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Forord 

Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Skatteetaten har et felles ansvar for at 
personer som er omfattet av eller har rettigheter i folketrygden betaler trygdeavgift. Videre har 
etatene et ansvar for at de som ikke er omfattet av eller har rettigheter i folketrygden ikke betaler 
trygdeavgift. For å oppnå dette er vi avhengig av at etatene samarbeider på en strukturert måte, og 
at den enkelte etats oppgaver er tydelige slik at det er klart hvilken etat som har ansvar for å 
fastsette og beregne trygdeavgift for hvilke personer. 

NAV og Skatteetaten har hatt flere utfordringer på utlandsområdet, spesielt i grenseflaten mellom 
etatene. For en bred gjennomgang av disse utfordringene innledet etatene et tett samarbeid i januar 
2010. Det er fortsatt behov for tiltak på enkelte områder, og det å ha en løpende og oppdatert 
samhandlingsrutine mellom etatene er ett av dem. 

Til ellevte utgave 

Denne ellevte utgaven er utgitt i desember 2020 og er ment å dekke Skatteetatens praksis for 
fastsettingen og skatteberegningen for inntekståret 2020, endring i tidligere års ligning/ 
skattefastsetting, og forskudd for 2021. I tillegg dekker den rutiner for løpende 
informasjonsutveksling mellom etatene gjennom 2021.  

Neste utgave planlegges å komme i siste kvartal 2021, og er ment å dekke Skatteetatens praksis for 
inntektsåret 2021, forskudd 2022 og løpende informasjonsutveksling mellom etatene gjennom 2022. 

Generelt er rutinen oppdatert på bakgrunn av lovendringer og erfaringer fra 2020. Vi gjør 
oppmerksom på at lov- og forskriftstekst gjengitt i rutinen kan være endret i etterkant av at utgaven 
ble ferdigstilt. Tilsvarende vil gjelde for eventuelle endringer med hensyn til Brexit. Den til enhver tid 
gjeldende lovtekst finnes blant annet på lovdata.no. 

Oslo, desember 2020 

 
NAV Medlemskap og avgift/ 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 
Brukerdialog Utland/ 

Skattedirektoratet 
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1 Innledning 

Denne samhandlingsrutinen er et resultat av et formalisert samarbeid mellom etatene som startet i 
januar 2010. Samhandlingsrutinen er ment som et praktisk hjelpemiddel og landsdekkende rutine for 
medarbeiderne i våre etater. 

Målsettingen med rutinen er å sikre at det bare er personer som er medlemmer i folketrygden eller 
som har rettigheter etter folketrygdloven som betaler trygdeavgift. Vi unngår da at personer feilaktig 
tror at de ved betalingen i seg selv får rettigheter i folketrygden. Videre ønsker vi å sikre at alle med 
rettigheter i folketrygden faktisk betaler trygdeavgift.  

Det er NAV som har ansvaret for å avgjøre spørsmål om medlemskap i folketrygden, mens det som 
hovedregel er Skatteetaten som har ansvaret for at trygdeavgiften blir beregnet og krevd inn. 

For medarbeidere i NAV er det imidlertid viktig å ha noe kjennskap til regelverket og 
arbeidsmetodene i Skatteetaten i tilknytning til å beregne og kreve inn "trygdeavgift over 
landegrenser". Tilsvarende ser vi behovet for at medarbeidere i Skatteetaten har noe kjennskap til 
regelverket og arbeidsmetodene som benyttes i NAV i tilknytning til spørsmål om medlemskap og 
trygd. Samtidig er vår erfaring at det også er et betydelig behov for å ha klare rutiner for når og 
hvordan vi skal utveksle informasjon mellom våre etater.  

Samhandlingsrutinen skal følges i begge etater. Vi håper rutinen oppleves som et nyttig og egnet 
hjelpemiddel for samarbeid, og for fordeling av arbeid og ansvar mellom våre etater knyttet til 
fastsettelse, beregning og innkreving av trygdeavgift. 

Vi forutsetter videre at samarbeid og informasjonsutveksling mellom våre etater gjøres i gjensidig 
respekt for våre etaters taushetsbestemmelser. Etter skatteforvaltningsloven § 3-3 første ledd er det 
åpnet for Skatteetaten til å gi opplysninger til annen offentlig myndighet som kan ha bruk for de i sitt 
arbeid med skatt, toll, avgifter, trygder mv. Tilsvarende gir arbeids- og velferdsforvaltningsloven 
(NAV-loven) § 7 begrensning av ordinær taushetsplikt for ansatte i NAV når opplysningene som gis til 
Skatteetaten anses nødvendig for å ivareta korrekt saksbehandling for den berørte personen.  

Eventuelle innspill og kommentarer til rutinen rettes til: 

 Skatteetaten, Skattedirektoratet, Juridisk Avdeling, ved Hanne Huser, 
hanne.huser@skatteetaten.no  

 Skatteetaten, Brukerdialog Utland, ved Helene Gjerstad Kristoffersen, 
helenegjerstad.kristoffersen@skatteetaten.no  

  Skatteetaten, Brukerdialog Utland, ved Astrid Søvik, astrid.søvik@skatteetaten.no  

 Skatteetaten, Brukerdialog Utland, ved Rune Gottor Tjemsland, 
runegottor.tjemsland@skatteetaten.no   

 Arbeids- og velferdsdirektoratet, ved Ingrid Arntzen, ingrid.arntzen@nav.no 

 NAV Medlemskap og avgift, ved Liv Inger Nygård, liv.inger.nygard@nav.no  

 

 

mailto:hanne.huser@skatteetaten.no
mailto:helenegjerstad.kristoffersen@skatteetaten.no
mailto:astrid.søvik@skatteetaten.no
mailto:runegottor.tjemsland@skatteetaten.no
mailto:liv.inger.nygard@nav.no
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1.1  Historikk og endringer fra forrige utgave  

1.1.1 Utgangspunktet for samarbeid om trygdeavgift  
I forbindelse med innføring av folketrygdloven i 1967 ble det innført en ordning med felles 
innbetaling, innkreving og utligning av medlemsavgifter til folketrygden og skatt. En slik felles 
behandling ble ansett for å avlaste trygdeetaten og forenkle det arbeidet arbeidsgiverne var pålagt i 
relasjon til trygdeetaten. Da reglene for fastsetting av avgifter til folketrygden ble utformet, ble det 
lagt vekt på at bestemmelsene skulle tilpasses skattemyndighetenes arbeidsoppgaver og rutiner i det 
eksisterende utlignings- og innfordringssystemet. Det ble tatt utgangspunkt i at det skulle fastsettes 
forskuddstrekk eller skrives ut forskuddsskatt for alle personlige skattepliktige, og at det i stor grad 
måtte innkreves trygdeavgift for de samme personene. 

Da fellesinnkrevingen ble innført, ble det pekt på fordelene for arbeidsgiveren og 
skattemyndighetene ved at trekket for skatt og avgifter kunne foretas i én operasjon med felles trekk 
og felles trekkgrunnlag. Etter dagens innkrevingssystem skal skatt og avgifter fremdeles innkreves i 
én operasjon og på felles grunnlag. 

Over tid har endret regelverk ført til at forskjellene mellom det trygderettslige og det skatterettslige 
har blitt større. Når dette kombineres med en stadig økende migrasjon blir utfordringene relativt 
store.  

For å vurdere fremtidig arbeidsdeling og hvordan man kan håndtere disse ulikhetene i praksis er det 
nødvendig med en innføring i de mest sentrale bestemmelsene knyttet til skatteplikt til Norge og 
medlemskap i folketrygden.  

 

1.2  Lovendringer  

1.2.1 Folketrygdloven § 23-3  
Ved lov av 20. desember 2016 nr. 110 med virkning fra og med inntektsåret 2017 er § 23-3 (4) 
endret: Det skal ikke betales avgift når inntekten er inntil kr 54 650. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 
25 prosent av den del av inntekten som overstiger kr 54 650. 

1.2.2 Folketrygdloven § 23-4  
Ny forskrift av 20.12.2019 nr. 2086 til folketrygdloven § 23-4 med virkning fra og med inntektsåret 
2020. Det kommer ny forskrift hvert år til folketrygdloven § 23-4. Se punkt 11.8.  

1.2.3 Folketrygdloven § 24-1  
Fra 01.01.2017 ble det innført flere endringer i folketrygdloven og skattelovgivningen når det gjelder 
Arbeids- og velferdsetatens hjemmel for fastsettelse og innkreving av trygdeavgift. Endringene er kun 
strukturelle og innebærer ingen materielle endringer.  

Fra 01.01.2017 gjelder folketrygdloven § 24-1 bare for fastsettelse av pensjonsgivende inntekt.  

Hjemmelen for å øke pensjonsgivende inntekt som tidligere var i ligningsloven § 9-6 nr. 6 er flyttet til 
folketrygdloven § 24-1 annet ledd. 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

§ 24-1. Skatteetatens og Arbeids- og velferdsetatens oppgaver 

(1) Pensjonsgivende inntekt fastsettes av det skattekontoret som Skattedirektoratet bestemmer. 
Departementet kan i forskrift bestemme at Arbeids- og velferdsetaten skal fastsette pensjonsgivende 
inntekt for nærmere angitte grupper av personer eller deler av deres inntekt.  
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(2) Skattemyndighetene kan vedta økning av pensjonsgivende inntekt når den skattepliktige forlanger 
det som følge av feil som i høy grad er sannsynliggjort, og som han eller hun ikke kan lastes for. Ved 
slik økning skal pensjonspoeng og trygdeavgift økes tilsvarende. Trygdeavgiften kan økes uten hinder 
av fristene for endring av skattefastsetting etter skatteforvaltningsloven.  

1.2.4 Forskrift  t i l  folketrygdloven § 24 -1 
For å legge til rette for en formålstjenlig og effektiv overføring av oppgaver, har 
Finansdepartementet innført en forskriftshjemmel i folketrygdloven, med en nærmere regulering av 
Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt. Forskriften til 
folketrygdloven § 24-1 ble endret av Finansdepartementet 21.12.2016 nr. 1798, og trådte i kraft 
01.01.2017. Forskriften har følgende ordlyd: 

§ 1. Fastsettelse for visse grupper ved arbeid eller opphold i Norge, på norsk kontinentalsokkel og 
norskregistrerte skip  

(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for følgende medlemmer i 
folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt:  

a. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge,  

b. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge,  

c. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge,  

d. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge og  

e. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en 
utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge.  

(2) Første ledd gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk 
beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. 

§ 2. Fastsettelse for personer ved arbeid eller opphold i utlandet 

(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for personer som ikke er 
skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1, som er medlem av folketrygden. Ved 
opphør av skatteplikt som bosatt etter skatteloven skal Arbeids- og velferdsetaten fastsette 
pensjonsgivende inntekt fra og med det tidspunkt skatteplikten som bosatt opphører.  

(2) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for personer som er frivillige 
medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i internasjonale organisasjoner, 
uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge.  

1.2.5 Skattebetalingsloven § 9 -1 annet ledd med ti lhørende forskrift  
Fra 01.11.2020 er skattebetalingsloven § 2-1 (5) opphevet. Skattebetalingsforskriften § 2-1-5 som var 
gitt i medhold av denne bestemmelsen gjelder da ikke lenger. Dette innebærer at det er 
skattekontoret som er innkrevingsmyndighet i saker hvor Arbeids- og velferdsetaten fastsetter 
trygdeavgift, mens NAV er betalingsmottaker i sakene. Dette følger av forskrift gitt i medhold av 
skattebetalingsloven § 9-1 (2):  
 
Skattebetalingsforskriften har følgende ordlyd: 

§ 9-1-2. Betaling av toll og avgifter mv. 

(2) Trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven betales 
til det organ Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. 
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1.2.6 Forskrift  t i l  skatteforvaltningsloven § 2-13 
Ved innføringen av skatteforvaltningsloven har Finansdepartementet regulert fastsetting av 
trygdeavgift i skatteforvaltningsloven § 1-1 bokstav a og § 2-1. Skatteforvaltningsloven § 2-13 gir 
hjemmel til å bestemme i forskrift at andre myndigheter enn de som er nevnt i 
skatteforvaltningsloven kapittel 2, kan utøve myndighet etter loven. Forskriften trådte i kraft  

1. januar 2017.  

 

Skatteforvaltningsforskriften har følgende ordlyd: 

§ 2-13-2 Arbeids- og velferdsetatens myndighet til å fastsette trygdeavgift  

(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter grunnlaget for og beregner trygdeavgift for  

a) medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge ved arbeid eller opphold i Norge, på 
norsk kontinentalsokkel og norskregistrerte skip. Dette gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig 
etter norsk intern rett, og når norsk beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen 
folkerettslig overenskomst. Dette omfatter følgende medlemmer i folketrygden 

   1. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge 

   2. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner eller skoler i Norge 

   3. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge 

   4. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge 

 5. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en 
utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge.  

b) personer som ved arbeid eller opphold i utlandet ikke er skattepliktige som bosatt i Norge etter 
skatteloven § 2-1, og som enten er medlem av folketrygden eller er pensjonist bosatt i annet EØS-land 
eller i Storbritannia og Nord-Irland, og hvor Norge er kompetent stat for fastsetting av trygdeavgift 
etter EØS-retten eller etter Avtale signert 28. januar 2020 mellom Island, Liechtenstein, Norge og 
Storbritannia om ordninger som følge av at Storbritannia trer ut av Den europeiske union, EØS-
avtalen og andre avtaler. Arbeids- og velferdsetaten fastsetter trygdeavgift fra og med det tidspunkt 
skatteplikten som bosatt etter skatteloven opphører. 

c) personer som er frivillige medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i 
internasjonale organisasjoner, uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge.  

(2) Ved frivillig medlemskap i folketrygden fastsetter skattemyndighetene trygdeavgift etter ordinære 
satser. Har et medlemskap en sats som overstiger de ordinære satsene for trygdeavgift, fastsetter 
Arbeids- og velferdsetaten differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen. 

(3) Klage over vedtak etter første og annet ledd behandles etter reglene i folketrygdloven § 21-12. 

 

1.3  Utvidelse av Forordning 883/2004 
Fra og med 01.01.2016 er også Sveits omfattet av Forordning 883/20041. 

 

                                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av 
trygdeordninger. 
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1.4  Rutine for godkjenning av unntak fra medlemskap  
Alle unntak fra folketrygden skal verifiseres av NAV før det legges til grunn av Skatteetaten. På 
forskuddsstadiet kan Skatteetaten legge til grunn unntak dokumentert på blankett A1 og andre 
blanketter fra andre staters trygdemyndigheter. Se nærmere om dette under punkt 2.3.2. 

 

1.5  Kildeskatt på lønn for  utenlandske arbeidstakere mv.  
Fra inntektsåret 2019 ble det innført en kildeskatteordning i Norge for lønn. Ordningen gjelder i 
utgangspunktet for personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge.  

Ordningen går ut på at brutto skattepliktige arbeidsinntekter skattlegges med en flat skattesats på 25 
prosent. Denne skattesatsen inkluderer trygdeavgift på 8,2 prosent. Dersom personen er fritatt fra 
medlemskap i folketrygden, helt eller delvis, skal trygdeavgiften trekkes fra tilsvarende. Skatten 
fastsettes løpende og endelig av arbeidsgiver ved hver rapportering i a-ordningen.  

Personer som skattlegges i ordningen får ingen fradrag i inntektsgrunnlaget eller i fastsatt skatt. 
Personen skal ikke levere skattemelding for de arbeidsinntektene som inngår i ordningen, og får ikke 
skatteoppgjør.  

Ordningen har et inntektstak. Inntektstaket tilsvarer innslagspunktet for trinn 3. Har personen 
lønnsinntekt over kr 639 750 eller andre skattepliktige inntekter i Norge som f.eks. næringsinntekt, 
skal man alltid skattlegges etter de alminnelige reglene for hele inntekten. 

Alle som fyller vilkårene i ordningen, blir automatisk tatt inn i kildeskattordningen når de søker om 
skattekort. Ordningen er frivillig, og hvis personen ønsker ordinær beskatning i stedet, må det gis 
beskjed om dette til skattekontoret f.eks. i søknaden om skattekort.  

Se mer om kildeskatteordningen på https://www.skatteetaten.no/kildeskattlonn 

 

1.6  Overføring av oppgaver mellom etatene  

1.6.1 Endringer fra og med inntektsåret 2012 2:  
Skatteetaten overtok ansvaret for å beregne trygdeavgift for følgende grupper3: 

 grensegjengere som arbeider i Norge 

 ansatte om bord i luftfartøy, bosatt i andre EØS-stater 

o Fra 02.02.2013 er det innført nye regler for flyvende personell, se under punkt 11.13.3. 

 landtransportsjåfører som er bosatt i andre EØS-stater 

 fiskere4, på norske fartøy med hyre, bosatt i andre EØS-stater 

 

 

 

                                                           
2 Før 01.01.2012 har Skatteetaten bare fastsatt trygdeavgift for lønn opptjent i Norge for personer med 
begrenset skatteplikt. Fra og med 01.01.2012 fastsetter skatteetaten trygdeavgift av all lønn fra norsk 
arbeidsgiver. 
3  For nærmere regler om hvem i disse gruppene som er medlemmer i trygden, se punkt 11.13 og 11.17. 
4 Skatteetaten fastsetter trygdeavgift for utenlandske fiskere fra andre EØS-stater når det gjelder hyren. Fra 
01.01.2016 fastsetter Skatteetaten trygdeavgift også for de samme utenlandske fiskerne med lott. 

https://www.skatteetaten.no/kildeskattlonn
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1.6.2 Endringer fra og med inntektsåret 2016  
Skatteetaten overtok ansvaret for å beregne trygdeavgift for følgende grupper: 

 fiskere5 bosatt i annen EØS-stat med lottinntekt på norske fartøy 

 personer med pensjonsytelser når ingen del av pensjonsytelsen er skattepliktig i Norge 

o Dette gjelder personer som er skattemessig bosatt i Norge og mottar 
pensjon/uføreytelse fra stater utenfor EØS, selv om ingen del av ytelsen kan beskattes i 
Norge (for eksempel Social Security fra USA).  

                                                           
5 For nærmere regler om hvem i disse gruppene som er medlemmer i trygden, se punkt 11.13 og 11.17. 
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2 Arbeidsdeling NAV – Skatteetaten mv.   

Som hovedregel fastsetter skattyter grunnlaget for trygdeavgift i skattemeldingen. Trygdeavgiften 
beregnes i skatteoppgjøret av Skatteetaten. Et nødvendig utgangspunkt er at personene er 
identifiserte. For å sikre at utenlandske personer opptrer med korrekt identitet i Norge, er det 
iverksatt strenge regler for kontroll av identitet. Skatteetaten ivaretar dette ved å gjennomføre       
ID-kontroll av alle utenlandske arbeidstakere før de får registrert seg med norsk identitetsnummer 
(fødselsnummer eller D-nummer).  

Skatteetatens ID-kontrol l :  
En utenlandsk arbeidstaker må ha et norsk ID-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha skattekort 
må som hovedregel personlig møte opp på et skattekontor som utfører ID-kontroll. Se nærmere om 
dette på skatteetaten.no.  

2.1  Arbeidsdeling innen NAV 
Frem til 30. juni 2016 var rene medlemskapsvurderinger i folketrygden delt mellom NAV 
Internasjonalt og NAV Forvaltning. Fra 1. juli 2016 ble vurderingene som gjelder medlemskap i 
folketrygden og vurderingene knyttet til bosetting og arbeid overført til NAV Medlemskap og avgift i 
NAV Kontroll.  

Når medlemskapet er vurdert sammen med krav om ytelse, er det den enheten som behandler 
ytelsen som besvarer spørsmål knyttet til medlemskapet og trygdeavgiften. NAV Kontaktsenter kan 
gi opplysninger om medlemskap uavhengig av hvilken enhet i NAV som har foretatt 
medlemskapsvurderingen.   

Nedenfor er det beskrevet nærmere hvilke medlemskapsvurderinger som nå er samlet i NAV 
Medlemskap og avgift. 

2.1.1 NAV Medlemskap og avgift  har disse arbeidsoppgavene  
Medlemskap i folketrygden – medlem (pliktig eller frivillig) 

Vurdere medlemskap i folketrygden etter folketrygdloven, Forordning 883/2004 og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler.  

 

Opphør av medlemskap i folketrygden 

Vurdere og bekrefte opphør av medlemskap etter forespørsel fra medlemmet. Se nærmere under 
punkt 5.2.2 når NAV Medlemskap og avgift etter forespørsel fra personen selv, kan bekrefte opphør 
av medlemskap i folketrygden. 

 

Unntak fra medlemskap i folketrygden 

Vurdere og bekrefte unntak fra medlemskap i folketrygden etter folketrygdloven, Forordning 
883/2004 og bi- og multilaterale trygdeavtaler. 

 

Trygdeavgift 

All beregning og innbetaling av trygdeavgift i/til NAV, foretas i dag av NAV Medlemskap og avgift. 
Unntaket er når en person mottar en ytelse. Da er det den enheten som utbetaler ytelsen som 
trekker trygdeavgiften og besvarer spørsmål om trygdeavgift i disse sakene. 

2.1.2 A1 og andre blanketter knyttet t i l  t rygdeavtaler  
A1 og andre blanketter dokumenterer medlemskap eller unntak fra medlemskap i folketrygden. Når 
lovvalget følger av hovedregel, vil det vanligvis ikke utstedes blankett.  
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Forordning 883/2004 – A1 

Innen EU/EØS regulerer rådsforordning 883/2004 hvilken stats trygdelovgivning en person som 
arbeider i en eller flere medlemsstater, skal være omfattet av. En person skal kun være medlem av 
én stats trygdelovgivning til en og samme tid og det er kun til denne staten trygdeavgifter skal 
betales. Hvis en person ikke er medlem i en stat etter hovedregel, dokumenterer A1 hvilken stats 
trygdelovgivning som kommer til anvendelse på personen.  

