
  Returner skjemaet til:  

  Statens innkrevingssentral 
  Postboks 455 
  8601 Mo i Rana 

1. Informasjon om firma som søker

1.1. Organisasjonsnummer: 

1.2. Organisasjonsnavn: 

2. Hvilke krav søker du betalingsutsettelse for?
Renter på krav med rentepåløp vil ikke bli stanset i perioden for utsettelsen.

2.1.   Alle utestående krav hos Statens innkrevingssentral. 
2.2. Følgende krav (fylles ut hvis det søkes utsettelse for enkelte krav): 

Kravnummer: 

Kravnummer: 

Kravnummer: 

Kravnummer: 

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 næringsdrivende
Det er et vilkår for å få en betalingsutsettelse at skyldner er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av 
Covid-19-utbruddet. Virusutbruddet må ha medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, slik at den næringsdrivende 
har fått problemer med å betale kravene. Næringsdrivende som har utestående krav med forfall før 29. februar 2020 vil ikke 
ha krav på utsettelse. Driver du et enkeltpersonforetak kan du søke om utsettelse for krav knyttet til næring selv om du har 
eldre krav dersom disse kun er knyttet til dine private forhold. Vilkårene for utsettelse fremgår av boksene under, og den 
næringsdrivende må bekrefte at vilkårene er oppfylt ved å huke av i begge boksene.

Jeg bekrefter 

4.1. 
4.2. 

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

Sted/dato Underskrift 

SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE I FORBINDELSE MED UTBRUDD AV COVID-19

NÆRINGSDRIVENDE 

å være midlertidig ute av stand til å innfri de aktuelle kravene som følge av covid-19 -utbruddet,
å ikke ha utestående krav hos Statens innkrevingssentral knyttet til næringsvirksomhet med forfall før 29. februar 2020. 

Telefonnummer
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