INFORMATION VID ARBETE I NORGE
SKATTEETATEN/SKATTEVERKET
Från och med 1 oktober 2013 gäller s.k ID-kontrollsregler i Norge. Om du inte arbetat i Norge
under de senaste 24 månaderna eller om du inte gjort en ID-kontroll efter januari 2011 måste
du personligen in till ett av de skattekontor som utför ID-kontroll för att söka om skattekort.
OBS! Det är endast tidsbeställning som gäller för alla ärenden hos Skatteetaten,
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/id-kontroll/ .Vid besöket måste du ha med dig
giltigt pass eller nationellt ID-kort som utfärdats av Polismyndigheten. Du kan även bruka
giltigt körkort tillsammans med personbevis som måste vara stämplat och underskrivet av
Skatteverket som legitimation. Personbeviset måste styrka ditt medborgarskap samt kön och
du beställer detta på www.skatteverket.se under fliken; Beställ personbevis + Hitta och hämta
rätt personbevis där du väljer Utländsk ambassad/myndighet/annan mottagare. Du kan även
ringa Skatteverket, 0771-567 567 för att beställa personbeviset. Vid besöket/ID-kontrollen
måste du även kunna uppvisa ett arbetskontrakt.
Efter att du gjort ansökan om skattekort och den har behandlats ska din arbetsgivare
rekvirera dina uppgifter från Skatteetaten. Om du inte gjort ansökan och det fattas uppgifter
hos Skatteetaten är arbetsgivaren skyldig att dra 50% i skatt på din lön.
Det är inte nödvändigt att folkbokföra sig i Norge för att arbeta där. Du kan fortfarande
vara skriven i Sverige och ha en vistelseadress i Norge. Det finns dock flera regler kring detta
beroende på hur din livssituation ser ut och hur ofta du återvänder till Sverige.
o

Enligt det nordiska skatteavtalet ska i regel ersättning från den norska social- och
arbetslöshetsförsäkringen beskattas både i Norge och i Sverige. Observera att detta inte
innebär dubbelbeskattning, avräkning tillämpas. Kontakta Skatteverket och Skatteetaten om
en sådan situation uppstår. Gäller även gränsgångare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gränsgångare
Med gränsgångare menas en person som under inkomståret är bosatt och betalar skatt i en
gränskommun på den norska eller svenska sidan och pendlar till sitt arbete i en
gränskommun på andra sidan gränsen. Läs mer på www.skatteverket.se Som gränsgångare bosatt i Sverige ska du lämna in en preliminär självdeklaration, SKV 4314 till
Skattverket. Du uppger då din uppskattade inkomst för din arbetsperiod eller hela inkomståret.
Du har samma möjlighet att göra avdrag i din inkomstdeklaration i samband med arbetet i
Norge som om du skulle arbeta i Sverige, t.ex. avdrag för resor.
Arbetar du enbart i Norge kommer du ett få ett skattekort för inbetalning av s.k.
Trygdeavgift. Avgiften ger rätt till norsk pension, social- och arbetslöshetsförsäkring. Du
slipper i gengäld att betala den allmänna pensionsavgiften i Sverige samt får möjlighet att yrka
avdrag för Trygdeavgiften i den svenska deklarationen. I normalfallet ska du själv betala in
preliminärskatten som särskild A-skatt. Det är endast om den norska arbetsgivaren har fast
driftställe i Sverige som denne drar preliminär skatt.
Du ska ansöka om s.k. Grensegjengerstatus hos Skatteetaten i Norge. Denna blankett ska
lämnas in till den skatteregion där man ska utföra arbete i Norge. Blanketten finns inte att
tillgå på Internet utan kan fås på Skatteetaten eller hos Grensetjänsten. Till denna blankett ska
det bifogas ett personbevis från Skatteverket som styrker bostadsadress (måste vara stämplat
av Skatteverket, läs nedan i texten hur du beställer detta).
Om du inte arbetat i Norge under de senaste 24 månaderna eller om du inte gjort en s.k. IDkontroll efter januari 2011 måste du personligen in till ett av de skattekontor som utför IDkontroll för att söka om skattekort. OBS! Det är endast tidsbeställning som gäller för alla
ärenden hos Skatteetaten, https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/id-kontroll/ . Ta med dig
giltigt pass eller nationellt ID-kort som utfärdats av Polismyndigheten. Du kan även bruka
giltigt körkort tillsammans med personbevis som måste vara stämplat och underskrivet av
Skatteverket som legitimation. Personbeviset måste styrka ditt medborgarskap samt kön och
du beställer detta på www.skatteverket.se under fliken; Beställ personbevis + Hitta och hämta
rätt personbevis där du väljer Utländsk ambassad/myndighet/annan mottagare. Du kan även
ringa Skatteverket, 0771-567 567 för att beställa personbeviset. Vid besöket/ID-kontrollen
måste du även kunna uppvisa ett arbetskontrakt.
Efter att du gjort ansökan om Grensegjengerstatus och den har behandlats ska din
arbetsgivare rekvirera dina uppgifter från Skatteetaten. Om du inte gjort ansökan och det fattas
uppgifter hos Skatteetaten är arbetsgivaren skyldig att dra 50% i skatt på din lön.
Trygdeavgift ska betalas in till Skatteetaten om man enbart utför arbete i Norge.