Dersom en person er omfattet av en stats trygdelovgivning etter hovedreglene i forordningen, 
utstedes ikke blanketten. Blanketten utstedes heller ikke til ikke-yrkesaktive.  

NAV Medlemskap og avgift utsteder A1 til personer som opprettholder medlemskap i folketrygden 
ved arbeidsopphold i andre EØS-stater, og mottar A1 fra andre EØS-staters trygdemyndigheter for 
personer som arbeider eller utøver næringsvirksomhet i Norge og som ikke skal være omfattet av 
folketrygden. Disse blankettene vurderes og registreres fortløpende etter mottak.  

En norsk arbeidsgiver som har ansatte som er omfattet av trygdelovgivningen i annen EØS-stat, har 
en plikt til selv å ta kontakt med trygdemyndighetene i denne staten. Medlemstaten til de ansatte 
informerer om hvilke avgifter som skal betales, de praktiske rutinene for å bli registrert som 
arbeidsgiver og for innbetaling av avgift. 

Både trygdeavgift og arbeidsgiveravgift skal betales til den staten personen er omfattet av trygden i.  

 

Bilaterale trygdeavtaler 

Norge har inngått trygdeavtaler med flere stater både innenfor og utenfor EØS. Det er 
trygdemyndighetene i bostedsstaten som utsteder attester eller sender søknader.  

Personer som arbeider i Norge kan være helt eller delvis unntatt folketrygden, se mer i punkt 11.15. 

Det er utarbeidet blanketter i mange trygdeavtaler, men ikke i alle. I følgende bilaterale trygdeavtaler 
er det blanketter: USA, Canada, Australia, Quebec, India, Sveits, Nederland, Polen (W/NOR), Israel, 
Chile, Storbritannia. Listen er ikke uttømmende. 

Disse blankettene skal enten utstedes, eller vurderes og registreres av NAV Medlemskap og avgift. 

 

2.2  Arbeidsdeling innen Skatt  

2.2.1 Fastsetting av trygdeavgift  
Skatteetatens arbeid med fastsetting av trygdeavgift blir etter omorganisering i Skatteetaten fra 
01.01.2019 håndtert av Brukerdialog Utland. Dette omfatter spørsmål om trygdeavgift skal ilegges av 
fastsatt personinntekt for personer og virksomheter med grensekryssende aktivitet.  

2.2.2 Innbetaling av arbeidsgiveravgift  
En arbeidsgiver med plikt til å betale arbeidsgiveravgift for avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse 
(inkl. avgiftspliktige naturalytelser eller utgiftsgodtgjørelse), skal av eget tiltak betale 
arbeidsgiveravgift til Skatteetaten. Tidligere betalte man til skatteoppkreveren i sin kommune. Nå er 
dette erstattet med et felles kontonummer som erstatter de tidligere skatteoppkrevernes 
kontonumre. 

Når en utenlandsk arbeidsgiver ikke driver varig virksomhet i noen norsk kommune eller ikke driver 
virksomhet i Norge, eller bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen) skal 
arbeidsgiveravgiften betales til kommune 2312 Statlig skatteoppkreving:  
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Skatteetaten, Statlig skatteoppkreving  
Postboks 9200 Grønland  
0134 Oslo 
Telefon: 51 86 89 00 
epost: tco@skatteetaten.no 
 
Kontonummer 6345.06.23123 
IBAN: NO33 63450 623123 
BIC: NDEANOKK 
 
Unntak fra medlemskap i folketrygden må være avklart med NAV Medlemskap og avgift før 
arbeidsgiver kan avslutte beregning og innbetaling av arbeidsgiveravgift. A-melding skal leveres selv 
om arbeidstaker har unntak fra medlemskap. Arbeidsgiveravgiften skal betales annenhver måned: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapportering av grunnlag for arbeidsgiveravgift følger av a-meldingen. Frist for levering av  
a-melding er den 5. i hver måned der opplysningene gjelder for utbetalinger i foregående måned. Det 
skal sendes inn a-melding dersom arbeidsgiver har aktive arbeidsforhold, selv om det ikke er utbetalt 
lønn den aktuelle måneden. 
 
I tillegg skal utenlandske arbeidsgivere med ansatte fra Norge, rapportere og betale 
arbeidsgiveravgift til Statlig skatteoppkreving. Rapporteringen av arbeidsgiveravgift utføres ved å 
sende brev eller e-post til Statlig skatteoppkreving. Forutsetningen er at de ansatte er omfattet av 
norsk trygdelovgivning i henhold til EØS-avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd etter 
søknad til NAV Medlemskap og avgift om å opprettholde medlemskap i folketrygden ved arbeid i 
utlandet.  

Rapporteringen må inneholde: 
- arbeidsgivers navn 
- grunnlag for beregning av avgift 
- hvem det gjelder (arbeidstakerens navn og f.nr.) 

 
Norske arbeidsgivere med ansatte (fra Norge) som etter søknad til NAV Medlemskap og avgift 
opprettholder medlemskap i folketrygden ved arbeid i utlandet, rapporterer disse på vanlig måte 
gjennom a-ordningen. Arbeidsgiveravgiften betales til lokal skatteoppkrever som vanlig. 

Periode Forfall 

Januar-februar             15. mars 

Mars-april                    15. mai 

Mai-juni                       15. juli 

Juli-august                   15. september 

September-oktober      15. november 

November-desember    15. januar 

mailto:tco@skatteetaten.no
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2.3  Ansvarsdeling mellom NAV og Skatt  

2.3.1 A1 og andre blanketter  
NAV 

NAV trenger å få avklart om en person har rett til ytelser etter folketrygdloven eller ikke. NAV skal 
motta A1 eller andre blanketter fra andre stater som dokumentasjon på at en person er unntatt 
folketrygden. Hvis en person utfører arbeid i Norge og ikke har A1 fra et annet land, er personen 
medlem i folketrygden etter hovedregel og skal betale trygdeavgift i Norge.  

 

Det er også NAV Medlemskap og avgift som utsteder A1 og andre blanketter for personer som 
arbeider i utlandet og som opprettholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet. 

 

Skatt 

Skatteetaten trenger informasjon om medlemskap eller unntak fra medlemskap i folketrygden for å 
sikre at personen får riktig skattekort, skattemelding og skatteoppgjør.  

2.3.2 Utenlandske arbeidstakere i  Norge  
NAV 

NAV Medlemskap og avgift mottar A1 eller andre blanketter fra andre staters trygdemyndigheter for 
personer som arbeider i Norge og som ikke skal være omfattet av folketrygden. NAV Medlemskap og 
avgift vurderer all dokumentasjon på unntak fra medlemskap i folketrygden som mottas. 

NAV Medlemskap og avgift registrerer unntak fra medlemskap i folketrygden og hva unntaket 
omfatter (periode og om unntaket gjelder hele eller deler av folketrygden).  

NAV Medlemskap og avgift gir tilbakemelding til Brukerdialog Utland dersom det fremkommer at en 
person kan være feilaktig registrert med unntak fra medlemskap i folketrygden. Dersom 
medlemskapet likevel skal være i Norge etter avklaring med den andre statens trygdemyndighet, 
sender NAV Medlemskap og avgift annullerings-/endringsmelding av tidligere innsendt bekreftelse 
på unntak fra medlemskap i folketrygden til Brukerdialog Utland per post. 

 

Skatt 

Informasjon om de fleste unntak fra medlemskap i folketrygden overføres elektronisk fra NAV til 
Skatteetaten. Dette gjelder unntak etter forordning 883/2004 (EØS), bilaterale avtaler og 
folketrygdloven. Informasjon om delvis unntak etter folketrygdloven sendes fortsatt per post, da det 
ikke er teknisk mulig å sende dette elektronisk. 

Bortsett fra på forskuddsstadiet og for personer i kildeskattordningen for lønn for utenlandske 
arbeidstakere, er A1 og andre blanketter fra andre staters trygdemyndigheter som kommer til 
Skatteetaten, ikke lenger å anse som verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden.  

Det er NAV Medlemskap og avgift som skal verifisere6 blankettene. Først når NAV Medlemskap og 
avgift har godkjent og registrert blankettene inn i NAV sitt fagsystem anses unntakene som verifisert 
unntak fra medlemskap i folketrygden. Dette gjelder uansett tidsperiode unntaket gjelder for. 
Dersom unntaksmelding kommer direkte fra andre inn til Skatteetaten, skal blanketten returneres til 
innsender med informasjon om at blankettene skal sendes NAV Medlemskap og avgift dersom dette 
ikke allerede er gjort. 

Skatteetaten vil akseptere påstand om medlemskap i utenlandsk trygdeordning på forskuddsstadiet 
basert på dokumentasjon som viser til marginalt arbeid (under 5 %). Som hovedregel mottar ikke 

                                                           
6 Verifisering innebærer at unntak fra medlemskap godkjennes og registreres inn i NAV sitt fagsystem. 
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NAV attester fra arbeidstakere som har marginalt arbeid i Norge. Skattyter må i disse tilfellene selv 
innhente dokumentasjon fra den staten de mener at de er omfattet av trygden i.   

2.3.3 Ikke ful lt  ut samsvar mellom tidsperioden på A1 og  arbeidsperioden 
I de fleste tilfeller vil innrapportert arbeidsperiode (RF-1199) være sammenfallende med, eller 
kortere enn, unntaksperioden som fremkommer av A1. I utgangspunktet skal det beregnes 
trygdeavgift når arbeidsperioden går utover unntaksperioden. 
Erfaringsmessig er det noe avvik, slik at innrapportert arbeidsperiode går utover unntaksperioden. 
Det vil være hensiktsmessig om vi i de tilfellene hvor arbeidstaker har avsluttet arbeidsoppholdet i 
Norge i måneden der fritaksperioden utløp, kan godta at arbeidsperioden går noe utover 
unntaksperioden før vi fastsetter trygdeavgift. 
1. Ved avvik på inntil +/- en måned i oppstart av oppdraget i forhold til A1 legges det til grunn at 

personen ikke er medlem av folketrygden. Om differansen overstiger +/- en måned legges A1 til 
grunn. 

2. Tilsvarende legges det til grunn at personen ikke er medlem av trygden om perioden overstiges 
med inntil 1 måned. Om perioden overstiges med mer enn 1 måned legges dato i A1 til grunn. 

3. 1 og 2 kan kombineres. 

2.3.4 Avklaringer i  ikke-kurante saker  
Om Skatteetaten har behov for en avklaring av ikke-kurante saker som gjelder medlemskap i 
folketrygden, skal dette forelegges NAV Medlemskap og avgift. Kontaktopplysninger fremkommer i 
kapittel 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap eller skatteplikt! 

2.4  Beregning av trygdeavgift  i  skatteoppgjøret ved før - og etterbetal inger 
(t idfesting)  

Ved før- og etterbetalinger av f.eks. lønn, sluttvederlag, feriepenger, bonusutbetaling, 
opsjonsfordeler osv., er det spørsmål om det skal beregnes trygdeavgift i skatteoppgjøret på 
utbetalingen når personen som mottar ytelsen endrer status som medlem i folketrygden i perioden 
mellom opptjening og utbetaling av ytelsen.  

Det er medlemskapsstatusen på det tidspunktet ytelsen tidfestes som er avgjørende for om det skal 
beregnes trygdeavgift på ytelsen. Tidfesting vil som hovedregel skje på utbetalingstidspunktet. 

Ved inn- og utflytting fra Norge er det særregler i skatteloven § 14-3 (4) som gjør at ytelsen skal 
tidfestes til siste dag med skatteplikt (utflyttingstidspunktet) når skatteplikten bortfaller ved 
utflytting. Tilsvarende at eventuelle forskuddsytelser mottatt før innflytting, skal tidfestes til første 
dag med skatteplikt etter norsk internrett. Hvis tidfesting etter skatteloven § 14-3 (4) medfører at 
ytelsen anses som utbetalt i et tidsrom der den skattepliktige har medlemskap i folketrygden, skal 
det ilegges trygdeavgift. Nærmere om når en ytelse tidfestes, se emne om Tidfesting – 
kontantprinsippet i Skatte-ABC. Tidspunkt for opphør av medlemskap i folketrygden er regulert i 
folketrygdlovens kapittel 2 og kan være et annet tidspunkt enn opphør av skatteplikt ved utflytting.  

 Hvis en person er medlem i folketrygden når: 

 ytelsen tidfestes (som regel utbetales) og  

 ytelsen er opptjent mens personen var skattepliktig etter norsk intern rett  

skal trygdeavgift beregnes i skatteoppgjøret. Dette gjelder selv om personen ikke var medlem i 
folketrygden på opptjeningstidspunktet.  
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 Hvis en person ikke er medlem i folketrygden når: 

 ytelsen tidfestes (som regel utbetales) 

skal det ikke beregnes trygdeavgift i skatteoppgjøret selv om personen var medlem i folketrygden og 
skattepliktig etter intern rett da ytelsen ble opptjent. 

Ved påstand om at EØS-forordningen eller annen trygdeavtale gir et annet resultat, må dette tas opp 
med NAV Medlemskap og avgift. 

Når det ikke foreligger skatteplikt for ytelsen, men ytelsen tidfestes (som regel utbetales) til et 
tidspunkt der personen er medlem i folketrygden, må spørsmål om trygdeavgift avklares med NAV 
Medlemskap og avgift. 
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3 Skatteforvaltningsloven 

Skatteforvaltningsloven trådte i kraft fra 1. januar 2017 og er en lov som samler alle 
forvaltningsreglene for skatt og avgift i én lov. Loven harmoniserer og samordner regelverket på 
tvers av de ulike skatte- og avgiftsartene, og gjør regelverket mer tilgjengelig. 

Skatteforvaltningsloven regulerer alle forhold knyttet til behandlingen av skattesaker, inkludert 
Skatteetatens saksbehandling, adgang til å foreta kontroll, adgang til å treffe endringsvedtak om 
skatt og adgang til å ilegge administrative reaksjoner som tvangsmulkt og tilleggsskatt. 

Loven regulerer også skattyters plikter og rettigheter i skattesaker, som for eksempel plikt til å gi 
opplysninger om egne forhold, rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i egen sak og rett til å 
klage og ta ut søksmål. 

Skatteforvaltningsloven regulerer, så langt den passer, tilsvarende saker hvor det er NAV som 
fastsetter trygdeavgiften.  

Nedenfor viser vi til noen av endringene som kom med skatteforvaltningsloven. 

 

3.1  Ny fastsettingsmodell  for formues - og inntektsskatt  
Under det forrige regelverket var det Skatteetaten som formelt sett fastsatte informasjonen som var 
grunnlaget for å beregne skatten. I praksis var det imidlertid personen selv som gjorde dette for 
formues- og inntektsskatt gjennom å akseptere den forhåndsutfylte selvangivelsen eller endre den. 

Denne praksisen har blitt formalisert gjennom at loven sier at personen selv skal fastsette 
skattegrunnlaget gjennom skattemeldingen. Skatteetaten skal fortsatt beregne skatten. 

 

3.2  Endre egen fastsetting i  3 år  
Personen kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for formues- og inntektsskatt 3 
år tilbake i tid ved levering av endringsmelding.  

Oppdages det feil i skatteoppgjørene for inntektsårene 2015 eller tidligere, kan personen sende inn 
en anmodning om endring til Skatteetaten. 

 

3.3  Skatteetaten kan endre uriktige fastsettinger i  5 år  
Skattemyndighetene har adgang til å endre enhver fastsetting tilbake i 5 år når fastsettingen er 
uriktig eller når det ikke foreligger noen fastsetting. 

Det er fastsatt en begrensning i adgangen til å omgjøre et vedtak i endringssak til ugunst for 
personen. Om det ikke foreligger nye opplysninger må saken tas opp innen fire måneder (jf. 
skatteforvaltningsloven § 12-6 (4)) etter at det opprinnelige vedtaket ble truffet. 
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4 Arbeid over landegrensene –  fra utlandet til Norge 

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å 
anses bosatt i Norge, jf. punkt 10 og 11. 

Etter folketrygdloven § 23-2 skal det betales arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for 
arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å rapportere. Plikten til å 
betale arbeidsgiveravgift er i utgangspunktet knyttet opp mot arbeidsgivers opplysningsplikt i 
skatteforvaltningsloven § 7-2.  

Selv om det ikke er opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2, er arbeidsgiveren likevel 
pliktig til å betale norsk arbeidsgiveravgift for ytelser til personer som er omfattet av norsk 
trygdelovgivning i henhold til EØS-avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd inngått med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-3, jf. folketrygdloven § 23-4a. Tilsvarende gjelder for ytelser til 
personer som har rett til helsetjenester i et annet EØS-land når Norge er kompetent stat etter EØS-
avtalens trygderegler. 

Arbeidstaker med medlemskap i folketrygden er selv pliktig til å betale trygdeavgift. Trygdeavgiften 
fastsettes i prosent av personinntekt etter skatteloven § 12-2, jf. folketrygdloven § 23-3. Grunnlaget 
for trygdeavgift omfatter også styrehonorar fra utenlandsk selskap til styremedlem med medlemskap 
i folketrygden. 

4.1  Ansvarsfordeling for fastsetting og beregning  av trygdeavgift  
Skatteetaten har hovedansvaret for beregning av trygdeavgift. Ansvarsfordelingen mellom 
Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten er hjemlet i skatteforvaltningsloven § 1-1 bokstav a, § 2-1 
og § 2-13. Det er gitt en forskrift av Skattedirektoratet 23. november 2016 med hjemmel i lov 27. mai 
2016 nr. 4 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 2-13. Forskriften regulerer Arbeids- og 
velferdsetatens kompetanse til å fastsette trygdeavgift for nærmere angitte grupper medlemmer 
eller deler av deres inntekt. Forskriften gjelder fra og med inntektsåret 2017.  

4.1.1 Skatteetaten beregner trygdeavgiften i  følgende ti l fel ler:  
Lønn bare fra norsk arbeidsgiver  

 Grensegjengere som er bosatt i Finland eller Sverige, for inntekt opptjent i Norge. 

 Utenlandske arbeidstakere som driver landtransport i to eller flere EØS-stater og som jobber i 
utlandet for norsk arbeidsgiver. 

 Utenlandsk flypersonell som utfører arbeid for norsk arbeidsgiver i to eller flere EØS-stater, selv om 
inntekten ikke kan beskattes i Norge. 

 Fiskere som er bosatt i en annen nordisk stat7 og som arbeider ombord i norskregistrerte 
fiskefartøyer. Dette gjelder likevel ikke dersom fiskerne arbeider for og avlønnes av et foretak eller 
en person som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskerne har sitt bosted, jf. 
forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4.  

 Fiskere som er EØS-statsborgere bosatt i EØS-stat og som arbeider ombord i norskregistrerte 
fiskefartøyer. Dette gjelder likevel ikke dersom fiskerne arbeider for og avlønnes av et foretak eller 
en person som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskerne har sitt bosted, jf. 
forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4. 

 Fiskere som er EØS-statsborgere med hyreinntekt bosatt utenfor EØS-land og som arbeider ombord i 
norskregistrerte fiskefartøyer.  

                                                           
7 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19970228z2D19z2EzA71z2D3
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 Sjøfolk som arbeider ombord i norskregistrert fartøy og som enten er bosatt i Norden8 eller er EØS-
statsborgere. Dette gjelder likevel ikke dersom personen arbeider for og avlønnes av et foretak eller 
en person som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også personen har sitt bosted, 
jf. forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4. 

Disse skal betale trygdeavgift som pliktige medlemmer i folketrygden.  

 

Lønn fra både norsk og utenlandsk arbeidsgiver i samme tidsperiode i inntektsåret 

Trygdeavgift skal beregnes av all personinntekt med mindre unntak fra medlemskap i norsk 
folketrygd er verifisert for hele eller deler av inntektsåret. 

 

Lønn bare fra utenlandsk arbeidsgiver 

Trygdeavgift skal beregnes av all personinntekt med mindre unntak fra medlemskap i folketrygden er 
verifisert for hele eller deler av inntektsåret.  

 

Kombinasjon lønn i Norge og næringsinntekt i utlandet i samme tidsperiode i inntektsåret 

 Det er status som arbeidstaker som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til status 
som arbeidstaker betyr at trygdeavgift av næringsinntekt i annen EØS-stat også skal beregnes i 
Norge. Hvis det ikke foreligger medlemskap i Norge for lønnsinntekt, skal det heller ikke beregnes 
trygdeavgift av noen del av næringsinntekten. 

  For næringsinntekt fra stater utenfor EØS gjelder andre regler og medlemskap må vurderes av NAV 
Medlemskap og avgift. 

 

Kombinasjon lønn i Norge og pensjon fra utlandet i samme tidsperiode i inntektsåret 

Det er status som arbeidstaker som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til status 
som arbeidstaker betyr at trygdeavgift av alle pensjonsytelser skal beregnes i Norge. Hvis det ikke 
foreligger medlemskap i Norge for lønnsinntekt, skal det heller ikke beregnes trygdeavgift av noen 
del av pensjonsytelsene. 

 Unntak: For personer som er underlagt reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, det vil 
si skattemessig emigrert9, fastsetter NAV trygdeavgift på pensjonen og/eller uføreytelsen. 

4.1.2 NAV Medlemskap og avgift  fastsetter trygdeavgiften i  følgende ti l fel ler:   
NAV Medlemskap og avgift fastsetter trygdeavgiften for forhold som er regulert i forskrift gitt av 
Skattedirektoratet 23. november 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 4 om skatteforvaltning     
§ 2-13. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. 

