
Søknad om fritak fra solidaransvar for utenlandsk arbeidsgiver

RF1533B - Oktober 2020

Oppdragstaker (arbeidsgiver) Norsk org.nr.

Oppdragsgiver (den som leier inn) Norsk org.nr.

Hovedoppdragsgiver Norsk org.nr.

Dato og underskrift oppdragstaker Dato og underskrift oppdragsgiver 

Vi søker om fritak
fra dato til dato

Skattebetalingsloven § 4-1 (2) og (3)

Når en arbeidstaker leies ut har både oppdragstaker (den som leier ut) og oppdragsgiver (den som leier inn) ansvar 
for at arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir betalt. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte.

Vi kan gi fritak fra den dato søknad med alle vedlegg er mottatt. Du kan få fritak for opptil ett år om gangen, første gang inntil 6 måneder. 

For å få fritak må du: 
• rapportere kontrakt og arbeidstakere (RF-1199, RF-1198) 
• levere a-melding (gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte)
• overføre skatten du har trukket fra de ansattes lønn til en egen skattetrekkskonto, eller ha bankgaranti som dekker skattetrekket 
• ha betalt alle skatte og avgiftskrav

Et fritak gjelder alle oppdragsgivere i kontraktskjeden.

For mer informasjon se skatteetaten.no (Bedrift/Utenlandsk/Arbeidsgiver/Solidaransvar).

          Vi søker om fritak for:

Kontraktsnummer

Kontraktsperiode

Kontraktsum/timepris

Vi søker om fritak på generelt grunnlag.

Vikarbyrå/bemanningsforetak kan søke om generelt fritak som 
gjelder alle oppdragsgivere i en periode. 

Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for 
bemanningsforetak.

Vi har skattetrekkskonto i norsk bank, eller norsk avdeling av utenlandsk bank, og vedlegger signert bekreftelse fra banken hvor kontotype og kontonummer er oppgitt.

Vi overfører skattetrekk til kontoen ved lønnsutbetaling 
og vedlegger kontoutskrift for siste 6 måneder.

Vi har fast beløp, kr

på vår skattetrekkskonto og vedlegger bekreftelse fra banken.

Vi vedlegger bankgaranti for skattetrekk.

Utenlandske arbeidsgivere må sende søknad til Skatteetaten, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo, Norge eller bruk 
www.skatteetaten.no/kontaktskjemaforetak. Begge parter må signere søknaden.

https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-kontrakt-oppdragstaker-og-arbeidstakere/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/arbeidsgiver/a-ordningen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/arbeidsgiver/opprette-skattetrekkskonto/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/arbeidsgiver/solidaransvar/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/bemanningsforetak/
www.skatteetaten.no/kontaktskjemaforetak
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