
3. Betalingsutsettelsens varighet
Du kan søke om betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021. Ved innvilget utsettelse til 30. juni vil du automatisk få tilbud 
om en avdragsordning for de utsatte kravene, med første avdrag 30. juli 2021.

Jeg søker utsettelse til (dato):   

4. Vilkår for personlige skyldnere
For å få en betalingsutsettelse er det et vilkår at inntekten er betydelig redusert etter 29. februar 2020. Vilkåret vil være 
oppfylt dersom du er 100% oppsagt eller permittert. Har du flere stillinger må du være oppsagt/permittert fra alle. 
Vilkåret  vil i andre tilfeller være oppfylt der inntekten, enten din alene eller samlet inntekt hos deg og ektefelle/samboer, 
er redusert med minst 20%.

Du må huke av i en av boksene under for å oppfylle vilkåret for betalingsutsettelse.

1. Informasjon om deg som søker

1.1. Personnummer: 

1.2. Navn: 

2. Hvilke krav søker du betalingsutsettelse for?
Du kan ikke søke utsettelse for erstatningskrav eller tvangsbot etter barneloven §65. Renter på krav med rentepåløp vil ikke 
bli stanset i perioden for utsettelsen. Du kan ikke søke om utsettelse på løpende renter før hovedstol er oppgjort.
2.1.    Alle utestående krav hos Statens innkrevingssentral. 
2.2. Følgende krav (fylles ut hvis det søkes utsettelse for enkelte krav. Hvis flere krav, må du sende inn flere skjemaer): 

Kravnummer: 

Kravnummer: 

Kravnummer: 

Kravnummer: 

Sted/dato Underskrift 

SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE I FORBINDELSE MED UTBRUDD AV COVID-19

PRIVATPERSON 

Hvis du sender inn skjemaet via vårt kontaktskjema på www.sismo.no, trenger du ikke å signere. Følg stegene under. 

Steg 1: Lagre skjema lokalt på din PC.

Jeg bekrefter at jeg har blitt 100% permittert/arbeidsledig etter 29. februar 2020.

Jeg bekrefter at min, eller min og min ektefelles/samboers samlede inntekt, er redusert med minst 20% etter 29. februar 2020.

DATO OG UNDERSKRIFT
Jeg erklærer at opplysningene jeg har gitt, er riktige.

https://www.sismo.no/no/pub/kontakt-oss/?category=tema_avdrag
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