Dette gjelder følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, 
pensjon eller næringsinntekt (skatteforvaltningsloven § 2-13-2):  

1. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge  
2. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner eller skoler i Norge  
3. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge  
4. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge 
5. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en 

utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge. 
 
Dette gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk 
beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. 

                                                           
8 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 
9 Se mer om skattemessig emigrasjon i kapittel 10.6. 
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4.1.3 Trygdeavgift  av ytelser knyttet t i l  arbeidsforhold  
Det er NAV som utbetaler ytelser knyttet til arbeidsforhold, det vil si ytelser som sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger (AAP), dagpenger, foreldrepenger og pleie- og omsorgspenger. Dette gjelder 
uavhengig av om de er medlem i folketrygden som bosatt i Norge eller under opphold i utlandet. 

 
Enkelte personer starter inntektsåret som yrkesaktive og blir mottakere av ytelser fra NAV i løpet av 
året. Skatteforvaltningsforskriften § 2-13-2 må forstås slik at dersom Skatteetaten i utgangspunktet 
beregner trygdeavgift for en arbeidstaker, vil Skatteetaten fortsette å beregne trygdeavgift hvis 
personen begynner å motta ytelser fra NAV. NAV informerer personen om å ta kontakt med 
Skatteetaten for å få et nytt skattekort. I den utstrekning ytelsen fra NAV ikke er skattepliktig, må 
Skatteetaten etter søknad lage et skattekort på 10 %. Dette forutsetter at det vil være plikt for den 
aktuelle personen å betale trygdeavgift på ytelsen. Dersom det ikke skal fastsettes skattetrekk for å ta 
høyde for skatt eller trygdeavgift, utarbeider Skatteetaten en forhåndsuttalelse om at ytelsen ikke er 
skattepliktig og at det ikke skal foretas trekk i utbetalingen. 

Det er i utgangspunktet ikke hjemmel for å beskatte offentlige trygdeytelser som sykepenger, 
foreldrepenger og dagpenger under arbeidsløshet til personer som ikke har skatteplikt som bosatt i 
Norge etter skatteloven § 2-1.  
 

En person med skatteplikt som bosatt i Norge etter skatteloven vil i utgangspunktet være skattepliktig 
til Norge for alle skattepliktige inntekter (globalskatteplikt), men norsk beskatningsrett kan være 
begrenset gjennom en skatteavtale. I den nordiske skatteavtalen er f.eks. sykepenger, foreldrepenger 
og dagpenger under arbeidsløshet som utbetales av trygdemyndighetene omfattet av art. 18 om 
pensjoner. Denne bestemmelsen gir også utbetalingslandet beskatningsrett. Dette innebærer at 
Norge kan skattlegge alle ytelser fra NAV når personen er skattemessig bosatt i Norge etter 
skatteloven – selv om personen anses bosatt i annen nordisk stat etter skatteavtale. Det er 
bostedsstaten etter skatteavtalen som skal forebygge en eventuell dobbeltbeskatning. 

 
Grensegjengere som arbeider i Norge vil som oftest oppfylle vilkårene til oppholdsdager i Norge for å 
anses som skattemessig bosatt. Det foreligger da norsk beskatningsrett til sosiale ytelser fra Norge. 
Skatteetaten er avhengig av å få inn opplysninger om ytelsens størrelse for beregning av korrekt 
skattetrekk, da et skattekort på 10 % for trygdeavgiften ikke vil dekke utlignet skatt og trygdeavgift på 
de sosiale ytelsene.  
 
Utenlandske flypersonell/landtransportsjåfører (EØS-statsborgere) som flyr/kjører både i utlandet og 
i Norge og som er bosatt i annen EØS-stat, vil i utgangspunktet ha plikt til å betale trygdeavgift for all 
lønn fra sin norske arbeidsgiver (inkl. lønn opptjent i utlandet). Det skal også beregnes trygdeavgift 
av sosiale ytelser knyttet til arbeidsforholdet. Dersom personen ikke anses bosatt i Norge etter 
skatteloven, vil skatteplikten være begrenset til lønn opptjent ved arbeid i Norge. Sosiale ytelser fra 
NAV vil for denne gruppen ikke være skattepliktig til Norge. Bostedslandet vil i slike tilfeller ha 
beskatningsrett til både samlet lønn og sosiale ytelser knyttet til arbeidsforholdet.  

Eksempler på medlemmer i folketrygden som kan være skattepliktig til Norge for lønn eller 
næringsinntekt, men ikke skattepliktig til Norge for ytelser fra NAV som relaterer seg til deres 
arbeidsforhold:  

 personer som er skattemessig bosatt i utlandet og som 

 jobber på norsk kontinentalsokkel i petroleumsvirksomhet. Det er ikke hjemmel for 
beskatning av ytelser fra NAV i petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1.  
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 mottar sosiale ytelser fra NAV knyttet til arbeidsforholdet (sykepenger, arbeidsavklarings-
penger, dagpenger, svangerskapspenger, pleie- og omsorgspenger og foreldrepenger). Det 
er ikke hjemmel for beskatning av slike ytelser etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav d. 

 sjøfolk som er skattemessig bosatt i annen EØS-stat som arbeider ombord på NOR-registrert 
fartøy eller bosatt i Norden og arbeider ombord på NIS-registrert fartøy. Det er ikke hjemmel for 
beskatning av ytelser fra NAV i skatteloven § 2-3 (1) bokstav h.  

 

For personer nevnt i første kulepunkt vil Skatteetaten skrive ut skattekort på 10 % når en person tar 
kontakt og ber om et nytt skattekort. 

For utenlandske sjøfolk på NOR- og NIS - fartøy blir det ikke skrevet ut skattekort. Her pålegges det 
arbeidsgiver å trekke forskuddstrekk i henhold til spesielle tabeller. Skatteetaten vil utstede et 
fritaksbrev når personen tar kontakt og ber om det.  

4.2  Informasjonsflyt  
Kommunikasjonskanaler – se kap. 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap 
eller skatteplikt! 

4.2.1 Fra Skatteetaten ti l  NAV Medlemskap og avgift  
 Skatteetaten sender kopi av forhåndsuttalelse (fritaksbrev) til NAV Medlemskap og avgift per post 

når trygdeavgift skal fastsettes av NAV. Med forhåndsuttalelse (fritaksbrev) menes brev til en person 
eller arbeidsgiver om at personen ikke er/vil bli skattepliktig til Norge for inntekten opparbeidet her 
fordi norsk beskatningsrett er begrenset i en skatteavtale. 

 Skatteetaten sender melding til NAV Medlemskap og avgift per post om personer det ikke blir 
beregnet trygdeavgift på i skatteoppgjøret når oppholdet i Norge er tre måneder eller mer.  

Dette er personer som: 

o ikke er skattepliktige til Norge på grunn av norsk intern rett eller av skatteavtale, ikke har 
bekreftelse eller vedtak om unntak fra medlemskap i Norge og det ikke finnes grunnlagsdata 
med forskuddstrekk. 

o endrer arbeidsgiver og det ikke foreligger et nytt unntak fra medlemskap for nytt 
arbeidsforhold. 

 Skatteetaten kan kontakte NAV Medlemskap og avgift dersom det er tvil om personens medlemskap 
i folketrygden. 

4.2.2 Fra NAV Medlemskap og avgift  t i l  Skatteetaten 
Data om unntak fra medlemskap i folketrygden etter folketrygdloven, EØS-avtalen og bi- og 
multilaterale avtaler, sendes elektronisk til Skatteetaten fra NAV IKT Drift. 

4.3  Praktisk samarbeid  

Forskuddsstadiet :  
 Skatteetaten sender kopi av forhåndsuttalelse (fritaksbrev) til NAV Medlemskap og avgift når 

trygdeavgift skal fastsettes av NAV. Med forhåndsuttalelse (fritaksbrev) menes brev til en person 
eller arbeidsgiver om at personen ikke er/vil bli skattepliktig til Norge for inntekten opparbeidet her 
fordi norsk beskatningsrett er begrenset i en skatteavtale. 

 Skatteetaten orienterer de det gjelder om viktigheten av at de avklarer sitt trygdeforhold med norske 
trygdemyndigheter ved arbeidsopphold i Norge. 

 Skatteetaten legger til grunn at forskuddstrekk skal omfatte trygdeavgift av den inntekten som er 
skattepliktig til Norge. Personen kan imidlertid søke om skattekort som ikke inkluderer trygdeavgift. 
Dette godtas når NAV Medlemskap og avgift har verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden eller 
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det foreligger blankett A1 eller andre blanketter fra andre staters trygdemyndigheter. Skatteetaten 
utsteder da i tilfelle skattekort uten trygdeavgift. 

 Skatteetaten skal beregne trygdeavgift for følgende grupper: 

o grensegjengere som arbeider i Norge 

o landtransportsjåfører som er bosatt i andre EØS-stater 

o ansatte om bord i luftfartøy, bosatt i andre EØS-stater 

o fiskere som er bosatt i en annen nordisk stat10 og som arbeider om bord i norskregistrerte 
fiskefartøy. Dette gjelder likevel ikke dersom fiskeren arbeider for og avlønnes av et foretak eller 
en person som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskeren har sitt 
bosted, jf. forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4 

o fiskere som er EØS-statsborgere bosatt i EØS-stater med hyre på norskregistrerte fiskefartøy. 
Dette gjelder likevel ikke dersom fiskeren arbeider for og avlønnes av et foretak eller en person 
som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskeren har sitt bosted, jf. 
forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4 

o fiskere som er EØS-statsborgere bosatt utenfor EØS med hyre på norskregistrerte fiskefartøy.  

o fiskere som er EØS-statsborgere bosatt i andre EØS-stater med lott på norskregistrerte 
fiskefartøy 

o fiskere som er bosatt i andre nordiske land11 med lott på norskregistrerte fiskefartøy 

- forutsatt at det ikke foreligger verifisert unntak fra medlemskap 

 Skatteetaten beregner også trygdeavgift for: 

o personer med pensjonsytelser når ingen del av pensjonsytelsen er skattepliktig i Norge 

 Dette gjelder personer som er skattemessig bosatt i Norge og mottar pensjon/uføreytelse fra 
stater utenfor EØS, og ingen del av ytelsen kan beskattes i Norge (for eksempel Social 
Security fra USA) 

 

Det skal ikke skrives ut skattekort til utenlandske sjøfolk. Arbeidsgiver skal trekke etter spesialtabeller 
som de finner på skatteetaten.no 

 

Skatteberegningen: 
 Skatteetaten beregner alltid trygdeavgift i skatteoppgjøret med mindre NAV Medlemskap og avgift 

har verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden. 

 Skatteetaten beregner trygdeavgift også i de tilfellene personen ikke er skattepliktig til Norge på 
grunn av en skatteavtale, forutsatt at det ikke er verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden fra 
NAV Medlemskap og Avgift 

 Skatteetaten skal beregne trygdeavgift for: 

o grensegjengere som arbeider i Norge 

o landtransportsjåfører som er bosatt i andre EØS-stater 

o ansatte om bord i luftfartøy, bosatt i andre EØS-stater 

o fiskere som er bosatt i en annen nordisk stat12 og som arbeider ombord i norskregistrerte 
fiskefartøy. Dette gjelder likevel ikke dersom fiskeren arbeider for og avlønnes av et foretak eller 

                                                           
10 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 
11 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 
12 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 
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en person som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskeren har sitt 
bosted, jf. forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4.  

o fiskere som er EØS-statsborgere bosatt i EØS-stater med hyre på norskregistrerte fiskefartøy. 
Dette gjelder likevel ikke dersom fiskeren arbeider for og avlønnes av et foretak eller en person 
som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskeren har sitt bosted, jf. 
forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4.  

o fiskere som er EØS-statsborgere bosatt utenfor EØS med hyre på norskregistrerte fiskefartøy  

o fiskere som er EØS-statsborgere bosatt i andre EØS-stater med lott på norskregistrerte 
fiskefartøy 

o fiskere som er bosatt i andre nordiske land13 med lott på norskregistrerte fiskefartøy 

o sjøfolk som arbeider ombord i norskregistrert fartøy og er nordiske- eller EØS-statsborgere. Dette 
gjelder likevel ikke dersom personen arbeider for og avlønnes av et foretak eller en person som 
har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også personen har sitt bosted, jf. 
forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4.   

o sjøfolk som arbeider ombord i norskregistrert fartøy og er tredjelandsborgere bosatt i Norden14. 
Dette gjelder likevel ikke dersom personen arbeider for og avlønnes av et foretak eller en person 
som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også personen har sitt bosted, jf. 
forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4.  

- forutsatt at det ikke foreligger verifisert unntak fra medlemskap 

 

Disse skal betale trygdeavgift som pliktige medlemmer i folketrygden.   

 

 Skatteetaten skal også beregne trygdeavgift for: 

o personer med pensjonsytelser når ingen del av pensjonsytelsen er skattepliktig i Norge 

 Dette gjelder personer som er skattemessig bosatt i Norge og mottar pensjon/uføreytelse fra 
stater utenfor EØS, og ingen del av ytelsen kan beskattes i Norge (for eksempel Social 
Security fra USA).  

 

Ved endringssak:  
 Skatteetaten fastholder trygdeavgiften ved eventuell endringssak hvor skatteplikten frafalles med 

mindre NAV Medlemskap og avgift verifiserer unntak fra medlemskap i folketrygden.  

 

                                                           
13 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 
14 Jamfør Nordisk konvensjon om trygd artikkel 4. 
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5 Arbeid over landegrensene –  fra Norge til utlandet 

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å 
anses bosatt i Norge, jf. punkt 10 og 11. 

Etter folketrygdloven § 23-2 skal det betales arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for 
arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å rapportere. Plikten til å 
betale arbeidsgiveravgift er derfor i utgangspunktet knyttet opp mot arbeidsgivers opplysningsplikt i 
skatteforvaltningsloven § 7 -2.  

Selv om det ikke er opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2, er arbeidsgiveren likevel 
pliktig til å betale norsk arbeidsgiveravgift for ytelser til personer som er omfattet av norsk 
trygdelovgivning i henhold til EØS-avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd inngått med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-3, jf. folketrygdloven § 23-4a. Tilsvarende gjelder for ytelser til 
personer som har rett til helsetjenester i et annet EØS-land når Norge er kompetent stat etter EØS-
avtalens trygderegler. 

Arbeidstaker med medlemskap i folketrygden er selv pliktig til å betale trygdeavgift. Trygdeavgiften 
fastsettes i prosent av personinntekt etter skatteloven § 12-2, jf. folketrygdloven § 23-3. Grunnlaget 
for trygdeavgift omfatter også styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet med 
medlemskap i folketrygden.  

5.1  Ansvarsfordeling for fastsetting og beregning  av trygdeavgift  
Skatteetaten har hovedansvaret for beregning av trygdeavgift. Ansvarsfordelingen mellom 
Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten er hjemlet i skatteforvaltningsloven § 1-1 bokstav a, § 2-1 
og § 2-13. Det er gitt en forskrift av Skattedirektoratet 23. november 2016 med hjemmel i lov 27. mai 
2016 nr. 4 om skatteforvaltning § 2-13. Forskriften regulerer Arbeids- og velferdsetatens kompetanse 
til å fastsette trygdeavgift for nærmere angitte grupper medlemmer eller deler av deres inntekt. 
Forskriften gjelder fra og med inntektsåret 2017.  

Hvis det aktuelle medlemskapet (frivillig medlemskap) har en sats som overstiger ordinære satser, 
fastsettes differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen for trygdeavgift av NAV 
Medlemskap og avgift.  

 

5.1.1 Skatteetaten beregner trygdeavgift  i  følgende ti l fel ler :  
Lønn fra norsk arbeidsgiver  

 For personer med skatteplikt som bosatt i Norge etter skatteloven15 uansett hvor lønnen er opptjent, 
med mindre NAV har bekreftet at personen ikke er medlem i folketrygden ved arbeid i utlandet. 
Dette gjelder likevel ikke hvis personen arbeider på hjemmekontor i utlandet. I slike saker må NAV 
vurdere saken. 

 For persongrupper nevnt i punkt 4.1.1 som ikke har skatteplikt som bosatt i Norge etter skatteloven 
med lønn opptjent både innenfor og utenfor Norge (innenfor EØS).  

 For personer med begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven § 2-3 og som ikke er nevnt i punkt 
4.1.2 beregner Skatteetaten trygdeavgift for den del av lønnsinntekten som er skattepliktig til Norge. 
Dette gjelder med mindre NAV har bekreftet opphør av medlemskap i folketrygden. 

                                                           
15 Dette gjelder for person som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett uavhengig av om bosted 
etter skatteavtale er flyttet. Unntak – se tredje kulepunkt i 5.1.2. 

 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19970228z2D19z2EzA71z2D3
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Lønn fra den norske stat 

For person med ordinær eller begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven og Norge har 
beskatningsrett til hele eller deler av lønn fra den norske stat etter skatteavtale eller lignende med 
arbeids-/bostedsstaten. Dette gjelder både innenfor og utenfor EØS-området. 
 Dette gjelder også norske lokalt ansatte ved utenriksstasjonene utenfor EØS-området. For lokalt 

ansatte innen EØS-området se punkt 11.13.4. 
 

Dette gjelder med mindre NAV har bekreftet opphør av medlemskap i folketrygden. 

 

Lønn både fra norsk og utenlandsk arbeidsgiver i samme tidsperiode i inntektsåret (f.eks. i 
konsernforhold) 

Følger hovedregelen for norsk arbeidsgiver med mindre NAV har bekreftet at personen ikke er 
medlem i folketrygden under arbeidsoppholdet i utlandet. 

 

Lønn bare fra utenlandsk arbeidsgiver i hele eller deler av året 

Trygdeavgift beregnes kun når NAV Medlemskap og avgift har bekreftet at personen er fullt eller 
delvis medlem i folketrygden under arbeidsoppholdet i utlandet. 

 

Kombinasjon lønn i utlandet og næring i Norge i samme tidsperiode i inntektsåret 

Der er status som arbeidstaker som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til status 
som arbeidstaker betyr at trygdeavgift av næringsinntekt i EØS-stat skal beregnes. Ved medlemskap i 
folketrygden knyttet til status som arbeidstaker, beregnes trygdeavgift i Norge også av samlede 
næringsinntekter innen EØS-området. Hvis det ikke foreligger medlemskap i Norge for lønnsinntekt, 
skal det heller ikke beregnes trygdeavgift av noen del av næringsinntekten. 

  

Kombinasjon lønn og pensjon i samme tidsperiode i inntektsåret 

Det er status som arbeidstaker som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til status 
som arbeidstaker betyr at trygdeavgift av pensjon skal beregnes. Ved medlemskap i folketrygden 
knyttet til status som arbeidstaker beregnes trygdeavgift i Norge også av alle pensjonsytelser. Hvis 
det ikke foreligger medlemskap i Norge for lønnsinntekt, skal det heller ikke beregnes trygdeavgift av 
noen del av pensjonsytelsene. 

 

5.1.2 NAV Medlemskap og avgift  fastsetter trygdeavgiften i  følgende ti l fel ler:  
 Når medlem i folketrygden ikke lengre har skatteplikt som bosatt etter skatteloven § 2-1. Ansvaret er 

overført fra og med tidspunkt for opphør av skatteplikt. 

o Unntak: dersom personen har skatteplikt etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav h eller 
petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1, beregner Skatteetaten trygdeavgiften. 

 Når norsk beskatningsrett er frafalt etter en skatteavtale for all lønn for pliktig medlem i folketrygden 
med skatteplikt etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav g - lønn fra den norske stat. Dette gjelder også 
norske lokalt ansatte ved utenriksstasjonene. 

 For personer som er frivillige medlemmer av folketrygden – uansett skatteplikt i Norge og som  

o arbeider i Malaysia eller 

o er ansatt i internasjonale organisasjoner. 
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5.2  Informasjonsflyt 
Kommunikasjonskanaler – se kap. 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap 
eller skatteplikt! 

5.2.1 Fra Skatteetaten ti l  NAV Medlemskap og avgift  
Skatteetaten skal sende melding til NAV Medlemskap og avgift ved opphør av skatteplikt etter norsk 
intern rett. Dette gjelder personer som Skatteetaten har beregnet trygdeavgift for frem til opphør av 
skatteplikten16. Informasjonsutveksling fra Skatteetaten til NAV Medlemskap og avgift skal skje 
fortløpende per post. 

5.2.2 Fra NAV Medlemskap og avgift  t i l  Skatteetaten 
Avdeling Medlemskap 

NAV Medlemskap og avgift sender vedtak på medlemskap til Skatteetaten per post i en samlet 
forsendelse, før fastsettingsperioden i det aktuelle året: 

o Bekreftelse på pliktig medlemskap i folketrygden. 

o Vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden.  

o Vedtak om medlemskap i folketrygden etter EØS-avtalen og andre trygdeavtaler.  

o Vedtak om fortsatt medlemskap i folketrygden ved arbeid/næring i to eller flere stater etter EØS-
avtalen. 

o Vedtak om avslag om medlemskap. 

 

Når en person har flyttet fra Norge i løpet av inntektsåret, kan NAV Medlemskap og avgift etter 
forespørsel fra personen selv, bekrefte opphør av medlemskap i folketrygden.  

 

Avdeling Avgift 

NAV Medlemskap og avgift skal ta kontakt med Skatteetaten når det oppdages: 

o betydelig differanse mellom opplysning gitt til NAV om lønn fra utenlandsk arbeidsgiver og 
personinntekt av lønn som fremkommer i pensjonspoengregisteret for det aktuelle inntektsåret. 

o at Skatteetaten ikke har fastsatt pensjonsgivende inntekt og beregnet trygdeavgift i de tilfeller 
det skulle vært gjort. 

