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Vindafjord skatteoppkrevjarkontor
Rådhuset
5580 ØLEN 1160

Skatteoppgjør 2013
Ordinær likning

Fødselsnummer

25.06.2014 

061255 37993

Tlf. (+47) 53 65 65 65

Hansen Rune Leander 
Vikevegen 1808 
5568 VIKEBYGD

Skatteklasse 1 Nettoformue 
Alminnelig inntekt 
Særfradrag 
Pensjonsgiv. inntekt

Bankkonto for skatt 
IBAN nummer 
BIC
Skatten utskrevet i 
Adr. til skattekontoret

131 857 
316 248 

32 004 

0

6345 0611605 
N0376345 0611 605 
NDEANOKK 
Skatt vest 
Postboks 8103 
4068 STAVANGER

Vær vennlig å ta med skatteoppgjørsblanketten ved 
henvendelse til skattekontoret eller skatteoppkreveren.

Beregningsgrunnlag

Inntektsskatt til:
Staten (fellesskatt)
Vindafjord kommune og fylket 
Trygdeavgift:
Pensjon mv (4,7 %)
Utliknet skatt

Avregning:
Forskuddstrekk 
Overskytende 
Rentegodtgjø reise 
Til gode
Beløpet blir overført til konto 0533 38 85605. Overføringen vil bli registrert på kontoutskriften.

Tilgodebeløp blir utbetalt/overført etter at det offentlige har foretatt motregning for eventuelle tidligere 
ubetalte krav. Skatteoppkreveren vil sende egen melding om eventuell slik motregning.

284 244 
284 244

385 240

Skatt og avgift

32 600
33 786

18 106 
84 492

87 008- 
2 516

26 +
2 542

Særfradrag er trukket fra grunnlaget for kommune-, fylkes- og fellesskatt.

Likningsattest 2013
Skatten er utskrevet i Skatt vest

Skattyter:
Fødselsnummer 061255 37993
Navn Hansen Rune Leander
Nettoformue * * * * * * * * 1 3 1 3 5 7 * *

Alminnelig inntekt * * * * * * * * 3 1 3 2 4 8 * *

Ektefelle/Meidepliktig samboer/Reg partner:
Fødselsnummer
Navn
Nettoformue
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Rentegodtgjørelse og rentetillegg
I skatteoppgjøret er det beregnet rentegodtgjørelse på tilgodebeløp. På restskatt er det beregnet rentetillegg. 
Trygdede som får skatten begrenset på grunn av lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt. Renter er beregnet 
frem til skatteoppgjørstidspunktet. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret 
kan fås ved hendvendelse til skatteoppkreveren, skatteopplysningen (SOL) eller ved å gå inn på skatteetaten.no.

Restskatt
Fristen for betaling av restskatt under kr 1 000 er 3 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt, men likevel tidligst 20. 
august. Restskatt på kr 1 000 eller mer kan betales i to terminer, 3 og 8 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt. 
Fristen gjelder til utgangen av neste virkedag dersom den går ut på en lørdag eller søndag. Betaler du ikke første 
termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling.

Blir ikke restskatten betalt innen fastsatt tid, vil det bli lagt til forsinkelsesrenter. Restskatt som ikke blir betalt, kan 
tvangsinnfordres.

Restskatten skal betales til fastsatt tid, selv om du har klaget på likningen. Dette gjelder også om klagen er sendt 
til skatteklagenemnda, eller er brakt inn for domstol. Blir skatten forhøyet under klagebehandlingen, forfaller den 
forhøyede skatten til betaling 3 uker etter at nytt skatteoppgjør er sendt ut, men tidligst ved forfall for annen termin.

Klage på likningen
Mener du det er feil ved likningen, må du sende inn klage. Det må gå fram hva som er feil, og begrunnelsen for 
dette. Du kan sende klagen via skatteetaten.no/klage eller i brev til skattekontoret.

Er grunnlaget for boligsparing for ungdom (BSD) feil, må du i tillegg be banken sende ny melding til 
Skattedirektoratet.

Klage på likningen skal leveres innen 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt, likevel slik at klagefristen tidligst 
utløper 10. august. Er din innleverte selvangivelse fraveket uten at du er varslet, er endelig klagefrist 3 uker etter 
at du er blitt oppmerksom på fravikelsen.

 ̂ Likningen kan prøves for domstolene. Søksmål må reises innen 6 måneder etter at skatteoppgjøret ble sendt. 

Klage på skatteavregningen
Eventuell klage over avregningen sendes skatteoppkreveren innen 3 uker etter at vedtaket er kommet frem, jf. 
forvaltningsloven kapittel VI.

Pensjonspoeng
Skatteetaten beregner fra og med inntektsåret 2012 ikke lenger pensjonspoeng. Denne beregningen foretas av 
NAV.

Skatteklasse
Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får. Personfradraget i klasse 2 er 
dobbelt så stort som i klasse 1. Enslige skattytere, inkludert enslige forsørgere, liknes i klasse 1.

Ektefeller som liknes under ett for begges samlede inntekt, får klasse 2. Ligning under ett er aktuelt når den ene 
ektefellen har lav eller ingen inntekt. Ektefeller som liknes særskilt, dvs. at ektefellenes inntekter liknes hver for seg, 
får klasse 1. Ektefeller der begge har inntekt liknes i den klassen som gir lavest samlet skatt (enten klasse "2 F” 
eller klasse "1 E"). Har du bodd i Norge bare en del av året, får du personfradrag for antall påbegynte måneder du 
har bodd i landet.

