Søknad om skattekort/forskuddsskatt
for utenlandske borgere
Personalia og kontaktopplysninger

1

Etternavn

Fornavn

Evt mellomnavn

Fødselsdato

Telefonnummer

E-postadresse

Statsborgerskap

Fødeland (valgfritt)

Kjønn

Gift
Kvinne

Mann

Ja

Nei

Identifikasjonsdokument

Identitet

2

Norsk identitetsnummer

Identifikasjonsdokumenttype (f.eks. pass. nasjonalt ID-kort)
Evt utstedernavn

Norsk D-nummer

Norsk fødselsnummer

Identifikasjonsdokumentnummer

Norsk DUF-nummer (12 siffer)

Utstederland

Gyldig fra

Eventuelt utenlandsk personidentifikasjon

Gyldig til

Fyll ut hvis personidentifikasjon foreligger i identifikasjonsdokumentet

Personidentifikasjonsnummertype (f.eks. PID, SSN eller TIN)

Personidentifikasjonsnummer

Eventuelt utstedernavn

Eventuelt utstederland

Om ditt nåværende opphold

3

Jeg er dag- eller ukependler
Ankomstdag Norge (dd/mm/åå)

Første arb.dag i Norge (dd/mm/åå)

Planlagt utreisedag (dd/mm/åå)

Sted du først tok opphold i (i år)

Postadresse i Norge

4

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

Poststed

C/O Adresse

5

Oppholdsadresse i Norge

(Fyll ut kun hvis denne er forskjellig fra postadresse)

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

Poststed

C/O Adresse

6

Adresse i hjemlandet/Adresse etter ditt opphold i Norge

Gateadresse eller postboks
Ev. C/O
Postnummer

Navn på bygning
By/Sted

Land

Du oppfordres til å bli elektronisk bruker, se mer info på skatteetaten.no

7

Arbeidsgiver du er ansatt hos / mottar lønn fra

Arbeidsgiver/firma
Arbeidsgivers organisasjonsnummer

Jeg arbeider på sokkel
Du må dokumentere at du har behov for skattekort. For eksempel kan du vise arbeidskontrakt eller skriftelig arbeidstilbud. Ved tilknytning til et vikarbyrå e.l. må du ha
oppdragsbekreftelse.
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8

Lønn og godgjørelser fra arbeidsgiver

9

Egen virksomhet

Forventet inntekt i Norge i år

Organisasjonsnummer

Herav gjelder inntekt fra styrehonorar

Næringsinntekt (årsinntekt)

Jeg mottar styrehonorar

10

Jeg får utgifter til kost, losji og/eller besøksreiser
til mitt hjemland dekket helt eller delvis av
min arbeidsgiver.

Dato og underskrift

Dato

Sted

Underskrift

Veiledning for utfylling av søknad om skattekort/forskuddsskatt for utenlandske borgere
1.

Personalia og kontaktopplysninger
Skriv inn ditt fullstendige navn i rekkefølgen som vist i skjemaet.
Du skal oppgi ditt statsborgerskap og fødeland (valgfritt). Oppgi
den e-postadressen og det telefonnummeret (inklusiv landkode/
retningsnummer) vi kan nå deg på.

2.

Identitet
Skriv inn ditt identitetsnummer og huk av under for hva slags
nummer dette er. Dersom du har bodd/jobbet i Norge skal du ha
fått et norsk D-nummer eller fødselsnummer. Dersom du har fått
oppholdstillatelse i Norge vil du ha fått et DUF-nummer som vil
være påført ditt oppholdskort.

skulle endre adresse, er det viktig at du gir Skatteetaten beskjed
om din nye adresse. Du kan melde flytting på elektronisk skjema
via www.skatteetaten.no (innlogging via pinkoder). Dersom du kun
endrer postadresse uten å flytte kan du levere skjemaet “Melding
om ny/endret postadresse”
5.

Oppholdsadresse i Norge (Fyll ut kun hvis denne er forskjellig
fra postadresse)
Dersom du skal dag- eller ukependle til Norge kan du gå direkte til
felt 5. Vi sender deg bekreftelsen på D-nummer/fødselsnummer og
skattetrekksmelding til den oppgitte postadressen. En eventuell c/o
adresse vil være til personen som du bor hos. Dersom du skulle
endre adresse, er det viktig at du gir Skatteetaten beskjed om din
nye adresse. Du kan melde flytting på elektronisk skjema via www.
skatteetaten.no (innlogging via pinkoder). Dersom du kun endrer
postadresse uten å flytte kan du levere skjemaet “Melding om ny/
endret postadresse”

6.

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.
Se punkt 4. Da kan vi sende deg post, f.eks. skattemelding
året etter. Dersom du ikke vet hvor du skal reise, kan du oppgi
postadresse i hjemlandet.

Eventuelt utenlandsk personidentifikasjon
•
Alle opplysninger som fylles ut under personidentifikasjon
skal basere seg på hva som er oppgitt i vedlagt
identifikasjonsdokument.
•
Personidentifikasjonsnummertype kan være enten TIN, SSN
eller utenlandsk PID. TIN står for Taxpayer Identification
Number og er et skattenummer, SSN står for Social Security
Number og er et trygdenummer og utenlandsk PID står for
Personal Identifiers og er utenlandsk fødselsnummer eller
annen identifikasjon fra hjemlandet.
•
Personidentifikasjonsnummer er selve nummeret hvis type er
TIN, SSN eller utenlandsk PID. Dette er i hovedsak tall, men
kan også være bokstaver

7.

Arbeidsgiver du er ansatt hos/mottar lønn fra
Skriv inn navn og organisasjonsnummer til arbeidsgiver som du
jobber hos eller har jobbtilbud fra. Dersom du jobber på norsk
kontinentalsokkel, huker du av for dette.

8.

Lønn og godtgjørelser fra arbeidsgiver
Oppgi forventet inntekt og godtgjørelser i NOK fra arbeidsgiver i år.
Dersom du mottar styrehonorar, huker du av for dette. Du må også
oppgi hvor mye av lønnen som gjelder styrehonorar.
Dersom du får utgifter til kost, losji og/eller besøksreiser til ditt
hjemland dekket helt eller delvis av din arbeidsgiver, huker du av
for dette. Skatteetaten vil da, basert på informasjon gitt i søknaden,
vurdere om skattekortet vil inkludere standardfradrag.

3.

Om ditt nåværende opphold
Fyll inn alle felt i følgende rekkefølge | dag | måned | år |
Dersom du skal dag- eller ukependle til Norge kryss av “Ja”
og gå direkte til felt 6. Hvis “Nei” skal du oppgi din nåværende
postadresse.

9.

Egen virksomhet
Dersom du driver egen virksomhet skal du oppgi
organisasjonsnummer og forventet næringsinntekt (årsinntekt).
Næringsinntekt skal inkludere overskudd fra enkeltpersonforetak
og selskap med deltakerfastsetting.

4.

Postadresse i Norge
Vi sender deg bekreftelsen på D-nummer/fødselsnummer og
skattetrekksmelding til den oppgitte postadressen. En eventuell
c/o adresse vil være til personen som du bor hos. Dersom du

10.

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

Identifikasjonsdokument
•
Identifikasjonsdokumenttype er type dokument som er
fremlagt, som f. eks. være pass, nasjonalt identitetskort eller
førerkort.
•
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.
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