 

5.3  Praktisk samarbeid  
Ved kontakt/korrespondanse med en person i tilknytning til spørsmål om skatteplikt og trygdeavgift 
knyttet til arbeid i utlandet, orienterer Skatteetaten alltid om viktigheten av at personen avklarer sitt 
trygdeforhold med NAV Medlemskap og avgift. Dette tas inn som standard informasjon i 
forhåndsuttalelser, brev mv. Se vedlegg. 

 

 

 

                                                           
16 NAV Medlemskap og avgift vil med denne informasjonen fange opp personer uten medlemskap der det 
feilaktig har vært ilagt trygdeavgift. 
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Forskuddsstadiet:  
 Dersom personen søker om nedsettelse av skatt/fritak for forskuddstrekk av lønn fra norsk 

arbeidsgiver som følge av arbeid i utlandet ("ettårsregel", unntak med progresjonsforbehold eller 
"kredit") skal Skatteetaten i endret skattetrekksmelding uansett fastholde trygdeavgift med mindre 
det er fremlagt bekreftelse fra NAV på at personen ikke er medlem i folketrygden.  

o Skattekort på 10 % utstedes for å dekke inn trygdeavgiften  

 Dersom personen søker om fritak for norsk skatt på lønn fra utenlandsk arbeidsgiver for arbeid utført 
i utlandet ("ettårsregel", unntak med progresjonsforbehold eller "kredit") skal Skatteetaten som 
hovedregel ikke beregne trygdeavgift med mindre 

o noen del av lønnsytelsene kommer fra norsk arbeidsgiver i samme periode eller  

o det er dokumentert medlemskap i folketrygden for den aktuelle perioden.  

 Finner Skatteetaten det sannsynliggjort at det ikke vil bli utlignet skatt på inntekt og formue for 
person med medlemskap i folketrygden i arbeid for utenlandsk arbeidsgiver, utsteder Skatteetaten 
en forskuddsskatt på det beløp som antas å dekke forventet trygdeavgift. 

 

Skatteberegningen:  
 Skatteetaten beregner trygdeavgift for medlem i folketrygden selv om øvrige skatter blir frafalt etter 

skatteavtale eller lignende. Dette gjelder selv om lønnen ikke skal inngå i norsk skattegrunnlag som 
følge av godkjent endring av bosted etter skatteavtale. 

o Dette innebærer at når norsk beskatningsrett til lønnen er frafalt, beregnes trygdeavgift bare av 
lønn i utlandet ved bekreftet medlemskap i folketrygden eller om lønnen kommer fra norsk 
statlig arbeidsgiver.  

o Vedtak fra NAV, jf. punkt 2.1.1 om pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygden ved arbeid i 
utlandet skal som hovedregel være tilgjengelig hos Skatteetaten. Dette vil da være avgjørende 
for om trygdeavgift skal beregnes av lønn i utlandet når bostedsskatteplikt i Norge er frafalt etter 
skatteavtale – uavhengig av om arbeidsgiver er norsk eller utenlandsk.  

 Ved arbeidsopphold i Malaysia beregnes trygdeavgiften for pliktige17 medlemmer i folketrygden av 
Skatteetaten. 

 Når det foreligger vedtak fra NAV Medlemskap og avgift om frivillig medlemskap i folketrygden 

o under arbeidsopphold i Malaysia og 

o  ved arbeid for internasjonale organisasjoner når arbeidsinntekten unntas fra norsk beskatning 

beregner ikke Skatteetaten trygdeavgift av lønnsinntekten. I alle vedtak fra NAV Medlemskap og 
avgift til disse personene fremgår det at trygdeavgift skal betales direkte til NAV. 

 

Ved endringssak:  
 Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale i endringssak (der trygdeavgift er beregnet i 

skatteoppgjøret i samsvar med denne rutinen), fastholdes trygdeavgiften i det nye skatteoppgjør selv 
om øvrige skatter bortfaller. 

o Dette forutsetter fortsatt gyldig vedtak fra NAV Medlemskap og avgift om at personen er 
medlem i folketrygden under arbeidsoppholdet i utlandet.  

 Har vurdering av bosted etter skatteavtale ikke vært foretatt ved fastsettingen av skattegrunnlaget, 
følges rutine som beskrevet ovenfor under "Skatteberegningen".  

                                                           
17 Skatteetaten skal kun fastsette grunnlag for trygdeavgift av lønnsinntekt i Malaysia ved pliktig medlemskap 
for arbeidsopphold i Malaysia under 12 måneder (se punkt 11.2). 
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 Ved betaling av trygdeavgift både gjennom skatteoppgjøret og ved betaling direkte til NAV 
Medlemskap og avgift, er det NAV Medlemskap og avgift som tilbakebetaler trygdeavgiften. Dette 
forutsetter at skatteplikten til Norge etter norsk intern rett er i behold for hele perioden. 
Tilbakebetaling skjer normalt når NAV Medlemskap og avgift har foretatt kontroll mot 
pensjonspoengregisteret for det aktuelle inntektsåret. 

o Ved dobbel betaling av trygdeavgift knyttet til frivillig medlemskap under arbeidsopphold i 
Malaysia eller ved arbeid for internasjonale organisasjoner der inntekten ikke beskattes i Norge, 
er det Skatteetaten som tilbakebetaler trygdeavgiften gjennom et nytt skatteoppgjør. 
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6 Næring over landegrensene –  fra utlandet til  Norge 

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å 
anses bosatt i Norge, jf. punkt 10 og 11. 

6.1  Ansvarsfordeling for fastsetting og beregning  av trygdeavgift  
Skatteetatens arbeid og ansvar ivaretas av Brukerdialog Utland. Det er NAV Medlemskap og avgift 
som er ansvarlig trygdemyndighet for å vurdere medlemskap når personen ikke mottar ytelser fra 
NAV.  

Hovedregel 

Skatteetaten skal beregne trygdeavgift av inntekt fra næringsvirksomhet som er skattepliktig til 
Norge med mindre NAV Medlemskap og avgift har verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden. 

Dette gjelder også fiskere som er bosatt i annen EØS-stat med lottinntekt på norske fartøy, jf. 
Finansdepartementets endring av 30. oktober 2015 i forskrift 29. april 2013 med hjemmel i lov 28. 
februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 24-1. Denne forskriften følger nå av skatteforvaltningsforskriften 
§ 2-13-2. Se nærmere under punkt 1.2.6 og 1.6. 

 

Kombinasjon lønn i utlandet og næring i Norge i samme tidsperiode i inntektsåret 

Der er status som arbeidstaker som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til status 
som arbeidstaker betyr at trygdeavgift av næringsinntekt i EØS-stat skal beregnes. Ved medlemskap i 
folketrygden knyttet til status som arbeidstaker, beregnes trygdeavgift i Norge også av samlede 
næringsinntekter innen EØS-området, inkludert i Norge. Hvis det ikke foreligger medlemskap i Norge 
for lønnsinntekt, skal det heller ikke beregnes trygdeavgift av noen del av næringsinntekten. 

 

Kombinasjon næring og pensjon/uføreytelse i samme tidsperiode i inntektsåret 

Det er status som næringsdrivende som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til 
status som næringsdrivende betyr at trygdeavgift av pensjon skal beregnes. Har personen 
medlemskap i folketrygden for næringsinntekt, skal det også beregnes trygdeavgift i Norge av alle 
pensjonsytelser. Hvis det ikke foreligger medlemskap i Norge for næringsinntekt, skal det heller ikke 
beregnes trygdeavgift av noen del av pensjonsinntekten. 

 

Viktig avvik 

 Skatteetaten beregner ikke trygdeavgift av selvstendig næringsdrivende hjemmehørende utenfor 
EØS-området som har opphold i Norge under ett år, jf. også definisjon av begrepet bosatt etter 
folketrygdloven i punkt 11.1.18 

 Dersom den selvstendig næringsdrivende i tillegg er lønnsmottaker i Norge, blir personen som 
hovedregel pliktig medlem i folketrygden. Skatteetaten beregner da trygdeavgift både av nærings- og 
lønnsinntekten. Dette gjelder selv om personen har opphold i Norge i under ett år.  

 

                                                           
18 Det er kun selvstendige næringsdrivende fra annen EØS-stat som blir pliktige medlemmer i folketrygden uten 
å være bosatt i Norge etter folketrygdloven. Selvstendige næringsdrivende i Norge som etter folketrygdloven er 
bosatt i/statsborger i stater utenfor EØS-området er IKKE medlem i folketrygden. Det skal følgelig ikke 
fastsettes trygdeavgift for disse. Det er derfor bare arbeidstakere fra stater utenfor EØS som kan bli medlem i 
folketrygden uten å være bosatt i Norge etter folketrygdloven, jf. punkt 11.3. 
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6.2  Informasjonsflyt  
Kommunikasjonskanaler – se kap. 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap 
eller skatteplikt! 

6.2.1 Fra Skatteetaten ti l  NAV Medlemskap og avgift  
 Skatteetaten sender informasjon til NAV Medlemskap og avgift om selvstendig næringsdrivende fra 

stater innenfor EØS-området som ikke er skattepliktig til Norge etter skatteavtale. Dette skjer på det 
tidspunktet det er tatt stilling til skatteplikten til Norge, som regel først ved vurderingen av 
skattefastsettelsen. 

 Skatteetaten sender orientering til NAV Medlemskap og avgift når inntekten blir omklassifisert fra 
næringsinntekt til lønnsinntekt. 

 Skatteetaten kan kontakte NAV Medlemskap og avgift dersom det er tvil om personens medlemskap 
i folketrygden. 

6.2.2 Fra NAV Medlemskap og avgift  t i l  Skatteetaten 
Data om unntak fra medlemskap i folketrygden etter EØS-avtalen sendes elektronisk til Skatteetaten 
fra NAV IKT Drift. 

 

6.3  Praktisk samarbeid  

Forskuddsstadiet:  
Skatteetaten skriver ut forskuddsskatt for næringsdrivende med trygdeavgift med mindre 

o NAV Medlemskap og avgift har verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden eller det 
foreligger blankett A1 eller andre blanketter eller lignende dokumentasjon fra andre staters 
trygdemyndigheter. 

o Det foreligger opplysning om at næringsvirksomheten i Norge for person hjemmehørende 
utenfor EØS-området ikke vil overstige ett år. 

o Det foreligger opplysning om at personen er lønnsmottaker i annen EØS-stat. 

 

Skatteberegningen: 
 Skatteetaten beregner trygdeavgift med mindre NAV Medlemskap og avgift har verifisert unntak fra 

medlemskap i folketrygden, eller opplysning om at næringsaktivitet i Norge for person 
hjemmehørende i stater utenfor EØS-området ikke overstiger ett år.  

 Skatteetaten beregner trygdeavgift også for personer som ikke er skattepliktig etter skatteavtale, 
men hvor det er innbetalt forskuddsskatt med mindre  

o NAV Medlemskap og avgift har verifisert unntak fra medlemskap i folketrygden.  

o Det foreligger opplysning om at næringsaktivitet i Norge for person hjemmehørende i stater 
utenfor EØS-området ikke overstiger ett år.  

o Det foreligger opplysning om at personen er lønnsmottaker i annen EØS-stat. 

 

Ved endringssak:  
Skatteetaten fastholder trygdeavgiften ved eventuell endringssak hvor skatteplikten frafalles på 
grunn av skatteavtale med mindre 

o NAV Medlemskap og avgift verifiserer unntak fra medlemskap i folketrygden.  

o Det foreligger opplysning om at næringsaktivitet i Norge for person hjemmehørende i stater 
utenfor EØS-området ikke overstiger ett år. 

o Det foreligger opplysning om at personen er lønnsmottaker i annen EØS-stat. 
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7 Næring over landegrensene –  fra Norge til  utlandet 

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å 
anses bosatt i Norge, jf. punkt 10 og 11. 

7.1  Ansvarsfordeling for fastsetting og beregning  av trygdeavgift  
Under dette kapittelet omfattes kun personer som anses skattemessig bosatt i Norge etter 
skatteloven. Skatteetaten beregner trygdeavgift etter ordinære satser. Hvis det aktuelle 
medlemskapet (frivillig medlemskap) har en sats som overstiger ordinære satser, fastsettes 
differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen for trygdeavgift av NAV Medlemskap og 
avgift. 

7.1.1 Skatteetaten beregner trygdeavgift  i  følgende ti l fel ler:  
Næringsvirksomhet i Norge og i en eller flere stater innenfor EØS i samme tidsperiode i 
inntektsåret 

For all næringsinntekt med mindre NAV Medlemskap og avgift har verifisert unntak fra medlemskap i 
folketrygden. 

 

Arbeidstaker i en EØS-stat og selvstendig næringsdrivende i en annen EØS-stat i samme 
tidsperiode i inntektsåret 

 Det er status som arbeidstaker som avgjør hvor man er medlem. Medlemskap i folketrygden knyttet 
til status som arbeidstaker betyr at trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret av all personinntekt.  

 Trygdeavgift beregnes av all personinntekt dersom personen er arbeidstaker i Norge.  

 Trygdeavgift beregnes ikke dersom personen er næringsdrivende i Norge og arbeidstaker i annen 
EØS-stat med mindre det foreligger bekreftelse fra NAV på at hele eller deler av personinntekten er 
omfattet av folketrygden. Medlemskapet skal som hovedregel være i den staten personen er 
arbeidstaker. 

 

Næringsvirksomhet både i Norge og i en eller flere stater utenfor EØS i samme tidsperiode i 
inntektsåret 

Trygdeavgift beregnes av all næringsinntekt dersom virksomheten drives fra Norge, og virksomheten 
i utlandet er av kort varighet, for eksempel kortere oppdrag. Dersom virksomheten i utlandet er av 
en viss varighet, må medlemskapet vurderes av NAV Medlemskap og avgift. Se mer om medlemskap i 
kapittel. 11. 

 

Næringsvirksomhet kun i stater utenfor EØS 

Trygdeavgift beregnes kun dersom det foreligger vedtak fra NAV Medlemskap og avgift om 
medlemskap i folketrygden.  

 

Kombinasjon næring og pensjon/uføreytelse i samme tidsperiode i inntektsåret 

Det er status som næringsdrivende som avgjør hvor personen er medlem. Medlemskap knyttet til 
status som næringsdrivende betyr at trygdeavgift av pensjon skal beregnes. Har personen 
medlemskap i folketrygden for næringsinntekt, skal det også beregnes trygdeavgift i Norge av alle 
pensjonsytelser. Hvis det ikke foreligger medlemskap i folketrygden for næringsinntekt, skal det 
heller ikke beregnes trygdeavgift av noen del av pensjonsinntekten/uføreytelsen mottatt i samme 
periode. 
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7.2  Informasjonsflyt  
Kommunikasjonskanaler – se kap. 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap 
eller skatteplikt! 

7.2.1 Fra Skatteetaten ti l  NAV Medlemskap og avgift  
Skatteetaten sender melding til NAV Medlemskap og avgift dersom Skatteetaten oppdager 
uoverensstemmelser mellom opplysninger i vedtak fra NAV og opplysninger gitt i skattemeldingen. 

7.2.2 Fra NAV Medlemskap og avgift  t i l  Skatteetaten 
NAV Medlemskap og avgift sender brev/vedtak til Skatteetaten om medlemskap i folketrygden 
knyttet til næringsvirksomhet i utlandet. 

 

7.3  Praktisk samarbeid  
Ved kontakt/korrespondanse i tilknytning til spørsmål om skatteplikt og trygdeavgift knyttet til 
næringsvirksomhet i utlandet, orienterer Skatteetaten alltid om viktigheten av at personen avklarer 
sitt trygdeforhold med NAV Medlemskap og avgift. Dette tas inn som standard informasjon i 
forhåndsuttalelser, brev mv. Se vedlegg.  

Det er viktig at begge etatene er bevisst på at informasjon om medlemskap, inkludert hvem som 
fastsetter og beregner trygdeavgift, også blir gitt norske næringsdrivende som utøver 
næringsvirksomhet på utenlandsregistrert skip.  

Forskuddsstadiet:  
Trygdeavgift skal fastholdes i skattekortet selv om personen får nedsettelse av forskuddsskatt etter 
skatteavtale. Dette forutsetter at personen er medlem i folketrygden. 

 

Skatteberegningen: 
Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale for person med bekreftet medlemskap i 
folketrygden, beregnes trygdeavgift i skatteoppgjøret. 

 

Ved endringssak:  
 Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale i endringssak for person med bekreftet 

medlemskap i folketrygden, fastholdes trygdeavgiften i skatteoppgjøret selv om øvrige skatter 
bortfaller.  

 Ved betaling av trygdeavgift både gjennom skatteoppgjøret og ved direkte betaling til NAV 
Medlemskap og avgift, er det NAV Medlemskap og avgift som tilbakebetaler trygdeavgiften. Dette 
forutsetter at skatteplikten til Norge etter norsk intern rett er i behold for hele perioden. 
Tilbakebetaling skjer normalt når NAV Medlemskap og avgift har foretatt kontroll mot 
pensjonspoengregisteret for det aktuelle inntektsåret.
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8 Pensjon og uføreytelse over landegrensene – fra utlandet ti l 

Norge 

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å 
anses bosatt i Norge, jf. punkt 10 og 11. 

8.1  Ansvarsfordeling for fastsetting og beregning  av trygdeavgift   
Dette kapittelet omhandler kun personer som anses skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven og 
bosatt i Norge etter folketrygdloven. Norsk beskatningsrett til pensjon/uføreytelse etter en 
skatteavtale har ingen betydning for ansvarsfordelingen for fastsettelse av trygdeavgift. 

8.1.1 Innenfor EØS 
En person mottar pensjon og uføreytelse kun fra én annen EØS-stat (ingen ytelser fra Norge) 

 Trygdeavgift skal ikke beregnes i skatteoppgjøret når personen kun mottar pensjon/uføreytelse som 
er omfattet av koordineringsreglene19 i en annen EØS-stat. 

o Dette gjelder normalt offentlig pensjon/uføreytelse fra annen EØS-stat. 

 Trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret når personen kun mottar pensjon/uføreytelse som ikke 
er omfattet av koordineringsreglene i en annen EØS-stat. 

o Dette gjelder normalt privat pensjon/uføreytelse fra annen EØS-stat. Noen slike ytelser kan 
likevel være omfattet av koordineringsreglene i en annen EØS-stat.  

Personen må i slike tilfeller fremlegge dokumentasjon fra utbetaler dersom trygdeavgift ikke skal 
ilegges i Norge. 

 

En person mottar pensjon og uføreytelse både fra Norge og fra stater innenfor EØS i samme 
tidsperiode i inntektsåret 

 Trygdeavgift skal ikke beregnes i skatteoppgjøret når personen mottar pensjon/uføreytelser fra 
Norge og fra en annen EØS-stat når bare pensjon/uføreytelse fra den andre staten er omfattet av 
koordineringsreglene. 

 Trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret når personen mottar pensjon/uføreytelser fra Norge og 
fra en annen EØS-stat når pensjon/uføreytelse fra Norge er omfattet av koordineringsreglene. 

 

En person mottar pensjon og uføreytelse kun fra stater innenfor EØS og har lønn eller 
næringsinntekt i Norge i samme tidsperiode i inntektsåret 

 Det er status som arbeidstaker/næringsdrivende som avgjør hvor man er medlem. Medlemskap i 
folketrygden knyttet til status som arbeidstaker/næringsdrivende betyr at trygdeavgift skal beregnes 
i skatteoppgjøret av all personinntekt. Dette omfatter global pensjon og uføreytelse. Hvis det ikke 
foreligger medlemskap i Norge for lønn/næringsinntekt, skal det heller ikke beregnes trygdeavgift av 
noen del av pensjonsinntekt og/eller uføreytelse. 

 Det har ingen betydning her om pensjonen/uføreytelsen kommer fra offentlig eller privat 
utbetaler. 

 

                                                           
19 Det er opp til de enkelte statene å definere hvilke pensjonsordninger som hører inn under Forordning 
883/2004 og 1408/71. For Norges del omfattes blant annet pensjon og uføreytelse fra folketrygden, Statens 
pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn. Avtalefestet pensjon omfattes ikke. 
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8.1.2 Utenfor EØS 
En person mottar pensjon og uføreytelse kun fra stater utenfor EØS (ingen ytelser fra Norge) 

 Trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret av all pensjon og uføreytelse. 

o Det har ingen betydning her om pensjonen/uføreytelsen kommer fra offentlig eller privat 
utbetaler. 

o Det har heller ingen betydning om pensjonen/uføreytelsen er unntatt fra norsk beskatning etter 
skatteavtale. 

 

En person mottar pensjon og uføreytelse både fra Norge og fra stater utenfor EØS i samme 
tidsperiode i inntektsåret 

 Trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret av all pensjon og uføreytelse.  

o Det har ingen betydning her om pensjonen/uføreytelsen kommer fra offentlig eller privat 
utbetaler. 

o Det har heller ingen betydning om pensjonen/uføreytelsen er unntatt fra norsk beskatning etter 
skatteavtale. 

 

En person mottar pensjon og uføreytelse kun fra stater utenfor EØS og har lønn eller 
næringsinntekt i Norge i samme tidsperiode i inntekståret 

 Det er status som arbeidstaker/næringsdrivende som avgjør hvor man er medlem. Medlemskap i 
folketrygden knyttet til status som arbeidstaker/næringsdrivende betyr at trygdeavgift skal beregnes 
i skatteoppgjøret av all personinntekt.  

o Det har ingen betydning her om pensjonen/uføreytelsen kommer fra offentlig eller privat 
utbetaler. 

o Det har heller ingen betydning om pensjonen/uføreytelsen er unntatt fra norsk beskatning etter 
skatteavtale. 

