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Statens
* innkrevingssentral

Dato: 23. mai 2017
Vår referanse: 2737632

Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger
Statens innkrevingssentral(SI) kan motregne i penger du får til gode etter skatteoppgjøret. I vedlegget finner du en oversikt over de 
ubetalte kravene som vi vil dekke med skattepengene.

Hva vil skje fremover?
m Får du penger til gode på skatteoppgjøret, vil beløpet i vedlegget bli trukket fra skattepengene før Skatteetaten utbetaler de til deg.
m Du vil få en egen melding om dette fra Skatteetaten.
o
o
* Har du betalt på krav som er i vedlegget?

Hvis du betaler på krav i vedlegget, kan dette føre til at SI får for mye penger fra skatteoppgjøret. Vi vil da utbetale det vi får for 
mye til kontoen din. *

Ønsker du å klage?
Du kan klage når du har mottatt meldingen fra Skatteetaten om at SI har motregnet deg. Denne meldingen får du når 
skatteoppgjøret ditt er klart. Klagefristen er én måned fra du mottar meldingen fra Skatteetaten. SI behandler ikke klager som 
kommer før skatteoppgjøret er klart.

Hvis du klager fordi du trenger pengene til nødvendig livsopphold, må du dokumentere husstandens inntekter og utgifter.

Du må sende klagen din til SI. Saksbehandlingstiden er opptil fire uker. Send klagen i posten med original underskrift eller 
gjennom den digitale signeringsløsningen vår på www.sismo.no.

Hvor finner du mer informasjon om klage og krav til dokumentasjon?
Du kan lese mer om klage på nettsidene våre: www.sismo.no. Her kan du også logge inn med BanklD og få full oversikt over 
kravene dine hos oss.

Har du ikke skattepenger til gode?
Dersom du ikke får penger til gode på skatteoppgjøret, kan du se bort fra dette forhåndsvarselet.

Aktuelt regelverk
SI har hjemmel for å motregne i tilgodebeløp på skatt, jf. Sl-loven § 4, jf. skattebetalingsloven § 13-1 første ledd.

Med hilsen
Statens innkrevingssentral

Vedlegg: Oversikt over krav

RUNE LEANDER HANSEN 
VIKEVEGEN 1808 
5568 VIKEBYGD

Postadresse 
Pb 455
N-8601 Mo i Rana

Besøksadresse Telefon +47 75 14 90 00
Terminalveien 2 Telefax +47 75 15 55 02
Mo i Rana

Organisasjonsnummer 
NO 971 648 198 MVA
Internett www.sismo.no

http://www.sismo.no
http://www.sismo.no
http://www.sismo.no
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Oversikt over krav
Kravnummer Kravtype

208135130001013
209000039458354
209000037363968

Regresskrav - innkreving iht. vedtak 
Saksomkostninger - Dom 
Saksomkostninger - Dom

Rettskraftig dato Udekket beløp

07.12.2011 kr 38 029,71
29.07.2015 kr 1 500,00
11.11.2014_________________________ kr 2 500,00

Sum udekket beløp: kr 42 029,71

Betalingsinf ormasj on
KID-nummer: Bruk kravnummer
Kontonummer: 7694 05 12057
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STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455,8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198 
Kontonummer 7694 05 12057

www.sismo.no 
E-post: firmapost@sismo.no 

Telefon: 75 14 90 00 
Telefax: 75 15 55 02

Hvordan betaler du?
Betal til kontonummer 7694 05 12057, eller med kort 
(Visa eller MasterCard) på wWw.sismo.no.

Bruk KID-nummer når du betaler, eller oppgi 
«Vår referanse» eller kravnummeret som 
betalingsinformasjon.

Betale fra utlandet?
Betal til DNB,
Postboks 1600 Sentrum,
NO-0021 Oslo, Norge 
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX 
IBAN: N098 7694 0512 057

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Sjekk på www.sismo.no om du kan få dele opp eller 
utsette betalingen.
Du kan også ringe oss eller sende en søknad.

Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste tilfeller blir det dyrere for deg hvis du ikke 
betaler i tide.

Purregebyr, tilleggsgebyr og renter
I mange tilfeller påløper det renter på kravet. 
Det påløper forsinkelsesrenter på misligholdte 
studielån som SI krever inn.

Purregebyret på bøter er et halvt rettsgebyr. Ved andre 
gangs purring påløper det ytterligere ett rettsgebyr. Et 
rettsgebyr utgjør 1 049 kr.
Trafikkgebyr blir 50 % dyrere enn det opprinnelige 
kravet hvis vi må sende purring.

Hvis du ikke betaler, vil vi tvangsinnkreve kravene. 
Tvangsinnkreving kan gi deg betalingsanmerkning.

Tvangsinnkreving 
- Trekk i inntekten am
Du vil få et varsel før vi starter tvangsinnkreving. 
Du har plikt til å gi SI de opplysningene som er 
nødvendige for tvangsinnkrevingen.

Dersom du ikke betaler i tide, kan SI blant annet 
starte et trekk i inntekten din.

Vi fastsetter trekket ut fra de opplysningene vi 
har, eller som du sender oss.

- Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
SI kan også ta pant i kontoen din, fast eiendom 
eller andre eiendeler for å få oppgjort kravet.
Da kan kravet mot deg bli større på grunn av 
gebyrer som påløper.

Politiet kan kalle deg inn til å sone 
bøtene dine
Hvis du ikke betaler bøtene dine, kan SI be 
politiet kalle deg inn til å sone i fengsel.

Vi kan motregne i tilgodehavende skatt
Hvis du har penger til gode fra det offentlige, 
kan vi i mange tilfeller motregne i disse

æ ie. Dette kan vi gjøre selv om du har en 
gsavtale med oss eller trekk i inntekten

din.

Klaee
En klage bør være skriftlig, og sendes til SI så 
snart som mulig. Du må begrunne klagen. Vi 
tar bare hensyn til opplysninger fra deg, som er 
dokumentert. Vi vicleresender klager som vi ikke 
har fullmakt til å behandle.

Du kan klage på våre avgjørelser og handlemåte 
under tvangsinnkrevingen til Rana tingrett. 
Klagen må ha original underskrift og sendes

per post. Du sender klagen til SI, som deretter 
oversender den til tingretten. Du må betale 
et rettsgebyr for å få klagen din behandlet av 
tingretten.

Som hovedregel stopper vi ikke innkrevingen 
mens en klage blir behandlet.

Du kan ikke klage på en beslutning om avdrag, 
betalingsutsettelse eller nedsettelse av kravet.

Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte gjeldsrådgiveren 
i kommunen din. NAV har en egen 
rådgivingstelefon: 800 45 353 (800Gjeld). Det er 
gratis å fa hjelp fra kommunal gjelasrådgiver 
eller NAV.

Dersom du er varig ute av stand til å betale, kan 
du søke om å få krav helt eller delvis ettergitt. SI 
deltar også i gjeldsordninger. Mer informasjon 
og søknadsblanketter finner du på nettsidene 
våre, eller du kan ta kontakt med oss.

Er du arbeidsgiver?
Du finner mye informasjon på nettsidene våre. 
Ring oss hvis du lurer på noe.

Taushetsplikt
SI har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan gi 
opplysninger til den eller de saken gjelder, eller 
til de som har gyldig fullmakt.

Fullmakt
Dersom vi mottar en skriftlig fullmakt, kan vi gi 
opplysninger om en sak til andre enn deg som 
har krav hos SI. Du finner fullmaktsskjema på 
nettsidene våre.

http://www.sismo.no
mailto:firmapost@sismo.no
http://wWw.sismo.no
http://www.sismo.no
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