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Rettledning til RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - 
kreditfradrag 2018 

Fastsatt av Skattedirektoratet 

  Innledning 
Kreditfradrag kan kreves av personer som 
anses skattemessig bosatt i Norge etter norsk 
intern rett og eventuell skatteavtale. Dersom 
en inntekts- eller formuespost som har kilde i 
utlandet skattlegges både i Norge og i 
utlandet, kan det kreves fradrag i norsk 
fastsatt skatt for den skatt som er betalt i 
utlandet. Når beskatningen er gjennomført i et 
land som Norge har skatteavtale med, kan 
det bare gis kreditfradrag når det følger av 
skatteavtalen at inntekten/formuen kan 
beskattes i det annet land og at Norge skal gi 
fradrag for den utenlandske skatten i norsk 
skatt. 

Reglene om kreditfradrag er inntatt i 
skatteloven § 16-20 flg. og 
Finansdepartementets forskrift av 19. 
november 1999 nr. 1158. Reglene gjelder 
også kreditfradrag etter skatteavtale. 
Skjemaet gjelder ikke krav om kreditfradrag 
etter skatteloven § 16-30. 

Personer som i tillegg til inntekter som er 
omfattet av kreditmetoden har inntekter som 
omfattes av den alternative 
fordelingsmetoden og/eller fordelingsmetoden 
med progresjonsforbehold, skal fylle ut både 
skjemaet RF-1147 og skjemaet ”Nedsetting 
av inntektsskatt på lønn” (RF-1150). Det 
samme gjelder personer som i tillegg til 
inntekter som er omfattet av kreditmetoden 
har hatt lønnsinntekt opptjent under 
arbeidsopphold i utlandet med varighet på 
mer enn 12 måneder og som krever 
nedsettelse av skatt. 

Kreditfradraget er begrenset til det laveste av: 

− den beregnede norske skatten på den 
samlede utenlandsinntekt og/eller 
utenlandsformue (beregnet maksimalt 
kreditfradrag), og 

− det beløp som faktisk er betalt i skatt i 
utlandet samme inntektsår som inntekten/ 
formuen er skattepliktig i Norge. 

 
Kreditfradraget skal fordeles på følgende 
kategorier av inntekt: 
- inntekt ved virksomhet i lavskatteland, jf. 

sktl. § 10-63, og inntekt skattlagt etter 
reglene i sktl. §§ 10-60 til 10-68 eller   

- annen utenlandsinntekt 
 
Kreditfradrag for utenlandsk kildeskatt på 
utbytte, renter og royalty mv. er begrenset til 
den skatt som kildelandet kan kreve etter 
skatteavtalen med Norge. Hvis den kildeskatt 
som er trukket overstiger den skatt som kan 
kreves etter skatteavtalen, må det søkes 
refusjon av den overskytende kildeskatt i 
utbetalingslandet. 

Kreditfradrag for utenlandsk inntektsskatt 
avregnes mot norsk skatt på personinntekt 

og/eller alminnelig inntekt avhengig av hvilket 
skattegrunnlag den utenlandske inntekten 
inngår i. Kreditfradrag for utenlandsk 
formuesskatt avregnes mot norsk 
formuesskatt. Det gis ikke kreditfradrag i 
trygdeavgift. 

Beregningen av det maksimale 
kreditfradraget forutsetter at inntekter, 
kostnader, formue og gjeld fordeles mellom 
Norge og utlandet. Spesifikasjonen av hvilke 
av de inntekter og kostnader som er ført i 
skattemeldingen som kan henføres til 
utlandet, foretas i dette skjemaet. Skjemaet er 
et pliktig vedlegg til skattemeldingen når det 
kreves kreditfradrag. Personfradrag og 
eventuelle skattefradrag skal ikke føres opp i 
skjemaet, men vil bli hensyntatt ved 
beregningen av det maksimale 
kreditfradraget. 

