
OPPLYSNINGER TIL ÅRSOPPGJØRET 

Hovedutøver: Ektefelle / samboer:

Navn: Navn: 

Personnr.:(11 tall): Personnr.:(11 tall): 

E-post adresse:                                                                                               

Barn under 19 år: Navn og personnr. (11 tall) Skolested og periode: Bor hjemme?: Nettoinntekt: 

Andre forsørgede: Særfradrag eller andre særskilte forhold: 
(Gi forklaring eller still spørsmål, vi kan undersøke) 

Kårfolk: 
NB! Frist 5/1 

Opplysninger om kårytelser og kårbolig: Hvilke kårytelser har dere (sett ring): Melk - poteter - ved - borett - anna
Bruksareal på kårbolig: over 100 m2:_____, eller mellom 60-100m2:_____, eller under 60 m2:_____. 
Standard på kårbolig: har toalett og dusj/bad inne_____, eller har ikke toalett og dusj/bad inne  ____. 
Beliggenhet: mindre enn 15 km til kommunesenter_____, eller mer enn 15 km til kommunesenter_____.

Kontantbeholdning pr. 31.12.: Kr. 
Har du/dere vunnet gevinster, fått/mottatt arv eller gaver, utbetalt livspoliser
eller andre større pengeverdier av noe slag i løpet av året?  

Kr. 

Eiendom eller næring i anna kommune? 
Hva slags eiendom og hvor?:

Status private kjøretøy: 
Privatbil pr.31.12.:                                                                            Modell: Nypris som ny ca. kr.  

Bil nr.2 pr. 31.12.: Modell: Nypris som ny ca. kr.

MC/Campingvogn 31.12.: Modell: Nypris som ny ca. kr.

De som har lønnsinntekter kan kreve fradrag for reise til/fra arbeid og for kostutgifter og losjiutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet: 

Arbeidssted Reisemåte Antall arbeidsdager Avstand

Lønn til hjemmeværende barn som går på skole: Normalt blir maksimalt 250 timer godkjent for arbeid i skoleferiene 

som grunnlag for utgiftsføring av lønn. Vær obs. på at lønninger over kr 10.000 i løpet av året må betales via bank!! Evt. større 
lønnsutgift betinger at det blir skrevet og levert inn fullstendige timelister. (NB!  Ta hensyn til evt. lønn opptjent hos andre).

Alder Timesats Brutto v/250 t Navn:                                                    Personnummer(11-siffer): 

17 år 119 29.750,- 

16 år 115 28.750,- 

15 år 100 25.000,- 

14 år 88 22.000,- 

13 år 79 19.750,- 

Er det rom i privatboligen som utelukkende er brukt til næringsformål? Hjemmekontor, skifterom el.l.     JA    /    NEI

All lønn som skal være med for 2022 må være utbetalt i 2022. Senest 31.12.2022!  

• Skal vi ordne med lønnsmelding må vi få grunnlaget snarest og senest 2.1.2023. Frist for innsending 
av lønnsmelding: 5.1.2023. og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift: 15.1.2023.  

• NB! Årslønn regnet gjennom hele året på 10 000 kr eller mer må i sin helhet være betalt over bank 
for at bedriften skal få skattefradrag. 
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