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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
13.01.2023 02.11.2022 

    
Arne Andersen 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no AR513617725 80080000 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2022/5894173 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

TORBJØRN LIESTØL 
NORDBYVEGEN 3C 
2069 JESSHEIM 
 
 

U.off. offl. § 13, sktfvl. § 3-1, sktbl. § 3-2  

 

 

 

Svar på anmodning om uttalelse i skattespørsmål om bonus i 
Forsvaret 

Viser til telefonsamtale 15.11.22, hvor det ble avtalt å vente på avklaring om regelverket fra 
Skattedirektoratet v/Skatte-ABC redaksjonen. 

Nå er Skatte-ABC 2022/2023 tilgjengelig på våre nettsider i PDF-versjon. 
 
Bonus for befal som har inngått T35-kontrakt er endret siden forrige utgave (side 573/574). 
 
«Bonus for befal som har inngått T35-kontrakt 
Kontrakter inngått før 1. juli 2020  
Ordningen med T35-bonus for befal i forsvaret ble endret ved virkning for kontrakter som ble inngått fra 
og med 1. juli 2020. Befal som inngikk kontrakt før 1. juli 2020, får utbetalt en sum på 11 G som et 
engangsbeløp ved endt kontraktstid. Disse kan kreve å få beregnet skatten på hele bonusen til det skatten 
ville utgjort dersom bonusen hadde vært fordelt forholdsmessig etter størrelsen av godtgjørelsen for det 
enkelte år bonusen er beregnet av, jf. FSFIN § 14-3-10. Dette gjelder bare dersom samlet skatt blir lavere 
ved en slik fordeling. 
 
Kontrakter inngått fra og med 1. juli 2020  
Befal som har inngått T35-kontrakt 1. juli 2020 eller senere, får bonusen utbetalt i tre deler etter 
henholdsvis 5, 10 og 15 års tjeneste. Første og andre utbetaling utgjør da 3 G hver, og tredje utbetaling 
utgjør 5 G. Bonusen tidfestes etter kontantprinsippet». 
 
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/ 
 
https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/handboker/skatte-abc/skatte-abc-2023.pdf 
 
 
Vi håper svaret er oppklarende. 
 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 
 
 

https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/handboker/skatte-abc/skatte-abc-2023.pdf
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Med hilsen 

Arne Andersen 
rådgiver 
Brukerdialog, brukerkontakt 
Skatteetaten 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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