8.2  Praktisk samarbeid  
Ved kontakt/korrespondanse i tilknytning til spørsmål om skatteplikt og trygdeavgift, orienterer 
Skatteetaten ved behov om viktigheten av at personen avklarer sitt trygdeforhold med NAV 
Medlemskap og avgift. Dette tas inn som standard informasjon i forhåndsuttalelser, brev mv. Se 
vedlegg.  

Kommunikasjonskanaler – se kap. 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap 
eller skatteplikt! 
 

Forskuddsstadiet:  
 Trygdeavgift skal i utgangspunktet inngå i skattekortet.  

Dersom det fremgår at personen mottar pensjon/uføreytelse som omfattes av koordineringsreglene, 
i en annen EØS-stat og ikke i Norge, og personen verken har lønn eller næring i Norge, kan det skrives 
ut et skattekort uten trygdeavgift.  

Skatteberegningen: 
 Dersom det fremgår at personen mottar pensjon/uføreytelse som omfattes av koordineringsreglene, 

i en annen EØS-stat og ikke i Norge, og personen verken har lønn eller næring i Norge, skal det ikke 
beregnes trygdeavgift i skatteoppgjøret.  
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 Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale skal det fortsatt beregnes trygdeavgift i 
skatteoppgjøret. Dette gjelder for person med bekreftet medlemskap i folketrygden eller når Norge 
er ansvarlig trygdemyndighet også for den utenlandske pensjonen/uføreytelsen. 

 Skatteetaten beregner trygdeavgift av bruttoytelsen uavhengig av om en eventuell skatteavtale 
begrenser norsk beskatningsrett til den aktuelle ytelsen. 

Ved endringssak:  

 Dersom det fremgår at personen mottar pensjon/uføreytelse som omfattes av koordineringsreglene, 
i en annen EØS-stat og ikke i Norge, og personen verken har lønn eller næring i Norge, skal det ikke 
beregnes trygdeavgift i Norge.  

 Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale i endringssak for person med bekreftet 
medlemskap i folketrygden eller når Norge er ansvarlig trygdemyndighet også for den utenlandske 
pensjonen/uføreytelsen, fastholdes trygdeavgiften i skatteoppgjøret selv om øvrige skatter 
bortfaller. 
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9 Pensjon og uføreytelse over landegrensene – fra Norge til  

utlandet 

Det er viktig å være klar over at Skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å 
anses bosatt i Norge, jf. punkt 10 og 11. 

Dette kapittelet omhandler kun personer som ikke er bosatt i Norge etter folketrygdloven.                                                                        
Ny uførereform ble innført fra 1. januar 2015. Uførepensjon ble erstattet av uføretrygd. Som offentlig 
uføretrygd regnes her uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra offentlige 
tjenestepensjonsordninger. 

Som følge av maskinell behandling i Skatteetaten vil all pensjon og uføretrygd fra Norge inngå i 
grunnlaget for skatteberegning. Pensjon ilegges trygdeavgift på 5,1 %, mens uføreytelser ilegges 
trygdeavgift på 8,2 %. For å unngå at det feilaktig ilegges trygdeavgift, er det avgjørende at personen 
for hvert aktuelt år gir nødvendige opplysninger til Skatteetaten om at trygdeavgift ikke skal 
beregnes og årsaken til dette. Dette vil bl.a. være aktuelt når personen ikke lengre har medlemskap i 
folketrygden eller når Norge ikke er ansvarlig stat til å innkreve trygdeavgift innenfor EØS-området.  

9.1 Ansvarsfordeling for fastsetting og beregning  av trygdeavgift       

9.1.1 Bosatt i  annen EØS-stat  
9.1.1.1  Skattemessig bosatt i  Norge etter  skatteloven (uavhengig av bosted  
etter skatteavtale)  
 
Trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret  

For person som mottar pensjon/uføreytelse kun fra Norge når pensjonen/uføreytelsen er omfattet 
av koordineringsreglene19.  

 Dette gjelder normalt offentlig pensjon/uføreytelse fra Norge. 

 Dette gjelder personer som har fått utstedt E 121/S1 fra HELFO eller er bosatt i Norden. 

 

Trygdeavgift skal ikke beregnes i skatteoppgjøret 

 Dersom personen kun mottar pensjon/uføreytelse som er omfattet av koordineringsreglene i en 
annen EØS-stat og verken har lønn eller næring i Norge. Dette gjelder uavhengig av eventuelle 
private pensjonsytelser/uføreytelser i ett eller flere land. 

 Dersom personen mottar pensjon/uføreytelse som er omfattet av koordineringsreglene både i Norge 
og i den EØS-staten han er bosatt i. 

 

9.1.1.2  Skatteplikt t i l  Norge som bosatt er opphørt (skattemessig emigrasjon )  
Brukerdialog Utland har ansvaret for behandlingen knyttet til skatt også for pensjonsmottaker/ 
uføremottaker som ikke er skattemessig bosatt i Norge. 
 

NAV Medlemskap og avgift fastsetter trygdeavgift 

For personer som mottar pensjon/uføreytelse som er omfattet av koordineringsreglene og som har 
rettigheter til helsedekning i annen EØS-stat, overtar NAV Medlemskap og avgift ansvar for å 
fastsette trygdeavgift fra det tidspunkt personen er skattemessig emigrert. 
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9.1.2 Bosatt utenfor EØS-området  
9.1.2.1  Skattemessig bosatt i  Norge etter  skatteloven  (uavhengig av bosted 
etter skatteavtale)  
 
Trygdeavgift skal ikke beregnes i skatteoppgjøret 

For pensjonsmottaker som kun mottar pensjon eller uføreytelse. Når det ikke foreligger vedtak om 
medlemskap fra NAV Medlemskap og avgift, skal Skatteetaten legge til grunn at personen ikke er 
medlem av folketrygden.  
 

Trygdeavgift skal beregnes i skatteoppgjøret   

Når NAV Medlemskap og avgift har fattet vedtak om medlemskap i folketrygden. 

 

NAV Medlemskap og avgift fastsetter trygdeavgift 

For mottakere av pensjon/uføreytelse som er frivillige medlemmer i folketrygden, betales en 
tilleggsavgift på 2,3 % til NAV Medlemskap og avgift. 

 

9.1.2.2  Skatteplikt t i l  Norge som bosatt  er opphørt (skattemessig emigr asjon) 
Brukerdialog Utland har ansvaret for behandlingen knyttet til skatt også for pensjonsmottaker/ 
uføremottaker som ikke (lengre) er skattemessig bosatt i Norge.  

 

NAV Medlemskap og avgift fastsetter trygdeavgift  

For pensjonsmottakere/uføremottakere som er frivillige medlemmer i folketrygden, overtar NAV 
Medlemskap og avgift ansvar for å fastsette all trygdeavgift fra det tidspunkt personen er 
skattemessig emigrert.  

 Det har ingen betydning her om pensjonen/uføreytelsen kommer fra offentlig eller privat 
utbetaler. 

 

9.2  Informasjonsflyt  
Kommunikasjonskanaler – se kap. 12. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om medlemskap 
eller skatteplikt! 

9.2.1 Fra Skatteetaten ti l  NAV Medlemskap og Avgift  
Skatteetaten orienterer NAV Medlemskap og avgift per post når en person får godkjent opphør av 
skatteplikt som bosatt etter skatteloven ("emigrasjon") og det har vært beregnet trygdeavgift frem til 
emigrasjonstidspunktet.  

Skatteetaten orienterer NAV Medlemskap og avgift når en pensjonist/mottaker av uføretrygd har 
meldt flytting tilbake til Norge, men samtidig har opplyst til Skatteetaten at personen oppholder seg i 
utlandet mer enn 6 måneder hvert år. 

9.2.2 Fra NAV Medlemskap og avgift  t i l  Skatteetaten 
NAV Medlemskap og avgift sender brev/vedtak til Skatteetaten om medlemskap i folketrygden. 

NAV Medlemskap og avgift orienterer Skatteetaten fortløpende når en pensjonist/mottaker av 
uføretrygd melder fra til NAV Medlemskap og avgift om tilbakeflytting til Norge når innflyttingen ikke 
er registrert i Folkeregisteret. 
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9.3  Praktisk samarbeid  
Ved kontakt/korrespondanse i tilknytning til spørsmål om skatteplikt og medlemskap i folketrygden 
under opphold/bosetting i utlandet, orienterer Skatteetaten alltid om viktigheten av at personen 
avklarer sitt trygdeforhold med NAV Medlemskap og avgift. Dette tas inn som standard informasjon i 
forhåndsuttalelser, brev mv. Se vedlegg. Dette gjelder uavhengig av hvor pensjonen/uføretrygden 
kommer fra, og uavhengig av hvor pensjonsmottaker/mottaker av uføretrygd har flyttet. 

Forskuddsstadiet :  
 Nedsettelse av forskuddstrekk/-skatt for personer skattemessig bosatt i Norge knyttet til krav om at 

personen ikke er medlem i folketrygden når personen har flyttet til 

o annen EØS-stat: Fritak fra å betale trygdeavgift gjennomføres når det dokumenteres at 
vedkommende mottar pensjon/uføreytelse som er omfattet av koordineringsreglene i 
bostedslandet 

o stat utenfor EØS-området: Fritak fra å betale trygdeavgift gjennomføres med mindre det 
foreligger vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden fra NAV Medlemskap og avgift 

 Opphører pensjonsmottakerens/mottakeren av uføreytelser sin skatteplikt som bosatt etter 
skatteloven ("emigrert") med virkning fra forskuddsstadiet det aktuelle inntektsåret, endres 
skatteplikten til kildeskatteplikt for pensjon/uføreytelse (og ev. andre skattepliktforhold som nevnt i 
skatteloven § 2-3).  

 NAV overtar fastsetting av trygdeavgiften fra emigrasjonstidspunktet dersom pensjonsmottaker/ 
mottaker av uføreytelser fortsatt er medlem i folketrygden eller plikter å betale trygdeavgift fordi 
Norge er ansvarlig trygdemyndighet etter Forordning 883/200420 og Forordning 1408/71.21 

 

Skatteberegningen: 
 Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale for person med bekreftet medlemskap i 

folketrygden, beregnes trygdeavgift i skatteoppgjøret. 

 Trygdeavgift fastsettes i skatteoppgjøret av personinntekt etter ordinære satser. Dette innebærer lav 
sats for alderspensjon og mellomsats for uføretrygdede.    

 Hvis det aktuelle medlemskapet (frivillig medlemskap) har en sats som overstiger ordinære satser, 
fastsettes differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen for trygdeavgift av NAV 
Medlemskap og avgift.  

 Anses pensjonsmottaker/mottaker av uføreytelser emigrert med virkning fra tidspunktet for 
fastsettingen det aktuelle inntektsåret, endres skatteplikten til kildeskatteplikt for pensjon/ 
uføreytelse (og ev. andre skattepliktforhold som nevnt i skatteloven § 2-3). Er emigrasjonstids-
punktet i løpet av året, opprettholdes ordinær skatt og trygdeavgift for medlem i folketrygden frem 
til emigrasjonstidspunktet. Skatteplikten etter emigrasjonstidspunktet endres til kildeskatteplikt for 
pensjon/uføreytelse (og ev. andre skattepliktforhold som nevnt i skatteloven § 2-3). Brukerdialog 
Utland har ansvar for at dette også er registrert som grunnlag for skattepliktvurdering for 
etterfølgende inntektsår.  

 NAV overtar fastsetting av trygdeavgiften dersom pensjonsmottaker/mottaker av uføreytelser 
fortsatt er medlem i folketrygden eller plikter å betale trygdeavgift i Norge (som ansvarlig 
trygdemyndighet) fra emigrasjonstidspunktet. 

 

                                                           
20 Rådets Forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger. 
21 Rådets Forordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet. 
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Ved endringssak:  
 Ved avgjørelse om endret bosted etter skatteavtale i endringssak for pensjonsmottaker/mottaker av 

uføreytelser med bekreftet medlemskap i folketrygden, fastholdes trygdeavgiften i skatteoppgjøret 
selv om øvrige skatter bortfaller. 

 Avgjøres opphør av skattemessig bosted i Norge etter intern rett ("emigrasjon") først i endringssak 
for det aktuelle inntektsåret, endres skatteplikten til kildeskatteplikt for pensjon/uføreytelse (og ev. 
andre skattepliktforhold som nevnt i skatteloven § 2-3) med virkning fra emigrasjonstidspunktet. Er 
emigrasjonstidspunktet i løpet av året, opprettholdes ordinær skatt og trygdeavgift for medlem i 
folketrygden frem til emigrasjonstidspunktet. Skatteplikten etter emigrasjonstidspunktet endres til 
kildeskatteplikt for pensjon/uføreytelse (og ev. andre skattepliktforhold som nevnt i skatteloven        
§ 2-3). Brukerdialog Utland har ansvar for at denne endringen også blir registrert som grunnlag for 
skattepliktvurdering for etterfølgende inntektsår.  

 Skatteetaten sender informasjon om emigrasjonen til NAV Medlemskap og avgift for personer det 
har vært ilagt trygdeavgift for frem til emigrasjon. NAV overtar ansvar for fastsetting av 
trygdeavgiften dersom pensjonsmottaker/mottaker av uføreytelser fortsatt er medlem i folketrygden 
eller plikter å betale trygdeavgift i Norge (som ansvarlig trygdemyndighet).  

Ved betaling av trygdeavgift både gjennom skatteoppgjøret og ved direkte betaling til NAV 
Medlemskap og avgift, er det NAV Medlemskap og avgift som tilbakebetaler trygdeavgiften som er 
innbetalt til NAV til betaleren. Dette forutsetter at skatteplikten til Norge etter skatteloven er i 
behold for hele perioden. 
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10 Skatteplikt til Norge   

10.1  Reglene etter norsk skatterett  
Skatteplikten etter norsk intern rett er basert på at en person er skattemessig bosatt, jf. skatteloven 
§ 2-1. 

Plikt til å betale skatt har enhver person som er skattemessig bosatt i Norge, jf. skatteloven § 2-1 (2). 
En person er skattemessig bosatt i Norge i det året han har oppholdt seg her i landet i: 

 mer enn 183 dager i løpet av enhver 12 måneders periode eller 

 mer enn 270 dager i løpet av enhver 36 måneders periode. 

Oppholder personen seg i Norge i mer enn 183 dager i det første inntektsåret, skal vedkommende 
anses bosatt her fra den første oppholdsdag. Strekker antall dager i oppholdsperioden(e) seg over to 
inntektsår, anses personen bosatt i Norge fra og med 1. januar i det året oppholdet overskrider 
grensen. Tilsvarende gjelder for 270-dagersregelen. 

Skatteplikten som bosatt gjelder hele året. Skatteplikten omfatter all formue og inntekt her i riket og 
i utlandet. Når skatteplikt som bosatt er etablert, er personen skattemessig bosatt inntil vilkårene for 
opphør av skattemessig bosted er oppfylt, jf. punkt 10.6. 

En person som ikke anses skattemessig bosatt i Norge kan være begrenset skattepliktig til Norge for 
enkelte inntekter. Reglene om begrenset skatteplikt følger av skatteloven § 2-3.  

En person som ikke anses skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktig for personlig arbeid i tjeneste 
utført i Norge under midlertidig opphold her, jf. skatteloven § 2-3 (1) bokstav d. Tilsvarende er en 
person som ikke anses skattemessig bosatt i Norge, skattepliktig for lønn fra den norske stat for 
arbeid utført i utlandet, jf. skatteloven § 2-3 (1) bokstav g og § 2-36 (3).  

Dersom arbeidsaktiviteten er utført som ledd i virksomhet gjelder skatteloven § 2-3 (1) bokstav b, og 
personen har skatteplikt til Norge for formue i og inntekt av virksomhet som vedkommende utøver 
eller deltar i og som drives her eller bestyres herfra. 
 
En person som ikke anses skattemessig bosatt i Norge, men har arbeid ombord på norskregistrert 
skip, er begrenset skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav h.  
 
For skattespørsmål likestilles et bareboat-registrert skip med et skip som bare er registrert i 
bareboatstaten (flaggstaten), jf. sjøloven § 1 sjette og syvende ledd og NIS-loven § 1 fjerde og femte 
ledd. 
 
En person som ikke anses skattemessig bosatt i Norge, men har arbeid på norsk kontinentalsokkel, er 
skattepliktig til Norge for all arbeidsinntekt og inntekt som selvstendig næringsdrivende etter 
petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1. 

 

10.2  Skatteavtale,  skattemessig bosted  
Dersom en person bosatt i Norge etter norsk intern rett også anses bosatt i en annen stat etter 
vedkommende stats interne rett, vil det foreligge dobbelt bosted. Skatteavtalene inneholder regler 
om hvor en person skal anses bosatt i slike tilfeller i henhold til skatteavtalen. 

Hovedregelen i den nordiske skatteavtalen (NSA) er at en person er bosatt i en stat hvis han i 
henhold til lovgivningen i denne stat er skattepliktig der på grunnlag av bosted, jf. art. 4 nr. 1.  



 

48 

S
k
a
tt

e
p

li
k
t 

ti
l 
N

o
r
g

e
 

Når den situasjonen oppstår at en fysisk person blir ansett for bosatt i flere stater etter interne regler 
i disse statene, bestemmer avtalen art. 4 nr. 2 at: 

 Personen skal anses for bosatt i den staten hvor vedkommende disponerer fast bolig. 

 Har personen fast bolig i flere stater, er det avgjørende etter skatteavtalen, til hvilken av statene 
vedkommende har de «sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for 
livsinteressene)». 

 Kan det ikke bringes på det rene i hvilken stat dette er, eller disponerer personen ikke fast bolig i 
noen av statene, anses personen for å være bosatt i den av statene hvor personen har vanlig 
opphold. 

 Først dersom spørsmålet ikke er avgjort etter dette, vil personen bli ansett for bosatt i den stat 
hvor vedkommende er statsborger. 

 Løser heller ikke dette problemet, skal spørsmålet avgjøres ved avtale mellom landene. 

 

Som følge av reglene om skattemessig bosted ved inn- og utflytting vil det ikke være uvanlig at en 
person anses bosatt i Norge etter intern rett og i en annen stat etter skatteavtalen. 

 

10.3  Systematikken i  vurdering av norsk beskatningsrett  
Arbeidsmetodikk for vurdering av om det foreligger norsk beskatningsrett til aktuell inntekt/formue:  

 Er det hjemmel for skattlegging i Norge etter norsk intern rett? Hvis ja; 

 Er det inngått skatteavtale med den andre staten, og i så fall om denne begrenser retten til 
skattlegging av den formuen eller inntekten saken gjelder og i tilfelle hvilken metode som skal 
anvendes for å unngå dobbeltbeskatning. Skatteavtalen gir ikke hjemmel for skattlegging. Den 
kan bare innskrenke skatteplikten etter norsk intern rett. 

 Dersom det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende stat, eller hvis et konkret forhold 
faller utenfor skatteavtalens virkeområde, skal beskatningen gjennomføres etter intern rett. 

 

10.4  Når forel igger  dobbeltbeskatning  
Internasjonal juridisk dobbeltbeskatning foreligger når en person ilegges sammenlignbare skatter på 
samme inntekt eller samme formue i to (eller flere) stater for samme inntektsperiode. 

10.4.1 Generelt  om forebyggelse av dobbeltbeskatning 
Personer som er skattepliktig som bosatt og selskaper eller andre innretninger som er 
hjemmehørende i Norge, er skattepliktige hit for hele sin formue og inntekt etter norsk intern rett 
(globalskatteplikt). Dette følger av skatteloven § 2-1 (1), (7) og (9) og § 2-2 (1) og (6). Dette gjelder 
som hovedregel uansett om formuen/inntekten befinner seg/erverves innenlands eller utenlands. 
Formuen og inntekten i utlandet kan også være skattepliktig dit. Eventuell dobbeltbeskatning 
forebygges som hovedregel i den staten hvor personen er bosatt eller selskapet mv. er 
hjemmehørende. Dobbeltbeskatningen forebygges i Norge både gjennom regler i skatteloven og i 
skatteavtalene.  

For å gjøre fremstillingen enklest mulig brukes den nordiske skatteavtalen (NSA) som eksempel. 
Denne er i det alt vesentligste bygget på OECDs mønsteravtale og fremstår innholdsmessig 
representativ for de fleste av de avtalene Norge har inngått med industristater.  

Skatteavtalene skal hindre internasjonal juridisk dobbeltbeskatning. 

Skatteavtalene regulerer beskatningsretten mellom bostedsstat og kildestat.  
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Internasjonal dobbeltbeskatning kan forebygges gjennom anvendelse av ulike metoder i 
skatteavtaler. De aktuelle metodene som anvendes for å unngå dobbeltbeskatning er 
fordelingsmetoden, den alternative fordelingsmetoden og kreditmetoden.  

 Fordelingsmetoden (unntaksmetoden) innebærer at inntekten eller formuesposten bare skal 
beskattes i en av statene. Denne metoden innebærer at bostedsstaten unnlater å ta med i sitt 
beregningsgrunnlag den inntekt som etter skatteavtalen kan beskattes i den annen stat. I 
skatteavtaler som anvender fordelingsmetoden som hovedmetode for å unngå 
dobbeltbeskatning, skal progresjonsforbeholdet anvendes på lønnsinntekt. Det innebærer at den 
alternative fordelingsmetoden skal anvendes, se nedenfor. Av de skatteavtaler som anvender 
fordelingsmetoden på lønnsinntekt i privat tjeneste, er det bare avtalen med Malaysia som ikke 
inneholder noe progresjonsforbehold. (Fordelingsmetoden gjelder bare lønnsinntekt som er 
godtgjort beskattet i Malaysia.) I noen avtaler som bygger på kreditmetoden, gjelder 
progresjonsforbeholdet lønn i offentlig tjeneste, se bl.a. skatteavtalene med Spania art. 24 b), 
Storbritannia art. 25 nr. 1 b) og Tyskland art. 23 nr. 1 b). 