Særlig om ektefeller 
Ektefeller som begge har inntekt som 
omfattes av kreditmetoden må fylle ut og 
levere hvert sitt skjema. Ektefeller som 
skattlegges særskilt for inntekt eller felles 
med fordeling av skatt, ses hver for seg ved 
beregningen av det maksimale 
kreditfradraget.  

Særlig om næringsinntekt 
Ved spesifikasjon av næringsinntekt i 
enkeltpersonforetak som skal tilordnes 
utlandet etter den direkte metoden, skal man 
benytte skjemaet RF-1149 Næringsinntekt 
skattlagt i utlandet. 

Deltakere i selskap med deltakerfastsetting 
I selskaper med deltakerfastsetting er 
selskapet pliktig til å fylle ut og levere 
skjemaet RF-1145 Fradrag for skatt betalt i 
utlandet av selskap - kreditfradrag sammen 
med selskapsmeldingen, og informere den 
enkelte deltaker om vedkommendes andel av 
selskapets utenlandske inntekt og formue. 
Når deltakeren er en fysisk person, må han 
selv kreve kreditfradrag ved å fylle ut RF-
1147. 

Dokumentasjon 
Krav om kreditfradrag må kunne 
dokumenteres. Dokumentasjon trenger bare 
fremlegges dersom skattekontoret krever det. 
Dokumentasjonen må vise at beløpet det 
kreves fradrag for: 

 
− utgjør utenlandsk skatt som er 

fradragsberettiget i norsk skatt, 
− er innbetalt i utlandet, og 
− utgjør endelig skatt ved ordinær fastsetting 

i utlandet. 
 
Skattekontoret kan kreve nærmere 
dokumentasjon av inntekter, kostnader og 
formue i utlandet, herunder regnskap for 
virksomhet i utlandet. Skattekontoret kan 

også kreve at dokumentasjon fremlegges i 
notarialbekreftet kopi og/eller sammen med 
oversettelse til norsk av autorisert translatør. 

Omregning av utenlandsk valuta til 
norske kroner 
Inntekter og formue i utenlandsk valuta må 
oppgis både i valuta og i norske kroner (NOK) 
før de føres i skattemeldingen/ 
næringsoppgaven. 

Personer som ikke er regnskapspliktige, kan 
benytte valutakursen på 
transaksjonstidspunktet eller en årlig 
gjennomsnittskurs. Regnskapspliktige skal 
som hovedregel omregne inntekter og 
kostnader etter kursen på 
transaksjonstidspunktet. Regnskapspliktige 
kan i stedet velge å benytte månedlige 
gjennomsnittskurser i den utstrekning dette er 
i samsvar med norsk regnskapsrett. 

Skattyter som anvender en funksjonell valuta 
som er en annen enn norske kroner (valuta 
som selskapets økonomiske virksomhet i 
hovedsak er knyttet til) som regnskapsvaluta i 
årsregnskapet, jf. regnskapsloven § 3-4, må 
omregne til norske kroner for skatteformål. 
Det må foretas en omregning av hver enkelt 
post i skjemaene til norske kroner, og deretter 
beregne skattemessig resultat i norske 
kroner. Det er ikke anledning til å beregne 
skattemessig resultat i funksjonell valuta som 
så omregnes til norske kroner 
(nettoinntektsprinsippet). Om en enkelt post i 
et skjema består av summen av flere 
transaksjoner, gjelder omregningsplikten 
imidlertid bare summen, ikke de enkelte 
underliggende transaksjoner. Omregningen til 
norske kroner skal gjennomføres slik at det 
skattemessige resultat ligger nærmest opp 
mot det man ville fått dersom regnskapet var 
ført i norske kroner. Se nærmere forskrift 1. 
desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 4-2. 

For omregning av verdien på formue og gjeld 
skal kursen pr 1. januar i året etter 
inntektsåret benyttes. Dokumenteres det at 
en vesentlig del av utenlandsinntekten er 
vekslet om på et annet tidspunkt og til en 
annen kurs enn det som følger ved 
omregningen etter reglene ovenfor, kan 
skattekontoret samtykke i at en annen kurs 
brukes ved omregningen.  