Likningsattest
Likningsattesten inneholder opplysninger om alminnelig inntekt før særfradrag og om nettoformue. Inntekt og 
formue i andre kommuner enn bostedskommunen er tatt med i beløpene.

Vet du at likningen er tatt opp til endring, skal du opplyse om dette når du bruker attesten.

Spørsmål om likningsattesten rettes til skattekontoret.

Slik brukes skattepengene *
For informasjon om hvordan skatteinntektene brukes, se slikbrukesskattepengene.no
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Skatt vest
Postboks 8103,4068 STAVANGER
Tlf. 800 80 000 Fra utlandet (+47) 22 07 70 00

Utskrift av likningen 2013 25.06.2014 

Ordinær likning

Fødselsnummer 061255 37993 Hansen Rune Leander

Post i 1selvangivelsen Fra selvangivelsen Likningsgrunnlag

2.2.1
Personinntekt og alminnelig inntekt
Pensjoner fra folketrygden 385 240 385 240

3.1.1 Renter av bankinnskudd m.v. 146 146
3.1.2 Andre renteinntekter 1 242 1 242
3.1.14 Sum inntekter 386 628

3.2.1
Fradrag
Minstefradrag av egen inntekt 68 050 68 050

3.3.1 Renter av gjeld 2 330 2 330
3.3.13 Sum fradrag 70 380

3.4 Alminnelig inntekt 316 248
3.5.1 Særfradrag for uførepensjon 32 004 32 004
3.6 Grunnlag for kommune-, fylkes- og fellesskatt 284 244

4.1.1
Formue
Bankinnskudd 26 900 26 900

4.3.5 Gårdsbruk 109 967 109 967
4.7 Bruttoformue 136 867

4.8.1
Gjeld
Gjeld til norske fordringshavere 5 010 5 010

4.8.4 Sum gjeld 5 010

4.9 Nettoformue 131 857
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utskrift av likningen
Utskriften inneholder opplysninger om personinntekt, alminnelig inntekt, fradrag, formue og gjeld.

Kolonnen "Fra selvangivelsen" viser de beløp du førte, endret eller godkjente i selvangivelsen. Kolonnen 
"Likningsgrunnlag" viser hva skattekontoret har lagt til grunn ved likningen. "Post i selvangivelsen" viser til 
postnummer i selvangivelsen.

Opplysninger om skatteklasse, BSU og øvrige skattefradrag finner du på skatteoppgjøret.

Avrundingsregler
Før skatten blir regnet ut, blir grunnlagene for å beregne skatt rundet av til nærmeste hele krone, med mindre annet 
følger av særskilte avrundingsregler i skattelovgivningen.

Overføringer mellom ektefeller
Ved skatteberegningen blir eventuell negativ Inntekt eller formue for den ene ektefellen overført til den andre. 
Særfradrag som Ikke er utnyttet fullt ut, blir også overført.

Skatteplikt til flere kommuner
Utskriften omfatter inntekt, underskudd og formue i alle kommuner du er skattepliktig til. Postene som gjelder 
bostedskommunen, er spesifisert med beløp og samme postnummer som I selvangivelsen. For poster som gjelder 
andre kommuner enn bostedskommunen, vil bare kolonnen "Likningsgrunnlag" inneholde beløp. Disse beløpene 
viser samlet formue, samlet inntekt, eventuelt samlet underskudd for hver enkelt kommune.

Ved skatteberegningen blir gjeldsrenter og andre fradrag som ikke kan knyttes til en bestemt inntektskilde, med 
visse unntak fordelt etter Inntekten mellom de kommunene du har Inntekt I. Også gjeld blir fordelt forholdsmessig 
mellom de kommunene du har formue i. Utskriften viser ikke disse fordelingene.

Personinntekt fra næringsvirksomhet er delt opp I typer personinntekt.

Personinntekt fra næringsvirksomhet - beregningsgrunniag
Av personinntekt fra næringsvirksomhet beregnes trygdeavgift og toppskatt innenfor fastsatte beløpsgrenser. Dette 
er det tatt hensyn til I beregningsgrunnlaget på skatteoppgjøret, mens hele personinntekten er tatt med i utskriften 
av likningen.

Formue i fast eiendom i utlandet
Har du formue i fast eiendom i utlandet som er fritatt for norsk beskatning etter en skatteavtale, bortsett fra bolig 
eller fritidsbolig i EØS-land, blir fradrag for gjeld og gjeldsrenter fordelt mellom formuen i Norge og formuen i 
utlandet. Dette gir en reduksjon i fradraget i Norge. På utskriften blir dette presentert som "Reduksjon av gjeld pga. 
fast eiendom i utlandet" og "Reduksjon av renter pga. fast eiendom i utlandet". Formuesverdien på fast eiendom i 
utlandet er tatt med som orientering nederst på utskriften.

Standardfradrag for personer med midlertidig opphold i Norge
Har du fått 10 prosent standardfradrag, vil det I kolonnen "Likningsgrunnlag" ikke stå noe beløp for de postene som 
standardfradraget erstatter.

Har du spørsmål om utskriften, kan du henvende deg til skattekontoret. Skal du klage på likningen, les baksiden 
av skatteoppgjørsblanketten først.


