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Skatteamnesti - frivillig retting 
 

Vilkår for skatteamnesti / 

frivillig retting 

Skatteamnesti eller frivillig 

retting innebærer at skattyter frivillig 

retter eller utfyller opplysninger som er 

gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det 

kan beregnes riktig skatt. Det er viktig å 

merke seg at det er et krav om 

frivillighet. Kravet til frivillighet vil ikke 

være oppfylt dersom rettingen kan anses 

fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil 

bli satt i verk av skattemyndighetene, 

eller ved opplysninger som 

ligningsmyndighetene har fått fra andre. 

Det er videre verdt å merke seg at 

inntekten mv. må stamme fra lovlig 

aktivitet. Dersom skattemyndighetene får 

mistanke om at midlene kan stamme fra 

en straffbar handling, skal 

skattemyndighetene rapportere forholdet 

til politiet. 

 

 

Skattemessige 

konsekvenser ved 

skatteamnesti 

Dersom vilkårene for skatteamnesti er 

oppfylt vil ligningene endres inntil 10 år 

tilbake i tid. Det ilegges renter av den 

skatt som har vært unndratt beskatning. 

Derimot ilegges ikke tilleggsskatt 

(straffeskatt) ved frivillig retting og 

skattekontoret har ikke anmeldt 

skattytere som anmoder om 

skatteamnesti til politiet. Man kan 

Skatteamnesti eller frivillig retting innebærer at man kan rette eller 

utfylle opplysninger som tidligere er lagt til grunn ved 

ligningsbehandlingen, uten at man blir ilagt tilleggsskatt.  Både 

personer og virksomheter kan anmode om skatteamnesti. 

Skatteamnestiet kan gjelde både skjult formue og inntekt i utlandet, 

svarte lønns- og virksomhetsinntekter, leieinntekter, arbeidsgiveravgift 

mv. Skattekontoret har ikke anmeldt personer eller virksomheter som 

anmoder om skatteamnesti til politiet. 

 

TEMA:  

SKATTEAMNESTI 
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Kontaktpersoner: 

John Aage Hvardal 

Advokat og partner, Oslo  

Corporate 

Tlf: +47 92 80 64 27 

john.aage.hvardal@codex.no 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bernhard Wright 

Advokat, Oslo  

Corporate 

Tlf: +47 92 44 17 64 

per.wright@codex.no 

 

 

Postadresse:  

P.B. 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo 

Besøksadresse: 

Kristian Augusts gate 7b, 0164 Oslo. 

www.transaksjonsadvokater.no 

således gjennom en frivillig retting / 

skatteamnesti både slippe tilleggsskatt 

(straffeskatt), anmeldelse og straff. 

Hvem kan anmode om 

skatteamnesti 

Både privatpersoner og selskaper kan 

anmode om frivillig retting / 

skatteamnesti. Dersom det er flere 

impliserte, eksempelvis flere arvinger 

som har arvet en skjult formue i utlandet, 

bør disse redegjøre for dette i fellesskap. 

Det er ikke et vilkår at du anmoder om 

frivillig retting selv. Du kan for eksempel 

la en advokat bistå deg, noe vi vil 

anbefale. 

 

Praktisk gjennomføring 

En anmodning om frivillig retting skal 

gjøres skriftlig. Det er viktig med god 

dokumentasjon og en utførlig 

redegjørelse av alle tidligere  

u-oppgitte faktiske forhold. Derfor skal 

anmodningen om frivillig retting / 

skatteamnesti bestå av tre sett 

dokumenter: 

1. For det første redegjør vi for de 

faktiske forhold knyttet til den skjulte 

formuen og de skjulte inntektene. Det 

innebærer blant annet en beskrivelse av 

hvordan midlene er opptjent og hvor de 

har vært forvaltet. Det er også ønskelig at 

formuens og inntektens opprinnelse 

dokumenteres. 

2. For det andre må vi dokumentere 

inntekter og formue pr. 31.12 inntil ti år 

tilbake i tid. Dette gjøres praktisk ved å 

innhente kontoutskrifter som viser 

formue og avkastning (renter, 

gevinster/tap, utbytte mv.) fra den bank 

eller som har hatt midlene til forvaltning. 

3. For det tredje utarbeider vi et oppsett 

hvor de beløp som skal legges til grunn 

ved ligningen fremgår. Årsaken til dette 

er at dokumentasjonen fra banken ofte 

er meget omfattende. 

 

Basert på norsk skatterett og ev. 

aktuell(e) skatteavtaler, vurderer vi 

alternativene og sørger for å ivareta 

kunden best mulig.  

 

Skatteamnesti på andre 

rettsområder 

Både arveavgift og merverdiavgift kan 

også rettes uten at det ilegges 

tilleggsavgift. Dette forutsetter at avgifts-

subjektet frivillig anmoder om 

skatteamnesti. 
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