Valutakurser finnes på www.norges-bank.no 

Frister 
Dersom rett til kreditfradrag ikke kan 
godtgjøres før utløpet av leveringsfristen det 
året inntekten og/eller formuen i utlandet er 
skattepliktig i Norge, må kravet fremsettes 
senest 6 måneder etter at endelig skatt er 
fastsatt i utlandet. Krav om fradrag for 
utenlandsk skatt kan ikke fremsettes senere 
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enn 10 år etter utløpet av det år 
inntekten/formuen i utlandet var skattepliktig i 
Norge. 

Andre offentlige organers bruk av 
opplysninger i RF-1147 
For å samordne og forenkle 
oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan 
opplysninger som avgis i dette skjemaet, helt 
eller delvis bli benyttet også av andre 
offentlige organer som har hjemmel til å 
innhente de samme opplysningene, jf. lov om 
Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger 
om evt. samordning kan fås ved henvendelse 
til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00 
eller Skattedirektoratet på telefon 
22 07 70 00. 

Bruk av fortegn 
Alle beløp oppgis uten fortegn. 

Utfylling av postene i 
skjemaet 
Du må spesifisere hvilken del av de inntekter 
og kostnader som er ført i skattemeldingen 
eller næringsoppgaven som har tilknytning til 
utlandet. Med utenlandsinntekt menes inntekt 
med kilde i utlandet som er skattepliktig i 
Norge etter norsk intern rett og eventuell 
skatteavtale, og som også beskattes i 
utlandet. Inntekt som etter skatteavtale 
unntas fra norsk beskatning fordi det er 
fordelingsmetoden som skal anvendes, 
medregnes ikke i utenlandsinntekten, selv om 
inntekten skattlegges i utlandet. 

Inntektsposter skal som utgangspunkt 
tilordnes etter den såkalte direkte 
fordelingsmetoden, dvs. at inntekten skal 
henføres til utenlandsinntekten eller den 
norske inntekten etter hvor den er opptjent. 

Post 1 Lønn opptjent i utlandet  
Her føres lønn, honorarer, naturalytelser og 
annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet 
som er ført i skattemeldingen post 2.1.1 og 
som omfattes av kreditmetoden.  

Du må oppgi hvilket land inntekten er opptjent 
i og skattebeløpet i utenlandsk valuta. Oppgi 
også valutakode og skattebeløpet i norske 
kroner. 

Post 2 Pensjon fra utlandet 
Her føres brutto pensjonsinntekt og 
trygdeytelser fra utlandet som er tatt med i 
skattemeldingen postene 2.2.2 og 2.2.3. 
Uføreytelser fra utlandet skal også føres her, 
jf. post 2.1.9. Kryss av for hvilken type ytelse  
det er tale om, og hvilken skatt som er ilagt i 
utlandet. Beløpene skal oppgis både i valuta 
og norske kroner. 

Post 3 Aksjeutbytte fra utenlandsk 
selskap 
Her føres aksjeutbytte fra utenlandske 
selskaper. Det er brutto utbytte før 
skjermingsfradrag som skal oppgis. Oppgi 
hvilken skatt som er ilagt i utlandet. Beløpene 
skal oppgis både i valuta og norske kroner. 

Post 4 Annen kapitalinntekt fra 
utlandet 
Her føres f.eks. skattepliktig gevinst ved 
realisasjon av aksjer i utenlandske selskaper, 
inntekt ved utleie av fast eiendom i utlandet, 
gevinst ved realisasjon av bolig- og 
fritidseiendom i utlandet mv. Spesifiser hva 
inntekten gjelder, og i hvilken post i 
skattemeldingen inntekten er ført. Oppgi 
hvilken skatt som er ilagt i utlandet. Beløpene 
skal oppgis både i valuta og norske kroner. 

