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  Vår dato Din dato Saksbehandler 

dd.mm.åå   

    

  408 09 700 Din referanse Telefon 

  Skatteetaten.no   

    

 Org.nr Vår referanse Postadresse 

 996250318 2016/814940 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO  

 

Bank  

Adresse 

xxxx  Poststed 

 

 

U.off. offl. § 13, forvl. § 13 

 

 

PÅLEGG OM UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OM INNSKUDDS- OG/ 
ELLER GJELDSKONTI 

Vi ber om at dere sender oss fullstendige elektronisk  konto-/kundeinformasjon for:  

 innen dd.mm.åååå (dagens dato + 5 virkedager).  

☐ For perioden  fra dd.mm.åååå –  til dd.mm.åååå. 

☐ Kontoinformasjon med forklarende tekst til transaksjonene på følgende spesifiserte kontonummer; 

  

  

  

  

  

☐ Konti opprettet inneværende år med forklarende tekst til transaksjonene 

☐ Alle kundens innskuddskonti med forklarende tekst til transaksjonene 

☐ Andre konti kunden disponerer med forklarende tekst til transaksjonene 

☐ Disponentoversikt kundens konti 

☐ Kredittkort 

☐ Boligkreditt/flexilån eller tilsvarde med transaksjoner i perioden 

☐ Andre lånekonti  

☐ Underbilag 

Returnér opprinnelig tilsendte transaksjonsutrekk, merket med aktuelle rader. Ingen kolonner er 

fjernet. 

☐ Annen dokumentasjon 

Spesifisér;  

Banken må selv dekke kostnadene knyttet til utleveringen av opplysningene.  
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Hvordan svarer dere på henvendelsen? 

Vi ber om at opplysningene overføres til Excelformat (en konto per fane eller en konto pr fil) og sendes som 

svar på denne henvendelsen via Altinn.  

Taushetsplikt 

Vi ber om at henvendelsen blir behandlet konfidensielt og gjør dere også oppmerksom på at opplysningene 

vi henter inn er beskyttet av taushetsplikt. 

Dere kan klage på pålegget om å medvirke til kontrollen 

Vi gjør oppmerksom på at dere har rett til å klage over pålegget om å utlevere opplysninger. En eventuell 

klage, som kan være enten skriftlig eller muntlig, må fremsettes innen tre dager. Opplysningene skal 

utleveres selv om klagen ikke er avgjort, hvis ikke den som ga pålegget gir utsettelse. 

Konsekvensen av å ikke sende inn opplysningene 

Dersom dere ikke sender oss opplysningene kan vi ilegge dere en daglig tvangsmulkt.  

Aktuelle regler 

Følgende lover og forskrifter er aktuelle for informasjonen i dette brevet: 

 plikten til å gi opplysninger: se skatteforvaltningsloven § 10-2 og skattebetalingsloven § 5-14 første 

ledd 

 konsekvensen av å ikke sende inn opplysningene: se skatteforvaltningsloven § 14-1 og 

skattebetalingsloven § 5-16  

 retten til å klage over pålegg: se skatteforvaltningsloven § 10-13 og skattebetalingsloven § 5-15 

 

Lover og forskrifter det er henvist til, finner dere på lovdata.no. 
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Har dere spørsmål? 

Spørsmål om denne henvendelsen kan rettes til Kari Fremmerlid på telefon  eventuelt sende epost ved å 

gå inn på skatteetaten.no/sendepost. 

Det er viktig å oppgi referansenummeret eller org.nr./fødselsnr. når dere kontakter oss. 

Referansenummeret er oppgitt øverst i brevet under 'Vår referanse'. 

 

Med hilsen 

Fornavn Etternavn 

tittel 

Divisjon/Avdeling 

Skatteetaten 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 


