
Søknad om refusjon av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for 
visse fysiske driftsmidler

1. Søker
Navn TIN (skatteidentifikasjonsnummer)

Postadresse, land

Telefonnummer E-post

3. Søknad om refusjon av kildeskatt på
Renter

Royalty

Dere må legge ved en attest som viser at personen som signerer denne søknaden har fullmakt til å signere på vegne av søkeren, for eksempel en firmaattest.

2. Representant (hvis aktuelt)
Navn Identifikasjonsnummer

Postadresse, land

Kontaktperson

Telefonnummer E-post

Dere må legge ved en signert fullmakt. Dere må også legge ved en attest fra søkeren som viser at fullmakten er signert av en person som har signaturrett på vegne av søkeren, for 
eksempel en firmaattest.

Velg ETT av alternativene over

4. Alternativ A - Grunnlaget for refusjon er at søker er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i EØS-området
Søkeren må være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi ber om at dere oppgir 
opplysninger av relevans for dette vilkåret, slik som:

• Hva er søkerens hovedaktivitet i EØS?
• Hva er de viktigste forretningsmessige grunnene for etablering i EØS?
• Hvor befinner hovedsakelig morselskapet eller investorene til søkeren seg?
• Når ble søkeren etablert i EØS?
• Hvor holder søkeren til og hvem utøver sentrale funksjoner knyttet til søkerens økonomiske aktivitet?
• Dersom sentrale funksjoner er satt bort til en eller flere tredjeparter, hvor er disse etablert?
• Hvor befinner ledelsen/styremedlemmene seg?
• Er det andre relevante faktorer ved etableringen i EØS?

Dere må også legge ved en attest fra offentlig myndighet som bekrefter at søkeren er registrert og lokalisert innenfor det europeiske økonomiske samarbeid-
sområdet (EØS). Vanligvis aksepteres attester fra nasjonale registre for virksomheter eller juridiske enheter.
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Leiebetalinger for skip, fartøy, rigger, fly eller helikopter

Type leiebetalinger, kontraktsdetaljer og annen relevant informasjon.



4. Alternativ B - Grunnlaget for refusjon er en skatteavtale
Søknad med hjemmel i skatteavtalen mellom Norge og

Dere må legge ved en bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene. Bostedsbekreftelsen må slå fast at søkeren var hjemmehørende etter den aktuelle 
skatteavtalen med Norge for det året/de årene de skattepliktige betalingene ble mottatt.

, artikkel

4. Alternativ C - Andre grunnlag for refusjon 
Betalingen som kildeskatten er trukket fra er ikke skattepliktig renteinntekt, royalty eller leiebetaling i henhold til skatteloven §§ 10-80 eller 10-81 av andre årsaker:

5. Betaler (norsk selskap)
Navn Org. nr.

Adresse

6. Betalinger og refusjonsbeløp

Dato Fakturanummer Bruttobeløp (NOK) Trukket kildeskatt Benyttet sats (%) Påberopt sats (%) Refusjonsbeløp

Totalt

7. Betalingsinformasjon
Bankens navn

IBAN BIC / SWIFT eller bankkode

Kontoinnehavers navn Valuta for bankkontoen

Som søker må dere legge ved et dokument fra banken deres som bekrefter firmanavnet og kontonummeret, for eksempel en bankutskrift.

Som representant må dere legge ved et dokument fra banken deres som bekrefter at dere er kontoinnehaveren, for eksempel den øverste delen av en månedlig bankutskrift eller et 
bankkort. Den vedlagte fullmakten må bekrefte betaling til representantens bankkonto.
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8. Signatur

Dato Søkers signatur/signatur på vegne av søker

Vi bekrefter at vi er eierne av betalingene og at informasjonen gitt i denne søknaden er korrekt. Vi krever herved refusjon av rente-/royalty-/leiebetalingen som nevnt i søknaden.

•Hvis det ikke er nok plass i feltene i skjemaet, kan dere legge ved tilleggsdokumentasjon og sende inn sammen med søknaden. 
•Søknaden må være signert av en person med signaturrett i henhold til vedlagt firmaattest. 
•Hvis en fullmektig signerer søknaden, må fullmakten legges ved.
•Vær oppmerksom på at innsendt dokumentasjon ikke vil bli returnert.
•Dere kan finne dette søknadsskjemaet på www.skatteetaten.no; ved å søke på «kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger».
•Send søknadsskjemaet og dokumentasjon til:

 Skatteetaten
 Postboks 9200 Grønland
 0134 OSLO, NORGE

Vær oppmerksom på følgende:
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