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Avtalevilkår om skattetrekkskonto 

Del D av kontoavtalen 

1. Kort beskrivelse av skattetrekkskonto 

Skattetrekkskonto er en særskilt innskuddskonto for arbeidsgivers forskuddstrekk i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 67 om  

betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-12. 

2. Avtaleinngåelse 

Ved opprettelse av skattetrekkskonto skal kontohaver gi alle opplysninger som er nødvendig for opprettelse av kontoen eller s om 

banken er pålagt av myndighetene å innhente. Avtalevilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og 

betalingstjenester. Ved eventuell motstrid går Avtalevilkår for skattetrekkskonto foran Generelle vilkår for innskudd og 

betalingstjenester. 

3. Kostnader ved bruk av kontoen mv. 

Kostnadene ved å etablere, ha og bruke kontoen fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på 

annen egnet måte. Kostnadene vil bli belastet den konto som er angitt. Skattetrekkskontoen kan ikke benyttes for belastning av 

slike kostnader. 

4. Innskudd på konto 

Skattetrekkskonto kan kun godskrives med beløp trukket i henhold til skattebetalingsloven. De trukne beløp tilhører skatte - og 

avgiftskreditorene. Eventuell renteavkastning på kontoen tilhører kontohaver. Innestående på skattetrekkskonto er ikke omfatt et 

av innskuddsgarantiordningen. 

5. Disponering av konto og ansvar ved misbruk 

Med mindre skatteoppkreverens samtykke foreligger, forplikter kontohaver seg til ikke å disponere over skattetrekkskontoen på  

annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren, eller til tilsvarende konto i annen bank. Eventuell renteavkastning kan 

likevel disponeres av kontohaver. 

Kontohaver er ansvarlig for og plikter å forvisse seg om at enhver disponering av midler på skattetrekkskontoen skjer 

overensstemmende med myndighetenes regler. Dersom kontohaver ved urettmessig disponering over kontoen eller på annen 

måte bringer banken i ansvar, kan banken motregne det aktuelle beløp mot innestående på andre kontoer kontohaver har i 

banken. 

6. Motregning 

Banken kan motregne ethvert krav mot kontohaveren i disponible midler på skattetrekkskontoen. Banken kan således motregne i 

eventuell renteavkastning, midler som kontohaveren har rett til å disponere over etter samtykke fra skatteoppkreveren og 

innestående midler etter at kontohavers trekkansvar etter skattebetalingsloven § 5-12 er opphørt. Banken kan utøve 

tilbakeholdsrett (sperre skattetrekkskontoen) på samme vilkår som for motregning. 

7. Bankens kontroll 

Etter skattebetalingslovens § 5-12 har banken en selvstendig plikt til å hindre urettmessige disposisjoner av midler som er satt 

inn på skattetrekkskonto. Dersom banken er i tvil om den aktuelle disponering av kontoen er i overensstemmelse med 

myndighetenes regler, har banken rett til å nekte å utføre disposisjonen inntil forholdene er avklart. Eventuelt kan banken selv ta 

kontakt med skatteoppkreveren eller andre for å avklare forholdet. 


