
Personalia og kontaktopplysninger
Etternavn Fornavn, ev. mellomnavn Norsk fødselsnummer / d-nummer

Fødselsdato Telefonnummer E-postadresse

Kjønn Statsborgerskap Fødeland (valgfritt)
Kvinne Mann

Søknad om skattekort/forskuddsskatt
for utenlandske borgere

1

Om ditt nåværende opphold

Gateadresse eller postboks

C/O Navn på bygning

Postnummer By/Sted Land

Adresse i hjemlandet/Adresse etter ditt opphold i Norge
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2
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Arbeidsgiver du er ansatt hos / mottar lønn fra
Arbeidsgiver/firma

Arbeidsgivers organisasjonsnummer

6

Uspesifisert

Du må legge ved dokumentasjon på at du har behov for skattekort, for eksempel arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved tilknytning til et vikarbyrå e.l. må du ha oppdragsbekreftelse.

I Norge (på fastlandet)

Kun på norsk kontinentalsokkel tilknyttet petroleumsvirksomhet

I utlandet

På fiskefartøy innenfor norsk 12-milssone

På fiskefartøy utenfor norsk 12-milssone

Hvor er arbeidsstedet (flere valg er mulig) Beskriv arbeidsoppholdet (flere valg er mulig)
Har en sammenhengende arbeidsperiode

Er i Norge i flere perioder i løpet av året. Oppgi antall dager: 

Utfører arbeid i utlandet helt eller delvis finansiert av den norske stat

Er grensegjenger

Er flyvende personell / kjører landtransport

Ankomstdag i Norge (dd/mm/åå) Første arbeidsdag i Norge (dd/mm/åå) Siste arbeidsdag i Norge (dd/mm/åå) Planlagt utreisedag (dd/mm/åå)

Oppholdskommune pr 1.1 i inntektsåret, eller første kommune du bodde i eller arbeidet i dette året

Lønn og godtgjørelser fra arbeidsgiver
Forventet lønn og godtgjørelser i Norge i år

Herav gjelder inntekt fra styrehonorar

7

Egen virksomhet
Organisasjonsnummer

Forventet inntekt fra egen næring

8 Andre inntekter
Forventet inntekt av fast eiendom

Forventet annen kapitalinntekt (vennligst spesifiser)

Forventet ytelse/inntekt fra NAV (vennligst spesifiser hvilken ytelse du mottar)

9

Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, må du fylle ut post 10 på baksiden.

Var du i Norge i fjor? Hvis nei, gå til post 43

Når kom du? Når reiste du hjem?

Var du her flere ganger? Hvis ja, hvor mange dager til sammen?

Ordning for kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere4

Du som er ny i Norge og jobber på land i Norge, blir automatisk med i en frivillig skatteordning som heter kildeskatt på lønn. I denne skatteordningen betaler du en fast prosent i 
skatt* som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din. Dersom du ønsker å betale skatt i denne ordningen skal du ikke krysse av under.

Du kan velge deg ut av ordningen og betale ordinær skatt i stedet hvis det lønner seg for deg. Du velger det ved å krysse av under, eller du kan velge det ved å søke om nytt skat-
tekort senere i året. Velger du deg ut av ordningen for kildeskatt på lønn, kan du ikke komme inn i ordningen igjen for dette året. Dersom du ikke fyller vilkårene for ordningen, skal 
du krysse av nedenfor for å bli skattlagt etter ordinære regler.

Jeg velger meg ut av kildeskatt på lønn, og velger å betale ordinær skatt * Spør oss hva satsen er i år, eller se skatteetaten.no/kildeskattlonn 



Søknad om skattekort/forskuddsskatt
for utenlandske borgere

1. Personalia og kontaktopplysninger 
Skriv inn ditt fullstendige navn i rekkefølgen som vist i skjemaet. Oppgi ditt 
norske fødselsnummer/d-nummer, eller fødselsdato, kjønn, statsborgerskap 
og fødeland (fødeland er valgfritt). Oppgi den e-postadressen og det 
telefonnummeret (inklusiv landkode/retningsnummer) vi kan nå deg på.
 
2. Adresse i hjemlandet/ Adresse etter ditt opphold i Norge
Oppgi adresse i hjemlandet eller annen adresse du planlegger å reise 
til etter at oppholdet i Norge er over. Dersom du endrer adresse er det 
viktig at du gir Skatteetaten beskjed om ny adresse. Da kan vi sende deg 
post. Dersom du ikke vet hvor du skal reise, kan du oppgi postadresse i 
hjemlandet. 

3. Opphold i Norge i fjor
Vi må vite dette for å se om du kan få kildeskatt på lønn i år. Du må likevel 
sjekke og endre skattemeldingen for i fjor.

4. Kildeskatt på lønn
• Kildeskatt på lønn: Du betaler en fast sats i skatt og skatten er ferdig 

betalt når du får utbetalt lønn. Du får en skattekvittering neste år som 
viser inntekten din og hvor mye skatt du har betalt. Du får ikke en skat-
temelding og skatteoppgjør.

• Ordinære skatteregler: Skattesatsen varierer med inntekt og fradrag. 
Du får skattemelding neste år som viser inntekten din. Du må sjekke 
om den er riktig, og du må endre den hvis noe mangler eller er feil. Du 
får et skatteoppgjør neste år som viser om du har betalt for mye eller 
for lite skatt i Norge.