 Den alternative fordelingsmetoden innebærer at den utenlandske inntekten medregnes i 
beskatningsgrunnlaget, men at den beregnede skatten skal settes ned med et beløp som tilsvarer 
den forholdsmessige del av den norske skatten som faller på utenlandsinntekten. Etter NSA 
omfattes lønnsinntekt som er skattepliktig i en annen nordisk stat av den alternative 
fordelingsmetoden, jf. NSA art. 15 nr. 1, art. 21 nr. 7 a) og art. 19 nr. 1. 

 Kreditmetoden innebærer at begge stater kan beskatte inntekten eller formuen, og at personen 
kan kreve at skatt som er betalt i utlandet kommer til fradrag i skatt (kreditfradrag) i den staten 
personen er skattemessig bosatt eller hjemmehørende. Fradraget i skatt i det enkelte inntektsår 
kan ikke overstige den del av norsk skatt som faller på den inntekten/formuen som er beskattet i 
utlandet. 

Hvis den stat som etter avtalen er tillagt beskatningsretten på et område ikke benytter seg av denne 
retten, vil den andre staten som hovedregel ikke ha rett til å beskatte inntekten, selv om 
internrettslig hjemmel foreligger. Imidlertid er det bestemmelser om subsidiær beskatningsrett i 
enkelte skatteavtaler. 

 

10.4.2 Forebygging av dobbeltbeskatning  i  norsk skatterett  
Norsk skatterett har følgende regler for å forebygge dobbeltbeskatning: 

skatteloven    
§ 2-1 (10) 

1-årsregelen for lønnsinntekt 

Skatteloven  
§§ 16-20 
til 16-29 

Fradrag i norsk skatt for skatt betalt til fremmed stat (kreditmetoden) 

skatteloven 
§§ 16-30        
til 16-33 

Fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte mv. fra utenlandsk datterselskap 

skatteloven 
§ 2-37 (4) 

FIN kan samtykke i at person som er skattepliktig som bosatt/selskap 
hjemmehørende i Norge med minst 95 % eierandel i utenlandsk aksjeselskap anses 
som direkte eier av tilsvarende andel av selskapets eiendommer og anlegg i utlandet 

skatteloven 
§ 2-35 

Om formue og inntekt som skattlegges på Svalbard 
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skatteloven 
§ 6-15 

Fradrag i inntekt for utenlandsk skatt. I visse tilfeller kan det gis fradrag i norsk 
inntekt for den utenlandske skatten. Dersom inntekt oppebåret i utlandet 
skattlegges både i utlandet og i Norge, har skattyteren rett til fradrag for den 
utenlandske skatten i inntekten, jf. skatteloven § 6-15. Dette gjelder ikke hvis 
skattyteren gis kreditfradrag i norsk skatt for samme skattebeløp etter regelen i 
skatteloven §§ 16-20 til 16-28 eller § 16-30 flg. Dersom inntekt oppebåret i utlandet 
ikke skattlegges i Norge enten etter intern rett eller skatteavtale, kan det ikke kreves 
fradrag etter skatteloven § 6-15 for skatt betalt i utlandet på denne inntekten. Det 
er en betingelse for fradrag at det gjelder endelig fastsatt utenlandsk skatt som 
godtgjøres å være betalt og at den utenlandske skatten ligger innenfor eventuell 
begrensning i skatteavtale. 

10.5  Skatteplikt  og forebygging av dobbeltbeskatning ut fra inntektski lde  

10.5.1 Særlig om lønnsinntekt opptjent i  utlandet  

Intern rett  

Hovedregel   
Etter norsk intern rett, vil personer som er bosatt i Norge som hovedregel være skattepliktige til 
Norge for inntekt av lønnsarbeid utført i utlandet. 

1-årsregelen, generelt  
1-årsregelen i skatteloven § 2-1 (10) og FSFIN § 2-1 er en regel om nedsettelse av skatt og ikke en 
regel om opphør av alminnelig skatteplikt. Det gis bare nedsettelse av skatt på lønnsinntekt som er 
ervervet under utenlandsoppholdet. Skattenedsettelsen beregnes etter de samme prinsipper som 
ved anvendelsen av den alternative fordelingsmetoden. Regelen gjelder ikke trygdeavgift. Skatt på 
formue og annen inntekt kan ikke settes ned etter 1-årsregelen. 

Personen kan velge om han vil påberope seg 1-årsregelen eller reglene i skatteavtale om unngåelse 
av dobbeltbeskatning. 

For at en person skal få skattenedsettelse på lønnsinntekt opptjent i utlandet må følgende vilkår 
være oppfylt: 

 utenlandsoppholdet må være et arbeidsopphold 

 utenlandsoppholdet må være av minst 12 måneders sammenhengende varighet 

 personens opphold i Norge må ikke overstige seks dager i gjennomsnitt hver hele måned 

 Norge må ikke, i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst, ha eksklusiv beskatningsrett 
til lønnsinntekten. Det stilles ikke krav om at oppholdslandet faktisk skattlegger lønnen 

 arbeidet må ikke hovedsakelig finne sted utenfor andre staters territorium og kontinentalsokler. 

Dette innebærer blant annet at 1-årsregelen normalt ikke gjelder for norske sjøfolk i internasjonal 
fart. 

Begrenset skatteplikt  
En person som mottar lønn og annen tjenestegodtgjørelse fra den norske stat for arbeid utført i 
utlandet er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav g. Etter skatteloven § 2-36 (3) fritas 
personen for skatt til kommunen og fylkeskommunen. Personen svarer fellesskatt til staten, samt 
toppskatt. 
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Skatteavtale  

Lønnsinntekter i  privat tjenest e,  hovedregel  
Hovedregelen i skatteavtalene er at lønnsinntekt og annen lignende godtgjørelse i privat tjeneste kan 
skattlegges i arbeidsstaten, jf. f.eks. art. 15 nr. 1 i NSA. 

Lønnsinntekter i  privat tjeneste,  «183 -dagers regelen»  
En viktig unntaksbestemmelse til denne hovedregel er den såkalte 183-dagers regelen, jf. f.eks. NSA 
art. 15 nr. 2. Ifølge denne unntaksbestemmelsen skal lønnsinntekt i privat tjeneste bare beskattes i 
arbeidstakerens bostedsland når alle vilkårene nedenfor er oppfylt: 

 arbeidstakerens opphold i arbeidsstaten, hvor han arbeider i et eller flere tidsrom, må til 
sammen ikke overstige 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder som begynner eller slutter 
i angjeldende skatteår. (I andre avtaler kan perioden være knyttet til kalenderår, inntektsår eller 
skatteår), og 

 godtgjørelsen er betalt av – eller på vegne av – en arbeidsgiver som ikke er 
bosatt/hjemmehørende i arbeidsstaten, og 

 godtgjørelsen må ikke belastes et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i 
arbeidsstaten og det må heller ikke være snakk om utleie av arbeidskraft 

Dersom Norge er bostedsland og alle vilkårene ovenfor er oppfylt, skal lønnsinntekten bare beskattes 
i Norge. Norge har eksklusiv beskatningsrett. 

Lønnsinntekt i  offentl ig tjeneste  
Hovedregelen i skatteavtalene er at lønn fra offentlige kilder kan beskattes i den stat som 
utbetalingen skriver seg fra, se f.eks. NSA art. 19 nr. 1. Dette gjelder også utbetaling av lønn fra 
regionale og kommunale myndigheter. Også lønn fra mer frittstående statsinstitusjoner omfattes av 
bestemmelsen, som f.eks. universiteter eller andre utdannings- eller forskningsinstitusjoner. Unntak 
fra denne hovedregelen er regulert i mange skatteavtaler, se f.eks. NSA art. 19 nr. 2. Dette kan f.eks. 
være aktuelt dersom den ansatte ikke bosatte seg i arbeidslandet for å jobbe for den norske stat eller 
er statsborger av den staten der personen bor og jobber. Slike forhold må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 

Det er ikke noen betingelse for artikkelens anvendelse at det gjelder lønn under «utøvelse av 
offentlige funksjoner». Dette vil imidlertid kunne være et vilkår i andre avtaler. I de fleste 
skatteavtaler omfatter ikke bestemmelsen om offentlig tjeneste lønnsarbeid knyttet til det 
offentliges forretningsvirksomhet, se f.eks. NSA art. 19 nr. 3. Et eksempel på slik offentlig 
forretningsvirksomhet er Arcus AS.  

Utbetales godtgjørelsen fra en annen stat mv. skal inntekten som hovedregel unntas fra beskatning i 
Norge. Skatteavtalene har forskjellige regler for hvordan inntekten skal behandles ved fastsettingen i 
Norge. Etter NSA kommer den alternative fordelingsmetoden direkte til anvendelse. 

Lønnsinntekt fra arbeid som forsker/foreleser/professor/lærer  
Enkelte skatteavtaler har egne bestemmelser som regulerer beskatningsrett og gir skatteprivilegier 
for forsker/foreleser/professor/lærer. Dette er særbestemmelser som går foran skatteavtalens 
bestemmelse om lønn i offentlig eller privat tjeneste, og er aktuelle når en forsker/professor mottar 
ytelser fra sin arbeidsgiver eller andre for å gjennomføre et forskningsarbeid utenfor sitt hjemland 
for en avgrenset periode. I praksis ser vi dette oftest som krav fra forskere mv. om skattefritak etter 
skatteavtalen mellom Norge og USA ved forskningsopphold i den andre staten. Denne skatteavtalen 
gir i art. 15 skattefritak for inntekt av undervisnings- og forskningsarbeid dersom gitte vilkår er 
oppfylt. Er disse vilkårene oppfylt, vil forskeren/professoren oppnå skattefrihet i arbeidsstaten og 
skatteprivilegier i bostedsstaten.  
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Bosted i  Norge  
Når Norge er bostedsstat etter skatteavtalen, betyr det at lønnen behandles etter den alternative 
fordelingsmetode. Skatteetaten gir da nedsettelse av norsk skatt på lønnen som er omfattet av art. 
15 i skatteavtalen med USA selv om den ikke er beskattet i USA og uavhengig av om vilkårene i 1-
årsregelen er oppfylt.  

Er vilkårene etter art. 15 ikke oppfylt, skal lønn opptjent i USA behandles etter art. 17 dersom det er 
en norsk statsborger som mottar lønn fra offentlig utbetaler i Norge (eksklusiv norsk beskatning). 
Dersom lønnen er utbetalt fra privat arbeidsgiver/ institusjon, er det art. 14 (lønnsartikkelen) som 
regulerer norsk beskatning. Unngåelse av dobbeltbeskatning av lønn vurderes som ved ordinær lønn 
fra privat arbeidsgiver. 

Bosted i  ut landet  
For en professor/forsker fra utlandet som kommer til Norge for å forske/forelese på norsk 
institusjon, må skatteplikten til Norge avklares både etter norske skatteregler og etter skatteavtalen 
Norge har med personens bostedsstat. Etter skatteloven vil en person som ikke har skatteplikt som 
bosatt, bli skattepliktig til Norge for lønn opptjent i tjeneste her i landet, jf. skatteloven § 2-3 (1) 
bokstav d. Det er en forutsetning for skatteplikt at arbeidet utføres "i tjeneste". I enkelte tilfeller vil 
engasjementet kunne være av så selvstendig karakter i forhold til den norske arbeidsgiver, og av så 
kort varighet at det vanskelig kan sies å være utført "i tjeneste".  

Dersom skatteavtalen med bostedsstaten til professoren/forskeren ikke har særbestemmelse om 
skattefritak i Norge, vil skatteavtalens ordinære bestemmelser gjelde (enten lønn fra privat 
arbeidsgiver eller lønn fra offentlig arbeidsgiver). Åpner derimot den aktuelle skatteavtalen for 
skattefritak i Norge, må Skatteetaten avklare om vilkårene for dette har vært oppfylt for hvert aktuelt 
inntektsår. I tillegg til skatteavtalen med USA, er slike avklaringer aktuelle etter andre skatteavtaler; 
spesielt avtalene mellom Norge og Frankrike og mellom Norge og Italia. 

Erfaringsmessig er de største utfordringene når den utenlandske forskeren kommer fra en stat der 
skatteavtalen ikke har særbestemmelser som gir skattefritak i Norge. I slike saker må det derfor alltid 
vurderes om ytelsen forskeren mottar skal behandles som lønnsinntekt eller som helt eller delvis 
skattefritt stipend. Dette avhenger av de faktiske forholdene i den enkelte sak; herunder hvem som 
utbetaler ytelsen, om dette er i eller utenfor arbeidsforhold, hvilke utgifter godtgjørelsen er ment å 
dekke og størrelsen på samlet ytelse. I utgangspunktet er det avgjørende om forskeren har etablert 
skatteplikt som bosatt i Norge etter norske skatteregler, eller om personen skal vurderes ut fra 
reglene som begrenset skattepliktig etter skatteloven § 2-3 (1) bokstav d. Et av forholdene som også 
påvirker den skattemessige behandlingen, er om forskeren kan anses som pendler til hjemlandet (og 
dermed kan kreve beskatning etter "nettometoden").  

Lønnsinntekt for å studere/jobbe som lærl ing i  utlandet  
Noen skatteavtaler har også egne bestemmelser om skatteprivilegier som student/lærling i utlandet. 
Dette er særbestemmelse som går foran skatteavtalens bestemmelse om lønn i offentlig eller privat 
tjeneste, og er aktuell når en person mottar ytelser fra sin arbeidsgiver eller andre for å gjennomføre 
et studieopphold eller ha læringsperiode utenfor sin bostedsstat for en avgrenset periode. I praksis 
ser vi dette oftest som krav om skattefritak etter skatteavtalen mellom Norge og USA eller etter 
skatteavtalen Norge og Frankrike. Skatteavtalen med USA gir i art. 16 skattefritak/skatteprivilegier i 
begge stater for ytelser personen mottar i tilknytning til slike studier dersom gitte vilkår er oppfylt. 
Skatteavtalen med Frankrike gir skattefritak i studiestaten når et av vilkårene i art. 20 er oppfylt, men 
gir ingen skatteprivilegier i bostedsstaten. 

Bosted i  Norge  
Ytelser en norsk student i USA mottar i tilknytning til sine studier der, vil helt eller delvis kunne være 
skattefri i begge stater. Er vilkårene for skattefritak etter denne skatteavtalen ikke oppfylt, skal lønn 
opptjent i USA behandles etter art. 17 dersom dette er en norsk statsborger som mottar lønn fra 
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offentlig utbetaler i Norge (dvs. eksklusiv norsk beskatning). Dersom lønnen er utbetalt fra privat 
arbeidsgiver/institusjon, er det art. 14 (lønnsartikkelen) som regulerer norsk beskatning. Unngåelse 
av dobbeltbeskatning av lønn vurderes som ved ordinær lønn fra privat arbeidsgiver. 

Skatteavtalen med Frankrike vil derimot ikke begrense norsk beskatningsrett til ytelser en norsk 
student i Frankrike mottar under sitt studieopphold der.  

Bosted i  ut landet  
For en person fra utlandet som kommer til Norge for å studere, må skatteplikten til Norge avklares 
både etter norske skatteregler og etter skatteavtalen Norge har med den aktuelle bostedsstaten. 
Etter skatteloven vil en person som ikke har skatteplikt som bosatt, bli skattepliktig til Norge for lønn 
opptjent i tjeneste her i landet, jf. skatteloven § 2-3 (1) bokstav d. I slike tilfeller vil arbeid for norsk 
arbeidsgiver i mer enn noen få dager anses som "i tjeneste" og utløse skatteplikt. Uavhengig av antall 
arbeidsdager i Norge, vil skatteplikt som bosatt bli etablert også for en student fra utlandet ved fysisk 
opphold her i landet etter reglene i skatteloven § 2-1. 

Dersom skatteavtalen med bostedsstaten til studenten ikke har særbestemmelse om skattefritak i 
studiestaten (Norge), vil skatteavtalens ordinære bestemmelser gjelde (enten lønn fra privat 
arbeidsgiver eller lønn fra offentlig arbeidsgiver). Åpner derimot den aktuelle skatteavtalen for 
skattefritak i Norge, må Skatteetaten avklare om vilkårene for dette har vært oppfylt for hvert aktuelt 
inntektsår.  

10.5.2 Særlig om pensjon og uføreytelse  

Intern rett  
Etter norsk skatterett vil en person som er bosatt i Norge som hovedregel også være skattepliktig til 
Norge for pensjon og uføreytelse mottatt fra utlandet. 

Pensjon, uføreytelse, livrente mv. utbetalt fra utenlandsk privat firma eller offentlig myndighet til 
personer skattemessig bosatt i Norge, er i utgangspunktet skattepliktig til Norge. Dette gjelder også 
pensjoner utbetalt fra internasjonale organisasjoner og institusjoner, herunder FN og NATO, selv om 
lønnsinntekt ville vært skattefri. 

For pensjonsutbetaling og uføreytelse fra Norge til person skattemessig bosatt i utlandet 
(skattemessig emigrert eller aldri vært skattemessig bosatt i Norge) vil skatteplikten følge av           
skatteloven § 2-3 (4). Trygdeytelser knyttet til arbeid (sykepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, 
dagpenger, foreldrepenger og arbeidsavklaringspenger) omfattes ikke av skatteloven § 2-3 (4). 
Skatteplikten til Norge for slike ytelser forutsetter derfor at mottaker av slike ytelser har skatteplikt 
som bosatt etter skatteloven § 2-1.  

Norsk beskatningsrett kan være begrenset gjennom ulike skatteavtaler Norge har inngått med andre 
stater.  

Skatteavtale  
Skatteavtalene har forskjellige regler om i hvilken stat pensjon og uføreytelser skal beskattes. 

Etter noen skatteavtaler kan pensjonen/uføreytelsen beskattes både i utbetalingsstaten og i 
bostedsstaten. Er pensjonen/uføreytelsen skattepliktig både i bostedsstaten og i utbetalingsstaten, 
er det bostedsstaten som skal sørge for at personen ikke blir dobbeltbeskattet.  

Etter andre skatteavtaler kan pensjonen/uføreytelsen være skattepliktig helt eller delvis kun til enten 
bostedsstaten eller utbetalingsstaten. Tilsvarende vil da pensjonen/uføreytelsen helt eller delvis 
være unntatt fra beskatning i den andre staten.  
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For å kunne vurdere norsk beskatningsrett ved slike forhold over landegrenser, er det avgjørende at 
det er avklart hvor pensjonisten/den uføretrygdede skal anses bosatt etter skatteavtale. 

 

Skatteavtaler – inndeling av pensjoner 

Trygdeytelser (OECD art. 21) 

 grunnpensjon, særtillegg, barnetillegg mv. 

 ytelser direkte knyttet til arbeid (sykepenger, svangerskapspenger, pleie- og omsorgspenger, 
dagpenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger) 

 

Tilleggspensjon offentlig tjeneste (OECD art. 19.2) 

 Statens Pensjonskasse mv. 

o Offentlig næringsvirksomhet kan være unntatt 

o Enkelte stiftelser kan være unntatt, selv om ansatte er i SPK 

o Offentlig pensjon kan utbetales fra private selskaper 

 Tilleggspensjon fra NAV 

 

Tilleggspensjon privat tjeneste (OECD art. 18) 

 Tilleggspensjon fra NAV 

 Obligatorisk tjenestepensjon 

 Kollektive livrenter i arbeidsopphold (før 1. januar 2007) 

 

Tilleggspensjon næringsvirksomhet (OECD art. 21) 

 

Andre private pensjoner (og livrenter) (OECD art. 21) 

 IPA, IPS, pensjon fra næringsvirksomhet, salg av fast eiendom 

 Krigspensjon, Pensjonstrygden for sjøfolk 

 

Skatteavtaler – inndeling av uføretrygd fra NAV og uføreytelser fra andre ordninger 

Den nye uføretrygden fra NAV og uføreytelser fra andre ordninger omfattes ikke av begrepet 
"pensjon" i skatteavtalene. 

Uføretrygd fra NAV omfattes av bestemmelser om "sosiale trygdeytelser". 

Uføretrygd fra NAV og uføreytelser fra andre ordninger omfattes av begrepet "andre lignende 
ytelser/godtgjørelser" i bestemmelsene om pensjon (OECD art. 18). 

Uføreytelser fra livrenteforsikringer som IPS/IPA omfattes av begrepet "livrenter" i bestemmelsen 
om pensjon. 

Kan ikke uføretrygden/uføreytelsen plasseres inn i en av de foregående bestemmelsene, omfattes 
ytelsene av bestemmelsen om "annen inntekt" (OECD art. 21). 
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OECD – Mønsteravtale 

Article 18 – Pensions 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid 
to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that 
State. 

Dette innebærer at bare bostedslandet har beskatningsrett til pensjon knyttet til privat tjeneste 

Article 19.2 - Government service 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other remunerations paid by, or 
out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof 
to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be 
taxable only in that State. 

7. However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other 
Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State. 

Dette innebærer at kildestaten har beskatningsrett til pensjon knyttet til offentlig tjeneste, unntatt 
når personen er statsborger av bostedslandet. 

 

Article 21 – Other income 

”Items of income of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of 
this Convention shall be taxable only in that State.” 

Dette innebærer at bare bostedslandet har beskatningsrett til sosiale trygdeytelser, livrenter og 
pensjon knyttet til tidligere næringsvirksomhet. 

 

Den nordiske skatteavtalen 

Etter NSA art. 18 nr. 1 kan offentlig og privat pensjon, livrente og utbetaling i henhold til 
sosiallovgivningen (tilsvarende norsk folketrygdlov mv.) skattlegges både i den stat der utbetalingen 
finner sted og i bostedsstaten. Dobbeltbeskatning skal forebygges av bostedsstaten.  

