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Spørsmål om utsettelse av fristen for betaling av tilleggsforskudd   

 

Det vises til brev 5. mai 2020 om utsatt frist for betaling av tilleggsforskudd.   

 

I brevet anmodes det om at fristen for betaling av tilleggsforskudd for næringsdrivende 

og selskaper forlenges til 31. august 2020, tilsvarende utsettelsen av leveringsfristen for 

skattemeldingen. Gjennom betaling av tilleggsforskudd kan skattyter unngå eller 

redusere restskatt eller rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5 første ledd.  

Som alternativ er det bedt om at restskatten ikke ilegges rentetillegg frem til 31. august 

2020.  

 

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å eksakt beregne hva et eventuelt 

tilleggsforskudd vil beløpe seg til før skattemeldingen er ferdig utfylt. I forbindelse med 

at fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende og selskaper ble utsatt til 31. 

august, ble det vurdert om også fristen for å betale tilleggsforskudd skulle utsettes. En 

fristutsettelse for tilleggsforskudd ville vært svært krevende for Skatteetaten, og 

konklusjonen ble derfor at fristen ikke skulle utsettes.    

 

Rentetillegget skal kompensere for den likviditetsfordel skattyter har hatt ved ikke å 

innbetale tilstrekkelig forskudd.  Rentetillegget tilsvarer den pengepolitiske 

styringsrenten per 1. januar det aktuelle året, redusert med 22 prosent, og satsen er per 

i dag på 1,17 pst. Etter departementets vurdering er det rimelig at selskaper og andre 

som har hatt en fordel ved å ikke innbetale tilstrekkelig forskudd, må betale en slik 

rente. Renten betales som kompensasjon for den fordel skattyter har hatt ved å 

disponere over pengene i perioden frem til restskatten betales. 



Side 2 

 

På denne bakgrunn kan vi ikke se at det foreligger tungtveiende hensyn som skulle tilsi 

at skattepliktige som har fått utsatt frist for levering av skattemeldingen, ikke skal 

betale renter på eventuell restskatt i perioden frem til 31. august 2020.     

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Henriette S. Hjort  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Hilde Slupphaug 

seniorskattejurist 
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