Post 5 Næringsinntekt/underskudd og 
personinntekt i enkeltpersonforetak i 
utlandet 
Her føres den del av beregnet personinntekt i 
skattemeldingen post 1.6 som skal henføres 
til utlandet og som er tilordnet eier av 
enkeltpersonforetak. 

For eier av enkeltpersonforetak fordeles 
beregnet personinntekt i post 1.23 i  
RF-1224B Personinntekt fra 
enkeltpersonforetak forholdsmessig mellom 
inntekt i Norge, se post 9930 i 
næringsoppgave 1 (RF-1175) eller post 0999 
i næringsoppgave 2 (RF-1167) eller post 
9930 i næringsoppgave 5 (RF-1368) og 
inntekt i utlandet, se post 4 i RF-1149 
Næringsinntekt skattlagt i utlandet. 

Her føres også næringsinntekt eller 
underskudd som kan henføres til utlandet. 

Oppgi hvilken skatt som er ilagt i utlandet. 
Beløpene skal oppgis både i valuta og norske 
kroner. 

Post 6 Netto næringsinntekt/ 
underskudd og arbeidsgodtgjørelse 
fra selskap med deltakerfastsetting 
med virksomhet i utlandet 
Her føres arbeidsgodtgjørelse i 
skattemeldingen post 1.7 som skal henføres 
til utlandet og som er tilordnet deltaker i 
selskap med deltakerfastsetting, se RF- 1221 
B Deltakerens oppgave over egen formue og 
inntekt i selskap med deltakerfastsetting post 
1160 og post 1162. 

Her fører også deltaker i selskap med 
deltakerfastsetting sin andel av selskapets 
næringsinntekt eller underskudd som kan 
henføres til utlandet. Selskapet kan opplyse 
om beløpet. Den andel av 
arbeidsgodtgjørelsen som skal henføres til 
utlandet skal også inngå i disse sistnevnte 
beløpene. 

Oppgi hvilken skatt som er ilagt i utlandet. 
Beløpene skal oppgis både i valuta og norske 
kroner. 

Post 7 Kostnader direkte tilordnet 
inntekt fra utlandet 
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 7.1-7.7 skal du bare angi ett 
kryss eller ett beløp per post. 

Dersom hele kostnaden i post 7.1-7.3 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 post 7.4-7.7 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 som kan kreves 
direkte tilordnet inntekt i utlandet 
For postene 7.9-7.11 skal det krysses av for 
Ja dersom fradraget skal tilordnes den 
utenlandske inntekten. Dersom fradraget skal 
tilordnes Norge krysses av for Nei. For de 
poster det er krysset av Ja, må det gis 
ytterligere opplysninger i post 12 
Tilleggsopplysninger. 

Fremførbare underskudd i næring post 7.10 
skal fordeles etter den direkte 
tilordningsmetoden og tilordnes utlandet 
dersom underskuddet i sin tid rettmessig 
oppstod der. 

Post 7.11 gjelder rentekostnader direkte 
knyttet til virksomhet i annen EØS-stat. 
Næringsdrivende med virksomhet i en annen 
EØS-stat kan tilordne gjeldsrenter fra 
næringsvirksomhet etter hvor inntekten 
rettmessig er oppebåret eller kostnaden 
rettmessig er pådratt dersom skattyter 
godtgjør at 90 prosent eller mer av 
gjeldsrentene er tilknyttet skattyters 
virksomhet i Norge. Velger du dette skal det 
krysses av for Nei. Dersom 90 prosent eller 
mer av gjeldsrentene er tilknyttet skattyters 
virksomhet utenfor Norge, skal gjeldsrentene 
tilordnes etter den direkte metode. Om du 
velger dette skal det krysses av for Ja. 
Gjeldsrentene føres i så fall i post 2.2. i  
RF-1149. 

Andre kostnader som ikke knytter seg 
direkte til inntekt i Norge eller 
utlandet 
Rentekostnader skal normalt fordeles etter 
nettoinntektsprinsippet. Der renter skal 
fordeles forholdsmessig vil fordelingen bli 
utført av skattekontoret. 

