
Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2017

Land Beløp i valuta Valutakode Beløp i NOK

Når du har ført opp noen av disse fradragene i skattemeldingen, må du opplyse om fradraget knytter seg til lønn i Norge og/eller til lønnen i utlandet:

Dato Underskrift

PoststedAdresse Postnr.

Navn Fødselsnummer

Se rettledning på baksiden

1 Lønn opptjent i utlandet

RF-1150B

Hvor lenge har du arbeidet i utlandet i inntektsåret?

Fra dato Til dato Hvor mange dager

har du oppholdt deg i Norge?

(hele eller deler av dager)

Antall dager

Norge Forholdsmessig
fordeling

Beløp som knytter seg
til lønnen i utlandet (NOK)

Utlandet

Skattemeldingen post 3.2.2 faktiske kostnader2.1

Skattemeldingen post 3.2.7 merkostnader ved arbeidsopphold
utenfor hjemmet

2.2

Skattemeldingen post 3.2.8/9 netto arbeids-/besøksreiser2.3

Skattemeldingen post 3.2.11 fagforeningskontingent2.4

Skattemeldingen post 3.2.12 premie til pensjonsinnskudd2.5

3 Tilleggsopplysninger

2 Kostnader direkte tilordnet lønn fra utlandet ført i post 1

Beløpet føres også i skattemeldingen post 2.1.1

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-14 med forskrift.



Skjemaet RF-1150 skal fylles ut av personer som  krever nedsettelse av norsk skatt for å unngå dobbeltbeskatning på lønn som er opptjent under arbeidsopphold 

i utlandet. Forutsetningen er at man har krav på slik nedsettelse etter interne skatteregler eller skatteavtale. I noen få tilfeller kan man også kreve nedsettelse i 

norsk skatt på pensjon fra utlandet, avhengig av den aktuelle skatteavtale. 

Reglene følger av skatteloven § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 16-29-20 flg.

Personer som er skattemessig bosatte i Norge etter norsk intern rett og etter eventuell skatteavtale kan kreve nedsettelse i norsk skatt på lønn i følgende tilfeller:

- lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet med en varighet på mer enn 12 måneder (den såkalte ettårsregelen), eller

- lønn som er omfattet av fordelingsmetoden med progresjonsforbehold eller den alternative fordelingsmetoden etter skatteavtale som Norge har inngått med en 

  annen stat.

Den alternative fordelingsmetoden er en metode for å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i et annet nordisk land, samt lønn i offentlig tjeneste og pensjon 

fra enkelte stater. Fordelingsmetoden med progresjonsforbehold er en metode for å unngå dobbeltbeskatning på lønn opptjent i en del andre stater. 

Nedsettelsen i skatten beregnes i begge tilfeller ved at den inntekten som er opptjent i utlandet medregnes i det norske beskatningsgrunnlaget for trinnskatt og 

alminnelig inntekt, og at skatten så settes ned med den del av skatten som faller på lønn opptjent i utlandet.

Nedsettelse av inntektsskatten skjer ved skattefastsettingen. Har du i tillegg inntekter som omfattes av kreditmetoden, skal du også fylle ut skjemaet RF-1147 

Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag. Ektefeller som begge har inntekt som omfattes av reglene om skattenedsettelse, må fylle ut hvert sitt 

skjema. I noen tilfeller kan nedsettelsen av skatten bli mindre enn den skatt som er betalt i utlandet dersom det er et høyere skattenivå i det landet der inntekten 

er opptjent. 

Øverst på skjemaet må du gi opplysninger om varigheten av arbeidsoppholdet i utlandet i inntektsåret, og om varigheten av opphold i Norge. Har du hatt flere 

opphold i utlandet i inntektsåret, må du gi informasjon om dette under post 3 Tilleggsopplysninger.

Rettledning
Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2017

Innledning

Post 1 Lønnsinntekt opptjent i utlandet
Her skal du oppgi lønn, honorarer, naturalytelser og annen godtgjørelse for arbeid som er utført i utlandet, og som omfattes av reglene om nedsettelse av skatt, 

se ovenfor under innledningen.  Beløpet skal oppgis både i den aktuelle valuta ved utbetalingen og i norske kroner. Det skal også oppgis valutakode 

(eksempelvis  SEK, EUR, USD).  Her skal du også oppgi pensjon fra utlandet når det følger av skatteavtale at dobbeltbeskatning skal unngås ved den alternative 

fordelingsmetoden.

Ved omregningen skal du benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet eller en årlig gjennomsnittskurs. Dokumenteres det at en vesentlig del av 

utenlandsinntekten er vekslet om på et annet tidspunkt og til en annen kurs, kan skattekontoret samtykke i at en annen kurs brukes ved omregningen. I så fall 

må du gi nærmere opplysninger under post 3 Tilleggsopplysninger.

Valutakursene finnes på www.norges-bank.no

Post 2 Kostnader direkte tilordnet lønn fra utlandet ført i post 1
I denne posten skal du oppgi kostnader som er oppført i skattemeldingen, og som kan knyttes direkte til utlandsinntekten. At en kostnad kan direkte tilordnes en 

inntekt vil si at kostnaden er pådratt for å opptjene inntekten. 

For alle postene 2.1 – 2.5 skal du bare angi ett kryss eller ett beløp per post. 

Dersom hele kostnaden i postene 2.1 - 2.3 er knyttet enten til inntekt i Norge eller til inntekt i utlandet krysser du av i rubrikken for Norge eller utlandet. Der 

kostnaden er tilknyttet både Norge og utlandet, benytter du rubrikken for beløp som knytter seg til inntekt i utlandet. I et slikt tilfelle skal du ikke krysse av i 

avkryssingsfeltet for Norge eller utlandet. 

Dersom hele kostnaden i postene 2.4 og 2.5 er knyttet enten til inntekt i Norge eller til inntekt i utlandet krysser du av i rubrikken for Norge eller utlandet. Der 

kostnaden er tilknyttet både Norge og utlandet, skal kostnaden enten fordeles forholdsmessig ved å krysse av for forholdsmessig fordeling, eller det skal fylles ut i 

rubrikken for beløp utland.

Andre kostnader og fradrag som ikke knytter seg direkte verken til inntekten i Norge eller utlandet, blir fordelt forholdsmessig mellom nettoinntekten i Norge og i 

utlandet. Denne fordelingen vil bli foretatt av skattekontoret.
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