Du kan lese mer på www.skatteetaten.no/kildeskattlonn

5. Om ditt nåværende opphold
Kryss av for hvor arbeidet ditt foregår. Har du flere arbeidsforhold kan du 
krysse av flere steder.
Kryss deretter av for den beskrivelsen av arbeidsforholdet som best 
beskriver din situasjon.
Oppgi ankomstdag og første arbeidsdag. Hvis du vet hvilken dag som er 
siste arbeidsdag og planlagt utreisedag, skal du også oppgi dette.
Hvis du bor og oppholder deg i Norge under arbeidsforholdet(-ene), skal du 
oppgi kommunen du var bosatt i 1. januar, eller den den første kommunen 
du bodde i/arbeidet i dette året, hvis du ikke var bosatt 1. januar.
Hvis du ikke overnatter i Norge under arbeidsforholdet(-ene) skal du oppgi 
den første kommunen du arbeidet i. 
Hvis du utfører alt arbeidet i utlandet, skal du oppgi den kommunen der din 
arbeidsgiver har kontoradresse.
 
 

6. Arbeidsgiver du er ansatt hos/mottar lønn fra
Skriv inn navn og organisasjonsnummer til arbeidsgiver som du jobber hos 
eller har jobbtilbud fra. 
 
7. Lønn og godtgjørelser fra arbeidsgiver
Oppgi forventet skattepliktig inntekt og godtgjørelser i NOK fra arbeidsgiver 
i år. Dersom du mottar styrehonorar, må du også oppgi hvor mye av lønnen 
som gjelder styrehonorar.
 
8. Egen virksomhet
Dersom du driver egen virksomhet skal du oppgi organisasjonsnummer 
og forventet skattepliktig næringsinntekt i år. Næringsinntekt skal inkludere 
overskudd fra enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting.
 
9. Andre inntekter
Dersom du eier fast eiendom i Norge, skal du oppgi forventet skattepliktig 
inntekt av fast eiendom.
Dersom du ved årets slutt har oppholdt deg i Norge i 183 dager eller mindre 
de siste 12 måneder, og du ved årets slutt heller ikke har oppholdt deg i 
Norge i mer enn 270 dager de siste 36 måneder, skal du ikke oppgi andre 
kapitalinntekter enn inntekt av fast eiendom og løsøre i Norge. Dersom du 
ved årets slutt har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager de siste 12 
måneder, eller du ved årets slutt har oppholdt deg i Norge i mer enn 270 
dager de siste 36 måneder, skal du oppgi alle (globale) kapitalinntekter.

10. Identifikasjonsdokument
Feltene er påkrevet hvis du ikke har norsk fødselsnummer/d-nummer fra 
før. Identifikasjonsdokumenttype er type ID-dokument som er fremlagt, som 
f.eks. pass eller nasjonalt identitetskort.
Identifikasjonsdokumentnummer er dokumentets nummer, som f.eks. 
passnummer eller førerkortnummer.
Utstedernavn er navnet på den etat som har utstedt dokumentet, som 
f.eks. Oslo politidistrikt, Statens vegvesen eller Skatteverket.
Utstederland er landet dokumentet er utstedt i.
Gyldig fra er datoen dokument er gyldig fra.
Gyldig til er datoen dokumentet er gyldig til.
 
11. og 12. Oppholdsadresse og postadresse i Norge
Vi trenger minst én adresse hvor vi kan nå deg. Hvis du skal dag- eller 
ukependle til Norge trenger du ikke å oppgi oppholdsadresse i Norge 
i tillegg til i hjemlandet. Oppgi i så fall den postadressen vi kan nå deg 
på mens du er i Norge i post 12. Hvis du har fylt ut oppholdsadresse i 
Norge, skal du kun fylle ut postadresse i post 12 hvis den er forskjellig 
fra oppholdsadressen i post 11. Hvis du mottar posten din på en annen 
persons postadresse må du fylle ut denne personens navn i c/o-feltet. Hvis 
du endrer adresse, er det viktig at du gir Skatteetaten beskjed om den nye 
adressen din via www.skatteetaten.no/kontakt (innlogging med elektronisk 
ID) eller på skjemaet “Melding om ny/endret postadresse”

13. Dato og underskrift
Her bekrefter du at informasjonen du har oppgitt er korrekt.

Dato og underskrift13

Dato Sted Underskrift

Veiledning for utfylling av søknad om skattekort/forskuddsskatt for utenlandske borgere
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Identitet
Utenlandsk identitetsnummer

Utstederland

Norsk DUF-nummer (12 siffer)

10 Identifikasjonsdokument
Identifikasjonsdokumenttype (f.eks. pass, nasjonalt ID-kort) Identifikasjonsdokumentnummer

Ev. utstedernavn Utstederland

Gyldig fra Gyldig til

Oppholdsadresse i Norge
Gate/vei, husnummer og ev. husbokstav, ev. bruksenhetsnummer (f.eks H0101)

Postnummer Poststed

C/O

11

Gate/vei eller postboks, husnummer og ev. husbokstav, ev. bruksenhetsnummer (f.eks H0101)

Postnummer Poststed

C/O

Postadresse i Norge12 Fylles kun ut hvis den er forskjellig 
fra oppholdsadresse
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