Ektefeller kan velge hvem av dem som skal 
kreve fradrag for rentekostnader. Hvorledes 
ektefellene fordeler rentekostnadene mellom 
seg vil i visse tilfeller kunne få betydning ved 
beregningen av maksimalt kreditfradrag når 
bare den ene ektefellen krever kreditfradrag. 
 
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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For andre kostnader enn gjeldsrenter kan 
skattekontoret unntaksvis gi tillatelse til at 
andre fordelingsnøkler benyttes. Det må da 
vedlegges dokumentasjon for at fordeling 
etter en annen fordelingsnøkkel gir et rimelig 
resultat i samsvar med alminnelige aksepterte 
forretningsmessige og bedriftsøkonomiske 
prinsipper, samt at denne fordelingen 
anvendes konsekvent. Bruk post 12 
Tilleggsopplysninger. 

Post 8 Formue i utlandet 
Her føres formue som er skattlagt i utlandet 
og som er ført i skattemeldingen post 4.6. 

Du må oppgi hvilket land formuen befinner 
seg i og formuesart. Oppgi også valutakode 
og skattebeløpet i norske kroner og 
utenlandsk valuta. 

Post 9 Deltakers andel av utenlandsk 
formue/gjeld i selskap med 
deltakerfastsetting 
Her fører deltaker i selskap med 
deltakerfastsetting sin andel av selskapets 
formue og gjeld som kan henføres til utlandet. 
Beløpet skal også fremgå av skattemeldingen 
post 4.5.4 eller 4.8.3. Selskapet kan opplyse 
om beløpet. 

Du må også oppgi hvilket land formuen 
befinner seg i og betalt formuesskatt i 
utenlandsk valuta. Oppgi også valutakode og 
skattebeløpet i norske kroner. 

Post 10 Krav om fradrag for fremført 
utenlandsk skatt 
Når kreditfradraget ikke kan trekkes fra fullt ut 
ved dette årets skatteoppgjør, kan det 
fremføres til fradrag i skatt i de inntil fem 
påfølgende årene innenfor hver av 
inntektskategoriene. Om man har 
kreditfradrag til fremføring som relaterer seg 
til flere foregående år, skal fremført 
kreditfradrag fra et tidligere år fradras i sin 
helhet før det gis fradrag for skatt betalt i 
utlandet i et senere år. Det skal gjøres fradrag 
for utenlandsk skatt for inneværende år før 
det gjøres fradrag for utenlandsk skatt fra 
tidligere år. Samlet fradrag for det enkelte år, 
innenfor hver av inntektskategoriene, kan ikke 
overstige maksimalt kreditfradrag for dette 
året. 

Post 11 Krav om tilbakeføring av 
utenlandsk skatt til foregående år  
Ubenyttet kreditfradrag kan tilbakeføres, jf. 
skatteloven § 16-22 annet ledd. Det 
innebærer at utenlandsk skatt som ikke 

kommer til fradrag ved dette årets 
skatteoppgjør, kan tilbakeføres til fradrag i 
skatt i foregående år innenfor hver av 
inntektskategoriene i § 16-21 første ledd a og 
b. Samlet fradrag for foregående år, innenfor 
hver av inntektskategoriene, kan ikke 
overstige det maksimale kreditfradraget for 
dette året. Tilbakeføring er betinget av at 
skattyteren kan sannsynliggjøre at 
vedkommende i løpet av de fem påfølgende 
årene ikke vil bli skattepliktig i Norge for slik 
inntekt med kilde i utlandet.   

Post 12 Tilleggsopplysninger 
Her kan du oppgi andre opplysninger, bl a 
mottatte bidrag, livrenter utenfor 
arbeidsforhold mv. som er ført i post 2.6 i 
skattemeldingen. Eventuell etterlønn og 
etterpensjon skal føres i henholdsvis post 1 
og post 2 i skjemaet. 

Dersom det er krysset av Ja i en eller flere av 
postene 7.8-7.11 må det gis ytterligere 
opplysninger her. 
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