NAV/FÖRSÄKRINGSKASSAN
o

I Norge ingår socialförsäkringen i den s.k. Trygdeavgiften som är 8,2% av bruttolönen. Denna
avgift är obligatoriskt för alla arbetstagare och ingår i skattesatsen. Det tar 4 veckor att
upparbeta sjukpenningrättigheter i Norge. Om du insjuknar under de första 4 veckorna så har
du rätt att sammanlägga socialförsäkringstid från Sverige. Den norska arbetsgivaren har 2
veckor på sig att anmäla dig till AA-registret (arbetstagarreg.) hos NAV. Efter ca 3 veckor kan
du kolla upp att detta har blivit gjort. Om inte så pusha på arbetsgivaren.

o

Vid arbete enbart i Norge måste Försäkringskassans blankett FK 5459 ifyllas. Du är
socialförsäkrad i Norge om du enbart arbetar där. Blanketten hämtas på Försäkringskassans
hemsida under blanketter, www.fk.se Om du ska arbeta i både Sverige och Norge samtidigt
gäller speciella regler kring socialförsäkringen. Ta kontakt med Försäkringskassan.

NAV/ARBETSFÖRMEDLINGEN/A-KASSAN/FACKFÖRBUND
o

I Norge finns det inga A-kassor utan arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk och ingår i
Trygdeavgiften som nämnts tidigare under NAV/Försäkringskassan.
Det är inte nödvändigt att tillhöra något norskt fackförbund men det kan vara bra om du vill
han någon typ av tilläggsförsäkring eller om du ev. kommer i tvist med arbetsgivaren.
VIKTIGT ATT VETA: Du är inte automatiskt försäkrad till och från arbetet via
kollektivavtal som vi är i Sverige. Det kan då vara bra att vara med i ett fackförbund som
kanske har tilläggsförsäkringar som du kan ansluta dig till. Man kan även kontakta ett norskt
försäkringsbolag. Om det inte finns någon facklig representant på arbetsplatsen kan du
kontakta lämplig facklig organisation i Norge.

o

Kontakta din A-kassa för eventuellt utträde under tiden som du arbetar i Norge.
Prata även med ditt fackförbund angående medlemskap, det är kanske aktuellt med vilande
medlemskap pga ex.vis hemförsäkring m.m. Är du arbetslös så meddelar du
Arbetsförmedlingen att du har fått arbete i Norge.
När du ska återvända till Sverige efter arbete i Norge är det viktigt att du tar kontakt med
din A-kassa innan arbetet i Norge upphör. Du kan även välja att ta kontakt med Alfakassan
som ansluter oavsett bransch. Alla a-kassor hittar du på www.sverigesakassor.se .
Är du arbetslös ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen på din 1:a arbetslösa dag i direkt
anslutning till ditt jobb i Norge. Du måste även ansöka om intyg U1 hos NAV EØS
Dagpenger i Norge. Med U1 överför du dina upparbetade rättigheter i ett EU/ESS-land, för att
kunna söka A-kassa i boendelandet. (EU/ESS-land)

ÖVRIGT
o

Se till att få ett skriftligt arbetsavtal och spara på all dokumentation som berör ditt jobb och
din vistelse i Norge. Dessa papper gäller juridiskt om det till exempel skulle blir något strul
med arbetsgivaren. Det är också viktigt att kunna dokumentera sitt arbetsförhållande vid
ansökan om U1 som ligger till grund för bedömning om rätten till arbetslöshetsersättning i
Sverige. Dokumentation som ska finnas med vid ett sådant tillfälle är arbetsavtal,
lönespecifikationer och lønns- og trekkoppgave för åren du söker. Vid en konkurs ska det även
finnas med ett brev från bostyrer (konkursförvaltare).
Gör en ”Norge-pärm” där du sparar all dokumentation.

o

För att öppna bankkonto i Norge så kräver de flesta bankerna att du har giltigt pass med dig
som legitimation, du måste också ha ditt norska personnummer/D-nummer klart.
Du kan ev. få hjälp med att öppna ett utlandskonto via din bank i Sverige.
Tänk på att den norska semesterlagen är annorlunda än den svenska. Läs mera om den norska

ferieloven på www.arbeidstilsynet.no .
Detta är i korthet vad du ska tänka på, du har även informationen på vår hemsida, www.grensetjansten.com
Grensetjänsten är en informationstjänst som ger generell information om vad du ska tänka på.
Det är du som enskild individ som ansvarar för att ta kontakt med de olika myndigheterna för att ta reda på
vad som gäller i din situation.

Lycka till och hör gärna av dig till oss för personlig service via besök eller på telefon,
Sverige: 0571-239 03, Norge: 62 83 21 00
/Juli 2018