Kan ytelsen ikke plasseres i art. 18 nr. 1, vil bestemmelsen i art. 22 nr. 1 om "Annen inntekt" få 
anvendelse. Her er beskatningsretten kun lagt til bostedsstaten og det skal således ikke forekomme 
en dobbeltbeskatning av inntekten. 

Når Norge er bostedsstat: 

Dersom Norge er bostedsstat, følger det av NSA art.18, jf. art. 25 nr. 5 bokstav a, at kreditmetoden 
kommer til anvendelse.  

Når Norge er utbetalingsstat gjelder følgende for uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra 
andre ordninger: 

Uføretrygd fra folketrygden – Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. NSA art. 18 nr. 1.  

Uføreytelser fra andre offentlige ordninger – Kun bostedsstaten som har beskatningsretten til 
inntekten, jf. NSA art. 22 nr. 1. 

Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger - Kun bostedsstaten som har beskatningsretten til 
inntekten, jf. NSA art. 22 nr. 1. 



 

56 

S
k
a
tt

e
p

li
k
t 

ti
l 
N

o
r
g

e
 

Uføreytelser fra andre private ordninger - Kun bostedsstaten som har beskatningsretten til inntekten, 
jf. NSA art. 22 nr. 1. 

Uføreytelser fra livrenteforsikringer som IPS/IPA - Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. 
NSA art. 18 nr.1.     

 

Når Norge er utbetalingsstat gjelder følgende for pensjoner fra folketrygden NAV og andre 
ordninger: 

Grunnpensjon fra folketrygden - Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. NSA art. 18 nr. 1.     

Tilleggspensjon privat tjeneste - Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. NSA art. 18 nr. 1.     

Tilleggspensjon næringsvirksomhet - Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. NSA art. 18 nr. 
1.     

Annen privat pensjon/livrenter - Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. NSA art. 18 nr. 1.     

Tilleggspensjon offentlig tjeneste - Norge er kildestat og kan skattlegge inntekten, jf. NSA art. 18 nr. 
1.     

 

10.5.3 Særlig om beskatningsrett  for næringsinntekter   

Intern rett  
Etter norsk intern rett, vil selskap som er hjemmehørende i Norge som hovedregel være skattepliktig 
til Norge for inntekt av virksomhet opptjent i utlandet. 

Skatteavtale  
Etter skatteavtalene er hovedregelen at bostedsstaten/den stat selskapet er hjemmehørende, har 
beskatningsretten til inntekt av virksomhet, jf. f.eks. NSA: 

 når det gjelder virksomhet (forretningsvirksomhet), jf. art. 7 nr. 1, 

 når det gjelder virksomhet drevet gjennom utøvelse av fritt yrke e.l., jf. art. 14 nr. 1. 

Fast driftssted/fast sted 
For virksomhet, herunder fritt yrke, er regelen at dersom utøvelsen skjer gjennom fast driftssted/fast 
sted, kan beskatningen skje i den stat der det faste driftssted eller det faste sted befinner seg. Er 
dobbeltbeskatning forebygget gjennom kreditmetoden, skal overskudd ved fast driftssted/fast sted 
også beskattes i Norge. Ellers skal overskuddet unntas fra beskatning i Norge. 

Fritt  yrke  
Inntekt av fritt yrke kan etter NSA art. 14 nr. 1 b også beskattes i den stat hvor virksomheten er 
utøvet hvis personen har oppholdt seg i arbeidsstaten i mer enn 183 dager i en 12 måneders periode. 
Dersom Norge er bostedsstat og dobbeltbeskatning forebygget gjennom kreditmetoden, skal 
overskuddet også beskattes i Norge. Ellers skal overskuddet unntas fra beskatning i Norge. 

Nærmere om "fast dri ftssted" 

Definisjon 
«Fast driftssted» er i avtalene definert som «et fast forretningssted gjennom hvilket et foretagendes 
virksomhet helt eller delvis blir utøvet», jf. art. 5 nr. 1 i NSA. Skatteavtalens begrep «fast driftssted» 
er mer omfattende enn grunnlaget for stedbunden beskatning i skatteloven § 3-3.  
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Eksempler på fast dri ftssted  
Forutsatt at betingelsene i NSA art. 5 nr. 1 er oppfylt, angir NSA art. 5 nr. 2 og 3, en del eksempler på 
fast driftssted: 

 sted hvor foretak har sin ledelse 

 filial 

 kontor 

 fabrikk 

 verksted 

 bergverk, olje- eller gasskilde, steinbrudd eller annet sted hvor naturforekomster utvinnes 

 sted for et bygningsarbeid, anleggs-, installasjons- eller monteringsprosjekt eller virksomhet som 
består av planlegging, overvåking, rådgivning eller annen hjelpende personalinnsats i forbindelse 
med slikt prosjekt, hvis varighet overstiger 12 måneder. 

 

Eksempler på aktiviteter som ikke utgjør fast driftssted, se NSA art. 5 nr. 5.  

 

10.6  Opphør av skatteplikt  etter skatteloven 
For at det skattemessige bosted i Norge skal opphøre må en person ha tatt fast opphold i utlandet. 
Det faktiske oppholdet i Norge må ikke overstige 61 dager per inntektsår i utflyttingsfasen. I tillegg 
må verken personen eller vedkommendes nærstående (ektefelle, samboer, barn) eie, leie eller på 
annen måte disponerer bolig i Norge i utflyttingsfasen. Reglene om utflytting står i skatteloven § 2-1 
(3).  

Det kan ikke tas stilling til spørsmål om opphør av skattemessig bosted etter intern rett på 
forskuddsstadiet året før personen faktisk oppfyller vilkårene. Det foreligger forskjellige regler om 
tidspunktet for emigrasjon avhengig av om personen har vært skattemessig bosatt i Norge mer eller 
mindre enn 10 år i Norge. 

For en person som har bodd minst 10 år i Norge før det inntektsåret vedkommende tar fast opphold i 
utlandet, opphører skatteplikten etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret 
personen tok fast opphold i utlandet. Alle vilkårene må være oppfylt i disse tre årene. 

For en person som har bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret vedkommende tar fast 
opphold i utlandet, opphører det skattemessige bosted i Norge i det inntektsår samtlige av de tre 
vilkårene er oppfylt. 

En person kan ha fritidsbolig eller annen fast eiendom i Norge etter utflyttingen uten at det er til 
hinder for at personens skattemessig bosted i Norge opphører. Dette gjelder boenheter som ikke 
regnes som bolig og andre boenheter som er anskaffet minst fem år før det året personen flyttet til 
utlandet.  





59 
 

F
re

m
ti

d
ig

 a
rb

e
id

s
d

e
li
n

g
 m

.v
. 

|
 2

7
.0

5
.2

0
1

0
  

11 Medlemskap i folketrygden 

Reglene om medlemskap i folketrygden finner vi i folketrygdlovens kapittel 2 med tilhørende 
forskrifter. Medlemskap er inngangsnøkkelen for rettigheter i folketrygden. En person kan være 
pliktig eller frivillig medlem, medlemskapet kan være opphørt eller personen kan være unntatt fra 
medlemskap i folketrygden og omfattet av en annen stats trygdeordning. 

For å vurdere om en person er medlem i folketrygden eller ikke, må en kjenne til både intern 
lovgivning (folketrygdloven kapittel 2) samt trygdeavtaler og Forordning 883/2004 (EØS). Det er viktig 
å være klar over at trygdeavtaler og Forordning 883/2004 kan gi et annet resultat når det gjelder 
medlemskap eller unntak fra medlemskap enn etter norsk intern lovgivning. EØS-lovgivningen og 
trygdeavtaler har lovvalgsregler som er bestemmende for hvilken stats lovgivning som skal gjelde. 
Dersom lovvalget er etter norske lovregler, innebærer dette som hovedregel fullt medlemskap i 
folketrygden, dvs. pliktig medlemskap. 

Dette kapitlet gir et innblikk i folketrygdlovens regler om medlemskap, om Forordning 883/2004, 
samt trygdeavtaler.  

 

11.1  Folketrygdloven § 2-1  –  Pl iktig medlemskap –  personer som er bosatt i  Norge  
"Personer som er bosatt i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden. Som bosatt i Norge regnes den 
som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å skulle vare eller har vart minst 12 måneder. En 
person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen. 

Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig opphold i Norge.  

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende 
som fortsatt bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har 
oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år." 

Det har ikke avgjørende betydning om personen er registrert i folkeregisteret og/eller om personen 
betaler skatt til Norge. Hvorvidt en person er trygdemessig bosatt i Norge, må vurderes uavhengig av 
om vedkommende er skattemessig bosatt, eller om vedkommende er folkeregistrert, i Norge.  

 

11.2  Folketrygdloven §§ 2 -1 og 2-14 –  Pl iktig medlemskap –  utsendte arbeidstakere 
innti l  12 måneder  

Personer som er bosatt i Norge etter folketrygdloven § 2-1 og som arbeider midlertidig i utlandet for 
arbeidsgiver med plikt til å betale arbeidsgiveravgift i Norge, er fortsatt pliktige medlemmer i 
folketrygden. "Midlertidig" tolkes i denne sammenheng arbeid i utlandet i inntil ett år 
(folketrygdloven § 2-14 (4) annet punktum). Dersom oppholdet blir forlenget, opphører det pliktige 
medlemskapet når det blir klart at oppholdet kommer til å vare mer enn 12 måneder. Dette gjelder 
også personer midlertidig utsendt til Malaysia fra norsk arbeidsgiver med lønn fra Norge. Ved pliktig 
medlemskap under arbeid i Malaysia beregnes trygdeavgift på 8,2 % i skatteoppgjøret.22 

Hvis personen fortsatt ønsker medlemskap i folketrygden etter at det pliktige medlemskapet er 
opphørt, må personen søke om frivillig medlemskap etter folketrygdloven § 2-8. 

 

                                                           
22 Ved frivillig medlemskap i folketrygden under arbeid i Malaysia fastsetter NAV Medlemskap og Avgift 
trygdeavgiften, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-13-2. 
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11.3  Folketrygdloven § 2-2  –  Pl iktig medlemskap –  arbeidstakere i  Norge og på 
norsk sokkel  

"En person som ikke er medlem i trygden etter § 2-1, er likevel pliktig medlem i trygden dersom han 
eller hun er arbeidstaker i Norge eller på den norske delen av kontinentalsokkelen i forbindelse med 
leting etter eller utvinning av olje, gass eller andre naturressurser. Dette gjelder bare dersom ikke noe 
annet er bestemt i eller i medhold av denne loven. Det er et vilkår at vedkommende har lovlig adgang 
til å ta inntektsgivende arbeid i Norge eller på norsk kontinentalsokkel." 

Dette innebærer at en person som arbeider i Norge eller på norsk sokkel er pliktig medlem i 
folketrygden selv om vedkommende ikke er bosatt i Norge etter folketrygdloven. Denne 
bestemmelsen gjelder uavhengig av statsborgerskap.  

 

11.4  Folketrygdloven § 2-5  –  Pl iktig medlemskap ved arbeid i  utlandet  
Noen personer vil opprettholde sitt pliktige medlemskap i folketrygden selv om de arbeider i 
utlandet. Pliktig medlemskap etter denne paragrafen gjelder både norske- og EØS-statsborgere.23 
Dette gjelder: 

 arbeidstaker i den norske stats tjeneste 

Det er en forutsetning at personen i utlandet mottar lønn eller annen godtgjørelse fra den norske 
stat. Hovedregelen er at personen er undergitt arbeidsgiverens instruksjonsmyndighet.  

Arbeidstakere i den norske stats tjeneste omfatter foruten de som er ansatt i utenrikstjenesten 
også personer som arbeider i den øvrige sentrale statsforvaltning med direktorater og 
underliggende regionale og lokale organer, i forvaltningsbedriftene og til dels i 
undervisningsinstitusjoner, herunder universitetssykehus. Det er et generelt vilkår at 
arbeidstakeren skal være lønnet i henhold til en "lønnspost" i statsbudsjettet.  

Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er også pliktige medlemmer etter denne 
bestemmelsen. 

I de senere årene er noen bedrifter utskilt fra statsforvaltningen som egne selskaper. Som 
eksempler på slike selskaper nevnes Norsk Medisinaldepot, NRK, Statskog, Postbanken, Telenor. 

I slike selskaper er lønnen ikke fastsatt i statsbudsjettet. De ansatte regnes derfor ikke som 
arbeidstakere i den norske stats tjeneste.  

Noen eksempler på arbeidstakere i den norske stats tjeneste: Arbeidstakere ved Universitetet i 
Roma, utsendte arbeidstakere for Innovasjon Norge, utsendte arbeidstakere til Cern i Sveits og 
Norges Banks arbeidstakere i utlandet. (Listen er ikke uttømmende.) 

 arbeidstaker hos en person som nevnt i punktet over, f.eks. praktikant, kokk, hushjelp 

 arbeidstaker på et norskregistrert skip (NOR eller NIS), med unntak for ansatte i hotell- og 
restaurantvirksomhet på turistskip registrert i NIS  

Listen er ikke uttømmende.  

 

11.5  Folketrygdloven § 2-14 –  Opphør av pl iktig medlemskap  
Pliktig medlemskap i folketrygden opphører straks personen kommer i arbeid i utlandet eller på et 
skip som er registrert i utlandet. For selvstendig næringsdrivende som driver sin virksomhet i Norge, 
opphører ikke medlemskapet selv om de som ledd i virksomheten i Norge utfører noe arbeid i 

                                                           
23 Dette følger av likebehandlingsprinsippet i Forordning 883/2004 art. 4. Reglene gjelder for norske 
statsborgere og EØS-statsborgere samt tredjelandsborgere bosatt i nordiske land. Se punkt 11.13. 
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utlandet, f.eks. forretningsreiser og lignende. Har virksomheten i utlandet et selvstendig preg i 
forhold til virksomheten i Norge, vil personen normalt regnes for å ha kommet i inntektsgivende 
arbeid i utlandet.  

 

11.6  Folketrygdloven § 2-7  –  Fr ivi l l ig  medlemskap for personer i  Norge  
Personer som oppholder seg i Norge uten å bli pliktig medlem i folketrygden, kan etter søknad få 
innvilget et frivillig medlemskap i folketrygden. Når det gjelder arbeidstakere kan dette gjelde 
personer som arbeider ved utenlandske ambassader eller for internasjonale organisasjoner. Når det 
gjelder arbeidstakere er det i hovedsak personer som ikke er EØS-statsborgere24 som søker om 
frivillig medlemskap i folketrygden. EØS-statsborgere sidestilles med norske borgere, og blir pliktige 
medlemmer. 

Det er NAV Medlemskap og avgift som vurderer medlemskap etter folketrygdloven § 2-7.  

 

11.7  Folketrygdloven § 2-7a –  Fr ivi l l ig  medlemskap for personer bosatt i  Norge og 
som er i  arbeid på skip registrert i  utlandet  

Denne bestemmelsen om frivillig medlemskap i folketrygden trådte i kraft 20.08.2013. 
Bestemmelsen gjelder for personer som er bosatt i Norge og som er i arbeid på et skip registrert i en 
stat utenfor EØS-område og lønnes fra utlandet. Disse personene er ikke pliktige medlemmer i 
folketrygden i arbeidsperiodene og kan etter søknad få innvilget et frivillig medlemskap i 
folketrygden. Medlemskapet kan omfatte hele eller deler av folketrygden.  

Det er NAV Medlemskap og avgift som vurderer medlemskap etter folketrygdloven § 2-7a.  

 

11.8  Folketrygdloven § 2-8  –  Fr ivi l l ig  medlemskap for personer utenfor Norge  
Personer som oppholder seg eller arbeider i utlandet og ikke er pliktige medlemmer i folketrygden, 
kan søke om å bli frivillig medlemmer i folketrygden. Søknaden avgjøres av NAV Medlemskap og 
avgift.  

For å bli frivillig medlem i folketrygden må personen fylle visse vilkår. Noen grupper har rett til frivillig 
medlemskap etter loven, og andre kan få det etter en særlig vurdering. Alle må fylle inngangsvilkåret 
som fremkommer av folketrygdloven § 2-8 (3): "Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har 
vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og at 
han eller hun har nær tilknytning til det norske samfunnet." Blant søkergruppene for frivillig 
medlemskap finner vi arbeidstakere utsendt fra norske arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende, 
pensjonister, uføretrygdede, sjøfolk, misjonærer og au pairer. Listen er ikke uttømmende.  

Ved frivillig medlemskap i folketrygden kan personen velge trygdedekning, det vil si at vedkommende 
kan velge å være medlem i helsedelen, pensjonsdelen eller begge deler. Avgiftssatsen avhenger av 
hvilke eller hvilken del av folketrygden personen er medlem av. Avgiftssatsene ved frivillig 
medlemskap i folketrygden fremkommer av forskrift til folketrygdloven § 23-4: Avgifter for visse 
grupper. Forskrift til § 23-4 justeres noe fra år til år og ny forskrift fastsettes og fremmes årlig av 
Arbeids- og sosialdepartementet. 

                                                           
24 Reglene gjelder for norske statsborgere og EØS-statsborgere samt tredjelandsborgere bosatt i nordiske land. 
Se punkt 11.13. 
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11.9  Folketrygdloven § 2-11 –  Unntak for ambassadepersonell  o .a.  
Folketrygdens hovedregel er at en person som er bosatt eller arbeidstaker i Norge, er pliktig medlem 
i folketrygden (§ 2-1 og § 2-2).  

Bestemmelsen i § 2-11 er et unntak fra dette prinsippet. Bestemmelsen innebærer at utenlandske 
tjenestepersoner (det vil si ikke EØS-statsborgere25) som arbeider for en fremmed stat eller 
mellomfolkelig organisasjon i Norge, er unntatt fra pliktig medlemskap. Det er viktig å skille mellom 
lokalt ansatte ved utenlandske ambassader, siden disse ofte er pliktige medlemmer i folketrygden, se 
punkt 11.3.  

Tilsvarende er norske statsborgere som er ansatt i en mellomstatlig organisasjon i Norge unntatt fra 
pliktig medlemskap under forutsetning av at dette følger av en folkerettslig avtale Norge er bundet 
av. 

 

11.10  Folketrygdloven § 2 -13 –  Unntak for personer med rettigheter i  utenlandske 
trygdeordninger mv.  

Bestemmelsen i § 2-13 åpner for unntak fra hovedregelen om pliktig medlemskap i folketrygden for 
personer som skal arbeide midlertidig i Norge. Etter denne bestemmelsen er arbeidstakere som skal 
arbeide i Norge under tre måneder og ikke er skattepliktige til Norge etter skattereglene, unntatt fra 
pliktig medlemskap. For arbeidstakere med gjentatte korte arbeidsopphold i Norge, gir 
bestemmelsen kun unntak når arbeidsperiodene til sammen ikke overstiger tre måneder i en 12-
månedersperiode. 

Andre arbeidstakere som skal arbeide i Norge inntil tre år, kan søke om unntak fra folketrygden hos 
NAV Medlemskap og avgift.  

Bestemmelsen gjelder ikke i EØS-tilfeller. Slike tilfeller reguleres av forordning 883/2004 (EØS).  

 

11.11  Folketrygdloven § 2 -15 –  Opphør av fr ivi l l ig medlemskap  
Frivillig medlemskap i folketrygden opphører automatisk i disse tilfellene: 

 når forutsetningene for det frivillige medlemskapet ikke lenger er oppfylt  

 ved medlemskap under opphold i utlandet, jf. folketrygdloven § 2-8, opphører medlemskapet 
når personen flytter tilbake til Norge for å bosette seg her  

 ved medlemskap under opphold i Norge, jf. folketrygdloven § 2-7, opphører medlemskapet 
når vedkommende flytter fra Norge  

Personen bør selv melde fra til NAV når vilkårene for frivillig medlemskap ikke lenger er oppfylt. 
Dersom medlemskapet ikke opphører automatisk, opphører det fra den dagen NAV mottar skriftlig 
melding om at personen velger å si opp medlemskapet. Frivillig medlemskap opphører også dersom 
avgiften ikke blir betalt.  

 

11.12  Folketrygdloven § 1 -3  –  Avtaler med andre stater om trygd  
Norge har trygdeavtaler med en rekke stater. Dersom trygdeavtalene bestemmer noe annet enn 
folketrygdloven, er det trygdeavtalenes bestemmelser som gjelder, jf. folketrygdloven § 1-3. 

                                                           
25 Reglene gjelder for norske statsborgere og EØS-statsborgere samt tredjelandsborgere bosatt i nordiske land. 
Se punkt 11.13. 
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Multilaterale avtaler - avtaler mellom flere stater:  

 Forordning 883/2004 (EØS) 

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, 
Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Tsjekkia, 
Tyskland, Ungarn og Østerrike 

 Forordning 883/2004 (EØS) gjelder mellom Norge og Sveits. Dette innebærer at 
forordningens bestemmelser får tilsvarende anvendelse for sveitsiske statsborgere og 
foretak. 

 Nordisk konvensjon om trygd 

 01.05.2014 trådte en ny konvensjon i kraft. Denne omfatter Norge, Sverige, Danmark, 
Finland, Island, Grønland, Færøyene og Åland.  

 

Bilaterale avtaler - avtaler mellom Norge og én annen stat: 

 Bilaterale avtaler innen EØS-området 

Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Slovenia, 
Storbritannia og Nord-Irland, Ungarn og Østerrike. 

 Bilaterale avtaler utenfor EØS-området 

 Australia, Bosnia og Hercegovina, Canada, Chile, India, Israel, Montenegro, Quebec, Serbia, 

 Sveits, Tyrkia og USA. 

