid være i stand til å gi skattyterne et tidligere skatteoppgjør allerede før SIRIUS-

prosjektet er fullført. Fra og med våren 2020 vil de fleste skattytere få skatteoppgjøret 

sitt før 31. mai i skattefastsettingsåret.  

 

Dagens regel om at skattyterne kan betale tilleggsforskudd frem til 31. mai, tar ikke 

høyde for at skatteoppgjøret kan foreligge før dette tidspunktet. Skatt som i fremtiden 

betales inn i perioden fra skatteoppgjøret foreligger og frem til 31. mai, vil ikke være 

tilleggsforskudd i lovens forstand, men betaling av restskatt. Betaling av restskatt gir 

ikke skattyterne den positive renteeffekten som de får ved å betale tilleggsforskudd.  

 

I praksis betyr dette at skattytere som får skatteoppgjøret før 31. mai, vil få innskrenket 

adgangen til å betale tilleggsforskudd sammenlignet med det som gjelder i dag. Dette 

er en utilsiktet konsekvens av ordningen med tidlig skatteoppgjør. Det kan også føre til 
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at skattyterne ikke benytter seg av adgangen til å levere skattemeldingen tidlig i så stor 

grad som ønskelig.  

 

Hensynet til skattyterne tilsier etter departementets vurdering at de bør slippe 

rentetillegg dersom de betaler skatten innen 31. mai, selv om skatteoppgjøret foreligger 

før denne datoen. Som nevnt i punkt 2 er det også en fordel for skattemyndighetene at 

skatten betales frivillig i stedet for at de må kreve den inn ved tvang. Departementet 

foreslår derfor en bestemmelse i skattebetalingsloven § 11-5 første ledd nytt fjerde 

punktum om at det ikke skal beregnes rentetillegg av restskatt som betales innen 31. 

mai i skattefastsettingsåret.  

 

Den foreslåtte bestemmelsen må sees i sammenheng med bestemmelsen om 

tilleggsforskudd i § 4-7. Til sammen innebærer de to bestemmelsene at all betaling av 

skatt som skjer før 31. mai i skattefastsettingsåret, fører til at skattyteren slipper 

rentetillegg. Dersom betalingen skjer før skatteoppgjøret foreligger, er den et 

tilleggsforskudd etter § 4-7. Dersom betalingen skjer etter at skatteoppgjøret foreligger, 

er den betaling av restskatt som omfattes av § 11-5 annet ledd fjerde punktum.  

 

Departementet foreslår i tillegg en liten endring i ordlyden i § 4-7 annet punktum fordi 

skatteoppgjøret i fremtiden kan foreligge før 31. mai. Endringen går ut på å presisere at 

tilleggsforskudd bare kan betales før skatteoppgjøret foreligger. Det vil dermed være 

den hendelsen som inntrer først, enten at skatteoppgjøret foreligger eller at den 

absolutte fristen 31. mai utløper, som setter grense for hvor lenge skattyteren kan 

betale tilleggsforskudd.  

 

Departementet presiserer for ordens skyld at reglene om tilleggsforskudd og rentefri 

betaling av restskatt ikke fritar den skattepliktige og andre fra å følge de ordinære 

reglene om forskudd på skatt. Både skattyterne og arbeidsgivere har plikt til 

fortløpende å betale forskuddsskatt og foreta forskuddstrekk. Reglene om rentefri 
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betaling av restskatt og tilleggsforskudd får først betydning dersom det viser seg at det 

ordinære forskuddet ikke er tilstrekkelig til å dekke skatten som er eller vil bli fastsatt.  

 

Departementet viser til forslag til endringer i skattebetalingsloven § 4-7 annet punktum 

og § 11-5 første ledd nytt fjerde punktum. 

 

4 ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Forslaget har etter departementets vurdering ingen provenymessige konsekvenser. 

Vurderingen er basert på en forutsetning om at skattyterne i fremtiden vil betale 

tilleggsforskudd og restskatt som er fritatt fra renteplikt i samme omfang som de ville 

betalt tilleggsforskudd etter dagens ordning. 

 

Skatteetaten må foreta noen systemtekniske endringer for å gjennomføre forslaget. Når 

skattyterne mottar skatteoppgjøret, er rentetillegget på restskatt spesifisert. I fremtiden 

må det fremgå av dette brevet at skattyter ikke skal betale rentetillegget dersom han 

eller hun betaler restskatten innen 31. mai. Dersom skattyter betaler før fristen, må 

rentetillegget annulleres. Departementet legger til grunn at det ikke vil medføre store 

kostnader å gjennomføre disse endringene. Forslaget foranlediger derfor ingen 

endringer i bevilgningene til Skatteetaten.  

 

Forslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for skattyterne. 

 

5 IKRAFTSETTING 

Departementet foreslår at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2020. De nye reglene 

skal gjelde ved skatteoppgjøret for inntektsåret 2019 som gjennomføres i løpet av 2020. 
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6 FORSLAG TIL LOVTEKST 

 

Forslag  

til lov om endring i skattebetalingsloven 

 

I 

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 4-7 annet punktum skal lyde:  

Slik innbetaling kan foretas før skatteoppgjøret foreligger, men ikke senere enn 31. mai i 

skattefastsettingsåret. 

 

§ 11-5 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 

Det skal ikke beregnes rentetillegg av restskatt som betales innen 31. mai i 

skattefastsettingsåret. 

 

II 

Loven trer i kraft 1. januar 2020 med virkning for skatteoppgjøret for inntektsåret 2019. 

 

 

 

 