 

11.13  Forordning 883/2004 (EØS) 
EØS-avtalen har en egen trygdedel. De fleste bestemmelsene om trygd finnes i forordning 883/2004. 
Denne forordningen har regler som angir hvilken stats trygdelovgivning som skal gjelde for EØS-
statsborgere som flytter innenfor EU/EØS-området for å arbeide (lovvalgsregler). Videre har 
forordningen regler som angir hvilket lands trygdelovgivning som skal gjelde for ikke-yrkesaktive 
statsborgere av en EØS-stat som flytter innfor EU/EØS-området. Tilsvarende gjelder også for 
flyktninger og statsløse innenfor EØS. Det framgår av nordisk konvensjon om trygd at forordning 
883/2004 også skal omfatte tredjelandsborgere bosatt i Norden uavhengig av statsborgerskap.  

Forordningene 883/2004 (grunnforordning) og 987/2009 (gjennomføringsforordning) trådte i kraft 
for EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein fra 01.06.2012. Fra og med 01.01.2016 er Sveits også 
omfattet av bestemmelsene i Forordning 883/2004. 

Forordningen 883/2004 ble endret 02.02.2013. Disse endringene omfatter blant annet nye regler for 
å vurdere hvilken stats trygdeordning kabinansatte og piloter skal være omfattet av, jf. punkt 
11.13.3.  

Dersom lovvalget er etter norske lovregler, innebærer dette som hovedregel fullt medlemskap i 
folketrygden, dvs. pliktig medlemskap. 

 

11.13.1 Hovedregler  
Hovedprinsipper i Forordningen: 

 Artikkel 11 nr. 1: Personer som er omfattet av Forordningen, skal bare omfattes av én 
medlemsstats lovgivning. 
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 Artikkel 11 nr. 3 a): Arbeidstakere skal som hovedregel være omfattet av trygdeordningene i 
arbeidsstaten, det vil si der hvor arbeidet utføres. Dette gjelder selv om arbeidsgiver er 
registrert i en annen stat, og/eller arbeidstakeren er bosatt i en annen stat. 

 Artikkel 11 nr. 3 a): Næringsdrivende skal som hovedregel være omfattet av 
trygdeordningene i den staten næringen utføres. Dette gjelder selv om næringsvirksomheten 
er registrert i en annen stat, og/eller den næringsdrivende er bosatt i en annen stat. 

 Artikkel 11 nr. 3 b): Statstjenestepersoner skal være omfattet av trygdeordningene i den 
staten hvor personen er ansatt. Dette gjelder også dersom personen i tillegg arbeider for en 
annen arbeidsgiver i en annen stat. 

 Artikkel 11 nr. 4: Arbeidstakere/næringsdrivende på skip, skal som hovedregel være omfattet 
av trygdereglene i flaggstaten. 

 Artikkel 11 nr. 5: Kabinansatte og piloter som arbeider om bord på fly, skal være omfattet av 
trygdeordningen i staten hvor hjemmebasen befinner seg.  

 

Det å være omfattet av en medlemsstats lovgivning, medfører ikke alltid medlemskap i statens 
trygdeordning. Mange stater har bestemmelser som gjør at enkelte grupper f.eks. arbeidstakere på 
skip, faller utenfor bestemmelsene om medlemskap. Disse har ofte private forsikringer som ikke er 
omfattet av EØS-reglene. 

Dersom en person er omfattet av norsk lovgivning, innebærer dette som hovedregel pliktig 
medlemskap. 

11.13.2 Unntak fra hovedreglene 
Forordningen har lovvalgsbestemmelser som tar sikte på å unngå hyppig skifte av medlemsstat og 
bestemmelser som skal forhindre dobbelt medlemskap i to eller flere stater. De viktigste 
unntaksbestemmelsene er: 

 Artikkel 12 nr. 1: Personer som er utsendt av sin arbeidsgiver for å arbeide i en annen stat i inntil 
24 måneder skal på visse vilkår opprettholde medlemskapet i utsenderstaten.  

 Artikkel 12 nr. 2: Det samme gjelder for utsendte næringsdrivende.  

 Artikkel 13 nr. 1 og 2: Personer som er arbeidstakere eller utøver næring i mer enn en stat, skal 
være omfattet av lovgivningen i bostedsstaten.26 Det er et krav at en vesentlig del (minimum 25 
%) av arbeidet/næringsvirksomheten skal utføres i bostedsstaten for at medlemskapet i 
bostedsstaten skal opprettholdes.  

 Artikkel 16: Statene kan også inngå særskilte avtaler om unntak fra hovedreglene. De fleste 
avtalene gjelder utsendte arbeidstakere som sendes ut for en periode over 24 måneder, men 
under fem år. 

 Artikkel 16: Det er inngått egne unntaksavtaler som gjelder polske, latviske og rumenske 
arbeidstakere ansatt på norske skip registrert i NIS. Disse personene skal være omfattet av 
lovgivningen i bostedsstaten, og er således unntatt fra medlemskap i folketrygden. Dette er et 
unntak fra hovedregelen i artikkel 11 nr. 4, andre setning, se punkt 11.13.1. 

 Det er også egne unntaksavtaler mellom Norge og Færøyene som gjelder færøyske fiskere, 
arbeidstakere på seismikk og supplyskip og for håndverkere som utfører arbeid i Norge. 

                                                           
26 Etter ny Forordning gjelder det samme ved arbeid i en EØS-stat og arbeid på en EØS-stats sokkel. 
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11.13.3 Regler som gjelder for  kabinansatte og piloter fra 02.02.2013  
Forordning 883/2004 ble endret ved inkorporasjon av forordning 465/2012 den 02.02.2013 (artikkel 
11 nr. 5). Endringen gjelder lovvalg for kabinansatte og piloter som er ansatt etter 02.02.2013. De 
skal være omfattet av trygdesystemet i den staten de har sin hjemmebase, det vil si hvor de starter 
og avslutter arbeidsperiodene sine. For personer som er ansatt før 02.02.2013 gjelder de generelle 
reglene om arbeid i to eller flere stater også for flyvende personell. Dette innebærer at en del 
personer som tilhører kabinbesetningen på et fly blir medlemmer i den staten der selskapet har sitt 
forretningskontor, mens en del blir medlemmer i bosettingsstaten.  

Et eksempel: Pilot bosatt i Sverige og ansatt i SAS Norge fra 01.02.2012 med base i København. 
Piloten opprettholder sitt medlemskap i folketrygden og trygdeavgift skal betales til Skatteetaten. 
Personen kan imidlertid be trygdemyndighetene i bostedsstaten om ny vurdering av 
trygdetilhørigheten dersom personen heller ønsker at reglene fra 02.02.2013 skal gjelde (det vil si 
omfattet i staten personen har sin hjemmebase). 

11.13.4 Viktige endringer fra forordning 1408/71 
Rådsforordning 883/2004 er gjeldende fra 01.06.2012, og erstattet Rådsforordning 1408/71. Enkelte 
lovvalgsregler er endret i forhold til Rådsforordning 1408/71.  

 Forordning 1408/71 hadde lovvalgsbestemmelser om delt trygd for personer som var 
næringsdrivende i en stat og arbeidstaker i en annen stat. I forordning 883/2004 er denne 
bestemmelsen fjernet.  

 Forordning 1408/71 hadde lovvalgsbestemmelser for personer som tilhørte besetningen på 
skip eller fly. Denne gruppen var med få unntak omfattet av trygdesystemet i den staten 
selskapet har sitt forretningskontor. 

 Forordning 1408/71 hadde også en særregel for lokalt ansatte ved norske ambassader som 
er norske statsborgere. Denne gruppen kunne velge om de ville tilhøre trygdesystemet i 
Norge eller i arbeidsstaten. I forordning 883/2004 er denne bestemmelsen fjernet. Denne 
gruppen vurderes nå etter hovedreglene og skal omfattes av trygdeordningen i den staten 
arbeidet utføres. 

11.13.5 Overgangsbestemmelser  
På grunn av endringene i lovvalgsreglene som nevnt i forrige avsnitt, er det gitt overgangs-
bestemmelser for å regulere slike forhold. Dette innebærer at det i enkelte tilfeller vil være 
lovvalgsreglene i forordning 1408/71 som gjelder/bestemmer trygdeforholdet. Overgangsreglene 
gjelder i inntil 10 år. Forutsetningen for lovvalget er at den gjeldende situasjon ikke endres.  

Et eksempel: Norsk lokalt ansatt ved norsk ambassade i Paris. Ble ansatt 01.01.2010, og valgte å være 
medlem i Norge. Så lenge arbeidsforholdet ikke endres vesentlig, kan vedkommende fortsatt være 
medlem i folketrygden, men maksimalt til 31.05.2022. 

 

11.14  Nordisk konvensjon om trygd  
Konvensjonen utvider forordningens/EØS-avtalens regler til å omfatte tredjelandsborgere, og gjelder 
dermed alle som er bosatte i en nordisk stat uavhengig av statsborgerskap. Konvensjonen utvider 
også det geografiske området for EØS-avtalens regler til Grønland og Færøyene. Dette betyr at 
forordning 883/2004 avgjør hvilken stats trygdeordning en person skal være omfattet av. 
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11.15  Andre trygdeavtaler  
De bilaterale avtalene innen EØS-området er alltid utvidende i forhold til forordning 883/2004, og 
aldri begrensende. Når det gjelder de bilaterale avtaler utenfor EØS-området er disse trygdeavtalene 
utvidende i forhold til folketrygdlovens bestemmelser. 

 Bilaterale avtaler innen EØS-området 

Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Slovenia, 
Storbritannia og Nord-Irland, Ungarn og Østerrike. 

 

 Bilaterale avtaler utenfor EØS-området 

 Australia, Bosnia og Hercegovina, Canada, Chile, India, Israel, Montenegro, Quebec, Serbia, 

 Sveits, Tyrkia og USA. 

11.15.1  Hovedregler  
Alle trygdeavtalene har bestemmelser om medlemskap eller lovvalg, det vil si hvilken stats 
trygdeordning en person skal være omfattet av. Hovedregelen i alle avtalene er at en person skal 
være omfattet av trygden i den staten vedkommende utfører arbeid eller næringsvirksomhet. Dette 
gjelder uavhengig av om lønnen utbetales fra Norge eller ikke. I de fleste trygdeavtalene utenfor EØS-
området er det mulig å være frivillig medlem i folketrygden selv om personen også er omfattet av en 
annen stats trygdeordning. 

11.15.2  Unntak fra hovedregler  
I alle trygdeavtaler er det unntaksbestemmelser for «utsendte arbeidstakere» og enkelte andre 
grupper. Begrepet «utsendt arbeidstaker» er ikke klart definert, men det gjelder personer som er 
sendt av sin arbeidsgiver for å arbeide i en annen stat for en begrenset periode. Hvor lenge dette 
dreier seg om, og hvilke andre vilkår som stilles, varierer fra avtale til avtale. 

Dette innebærer at en arbeidstaker som sendes fra eller til Norge fortsatt omfattes av 
utsenderlandets trygdeordning. Utsendte arbeidstakere fra Norge til et avtaleland opprettholder 
pliktig medlemskap i hele folketrygden. Personer som er utsendt fra et avtaleland til Norge og 
unntatt fra folketrygden, er unntatt fra hele folketrygden og skal ikke betale trygdeavgift til Norge. 
Det er egne regler i trygdeavtalene mellom Norge og Canada og mellom Norge og USA.  

11.15.3  Særski lt  om trygdeavtalene mellom Norge og Canada , og Norge og USA 
En person som er utsendt fra sin norske arbeidsgiver (med lønn fra Norge) for å arbeide midlertidig i 
USA eller i Canada, er pliktig medlem i folketrygden i inntil fem år. Dersom det er klart at personen 
ved utreise skal oppholde seg i USA eller Canada i over fem år, opphører medlemskapet ved utreise. 
Personen kan velge å søke om frivillig medlemskap.  

En person som er utsendt fra USA eller Canada for å arbeide midlertidig i Norge inntil fem år, er 
dersom vilkårene er oppfylt, unntatt fra medlemskap i folketrygdens pensjonsdel. Personen vil være 
pliktig medlem i helsedelen, og trygdeavgift skal betales i Norge (gjennom Skatteetaten) for det 
pliktige medlemskapet i helsedelen. Satsen for trygdeavgift for medlemskap i folketrygdens helsedel 
fastsettes årlig i egen forskrift. Dette gjelder uavhengig av om lønnen kommer fra norsk eller 
amerikansk/kanadisk arbeidsgiver.  
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11.16  Særskilt  om enkelte grupper  

11.16.1 Uføretrygdede og pensjonister  
Pensjonister og uføretrygdede bosatt innenfor EØS kan ha rett til helsetjenester uten å være 
medlemmer. Dette er aktuelt dersom Norge er ansvarlig trygdemyndighet for helsetjenester. Denne 
retten dokumenteres ved blankett E 121/S1 som utstedes av HELFO. Blanketten brukes ikke innen 
Norden.  

11.16.2 Hjemmekontor  
Det kan ha betydning for medlemskapet i folketrygden og lovvalget hvor arbeidet utføres.  

Hvis en person arbeider hjemmefra, anses man å utføre arbeid i dette landet. Dette gjelder 
uavhengig av hvor lønnen kommer fra. Slike saker må avklares av bostedslandets trygdemyndighet.  

 

11.17  Fiskere 
De fleste fiskere er næringsdrivende (lottaker), og ikke arbeidstakere (fisker med hyre). Det er 
forskjellige regler for fiskere som er bosatt innenfor og utenfor EØS-området.  
 
Bosatt innenfor EØS eller i Sveits:  
En fisker som er EØS-statsborger27, er pliktig medlem i folketrygden når personen arbeider på et 
norskregistrert fiskefartøy, jf. forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4. Dette gjelder uansett om 
fiskeren mottar lott og/eller hyre. Dette gjelder likevel ikke dersom fiskeren arbeider for og avlønnes 
av et foretak eller en person som har sitt forretningskontor i en annen medlemstat der også fiskeren 
har sitt bosted, jf. forordning 883/2004 artikkel 11 nr. 4.  
 
Bosatt utenfor EØS og Sveits:  
En lottaker, uansett statsborgerskap, er ikke pliktig medlem i folketrygden.    
 
En fisker med hyre som er EØS-statsborger28, og arbeider på et norskregistrert fiskefartøy, er pliktig 
medlem uansett bosted. En fisker med hyre som ikke er EØS-statsborger, er ikke pliktig medlem i 
folketrygden. 

En fisker med lott som er EØS-statsborger29, og arbeider på et norskregistrert fiskefartøy, er ikke 
pliktig medlem i folketrygden for lottinntekten. 

Dersom fiskeren er næringsdrivende (lottaker) og ikke arbeidstaker/ansatt på norskregistrert 
fiskefartøy, er han ikke pliktig medlem i folketrygden uansett statsborgerskap. 

Hvis fiskeren er norsk statsborger og arbeider på et norskregistrert fiskefartøy og er bosatt i et land 
utenfor EØS, kommer EØS-forordningen ikke til anvendelse. I slike tilfeller vil folketrygdloven 
regulere medlemskapet fullt ut (med mindre det foreligger en trygdeavtale som sier noe annet). 
Dette betyr at fiskeren kun vil være pliktig medlem i norsk folketrygd dersom fiskeren er å anse som 
arbeidstaker om bord. 

 

                                                           
27 Reglene gjelder for norske statsborgere og EØS-statsborgere samt tredjelandsborgere bosatt i nordiske land. 
Se punkt 11.13. 
28 Reglene gjelder for norske statsborgere og EØS-statsborgere samt tredjelandsborgere bosatt i nordiske land. 
Se punkt 11.13. 
29 Reglene gjelder for norske statsborgere og EØS-statsborgere samt tredjelandsborgere bosatt i nordiske land. 
Se punkt 11.13. 
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11.18  Personer på bareboat-registrerte skip  
På medlemskaps- og lovvalgsområdet likestilles et bareboat-registrert skip med et skip som bare er 
registrert i bareboat-staten (flaggstaten).
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12 Kontakt mellom etatene 

12.1  E-post  
Vi minner om at ekstern e-post går over usikre kanaler og kan lett avlyttes. Taushetsbelagt 
informasjon skal derfor ikke sendes over ekstern e-post. Dette gjelder spesielt personsensitiv 
informasjon. E-post bør derfor kun brukes til ikke-sensitiv informasjonsflyt mellom våre etater. 
Informasjonsflyt som sendes på e-post, må tydelig markeres slik at det raskt kommer til riktig 
mottaker. 

Ved e-post til Skatteetaten er det viktig at man i emnefeltet skriver inn "utland" og personens 
fødselsdato (f.eks. 180155), men ikke fullt fødselsnummer. Dette gjør at e-posten vil bli videresendt 
internt i etaten direkte til riktig gruppe. Henvendelsen vil da bli registrert på riktig person og 
eventuelt fulgt opp og besvart av relevant utlandsgruppe.  

Henvendelser som av sikkerhetsmessige eller praktiske hensyn ikke kan sendes per e-post, sendes 
per post.  

12.2  Telefonhenvendelser  
Av gjensidig respekt for våre hektiske hverdager, bør bruk av telefon mellom våre etater begrenses til 
spesielle tilfeller som må/bør tas opp direkte. I slike saker kan følgende telefonnumre benyttes: 

Kontakttelefon fra NAV til Skatteetaten hele landet: tlf. 800 80 000. 

Kontakttelefon fra Skatteetaten til NAV: NAV Medlemskap og avgift kundesenter: tlf. 21 07 37 00 

12.3  Posthenvendelser  
Alle posthenvendelser må skje via ordinær postgang. ALTINN skal ikke benyttes til henvendelser om 
medlemskap eller skatteplikt! 
 
NAV 
NAV Medlemskap og avgift 
Postboks 6600 Etterstad 
0607 Oslo 
 
Skatteetaten 
Skatteetaten 
Postboks 9200 Grønland 
NO-0134 Oslo 
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Vedlegg:   

Som utgangspunkt vil trygdeavgift bli ilagt av personinntekt med mindre det er krevd/godtgjort 
unntak fra medlemskap eller at medlemskapet er opphørt. Ved krav om at trygdeavgift ikke skal 
ilegges, vurderer vi kravet slik det er beskrevet i denne rutinen. Det er alltid viktig å først vurdere om 
forholdet i saken er beskrevet og avklart i Samhandlingsrutinen, slik at Skatteetaten kun henviser til 
"ta kontakt med NAV Medlemskap og avgift" når:  

 personen har flyttet fra Norge i løpet av inntektsåret 

 personen arbeider for norsk arbeidsgiver både i Norge og i utlandet 

 mottaker av pensjon/uføreytelse har meldt flytting tilbake fra land utenfor EØS-området til 
adresse i Norge, samtidig som personen opplyser at han fortsatt bor og lever i det andre landet  

 det fremstår uavklart i saken om pliktig medlemskap i folketrygden er opphørt eller ikke  

Dersom forholdet gjelder krav om unntak fra medlemskap i folketrygden ved arbeid eller utøvelse av 
næringsvirksomhet i Norge, orienterer Skatteetaten i stedet om at forholdet må avklares med 
trygdemyndighetene i det landet der personen mener å ha sitt trygdemedlemskap, jf. beskrivelsen 
under kapitlene 4 og 7 i Samhandlingsrutinen.  

Anbefalte tekster i korrespondanse knyttet til  trygdeavgift : 

Anbefalt tekst 1 - benyttes ved tilskriving til personer som er omfattet av en av de fire kulepunktene 
over: 

Du opplyser at medlemskap i folketrygden er opphørt, og krever at trygdeavgift ikke skal ilegges i ditt 
skatteoppgjør. Ut fra forholdene i din sak, synes det uklart om du er/har vært medlem av norsk 
folketrygd eller om ditt medlemskap har vært opphørt for hele eller deler av året. Det er viktig at du 
får avklart ditt medlemskap i folketrygden ved flytting til eller fra Norge. Vi anbefaler deg derfor å ta 
kontakt med NAV Medlemskap og avgift for å få avklart ditt medlemskap i norsk folketrygd. 

Anbefalt tekst 2 - benyttes ved tilskriving til personer som krever unntak fra medlemskap i 
folketrygden ved arbeid eller utøvelse av næringsvirksomhet i Norge: 

Du opplyser at du har unntak fra medlemskap i folketrygden under arbeid i Norge, og at trygdeavgift 
ikke skal ilegges i ditt skatteoppgjør. Som utgangspunkt er du pliktig medlem i folketrygden når du er 
i arbeid i Norge. Ditt krav forutsetter derfor bekreftelse fra trygdemyndighetene i det landet der du 
mener å ha ditt trygdemedlemskap, og deretter verifisering fra NAV. Dersom du ikke allerede har fått 
avklaring fra dette andre landets trygdemyndigheter om du er omfattet av medlemskap i dette andre 
landets trygdeordning under arbeidsforholdet i Norge eller ikke, anbefaler vi at du gjør dette før du 
fremmer krav om unntak fra medlemskap i folketrygden under arbeid i Norge. 

Anbefalt tekst 3 - benyttes til mottaker av pensjon/uføreytelse omfattet av koordineringsreglene: 

Hvis du mottar all pensjon/uføreytelse fra en EØS-stat, og dette er ytelser omfattet av koordinerings-
reglene innen EØS, er du trygdepliktig i denne EØS-staten. Er dette landet Norge, er du trygdepliktig 
til Norge. Dersom du er omfattet av koordineringsreglene i en annen EØS-stat, er du ikke 
trygdepliktig til Norge. Vi anbefaler deg i tilfelle å fremlegge bekreftelse fra pensjonsutbetaler på at 
dette er pensjon som er omfattet av koordineringsreglene innen EØS. 

Hvis du har opptjent rettigheter i ulike land, og/eller utøver arbeid og samtidig mottar pensjon/ 
uføreytelse må du ta kontakt med kompetent myndighet i bostedslandet ditt for å få avklart hvor du 
er trygdepliktig. 


