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Ar beids rett

Nye tryg de reg ler gir økte 
ar beids gi ver for plik tel ser

Ad vo kat/Part ner
Ha rald Jo han nes sen
Ad vo kat fir ma et Sel mer DA

Ad vo kat
Are Fa ger haug
Ad vo kat fir ma et Sel mer DA

Artikkelen er forfattet av:

Det kan være 30 pro sent  
dy re re å an set te sven sker 
enn dans ker i Nor ge, selv 
om ar beids gi ver be ta ler 
sam me lønn. Ar beids gi ve re 
må set te seg inn i end re de  
reg ler in nen EØS fra i år. 
Kon se kven se ne av feil kan 
være sto re.

EUs nye trygderådsforordninger (EF)  
nr. 883/2004 og 987/2009 for ven tes å trå 
i kraft i Nor ge vå ren 2012. For ord nin ge ne 
er alle rede ved tatt inn lem met i EØS-av ta len, 
og vil av lø se da gens hovedforordning 
1408/71 fra det tids punkt Is land ra ti fi se rer 
for ord nin ge ne. Det vil tro lig skje i mai 
2012. De nye for ord nin ge ne inn fø rer fle re 
vik ti ge end rin ger for gren se krys sen de 
ar beids for hold som nor ske og uten land ske 
ar beids gi ve re må være klar over.

For ord nin ge ne om hand ler blant an net 
reg ler om med lem skap i tryg de ord nin ger 
for ar beids ta ke re og de res fa mi lie med lem-
mer som flyt ter in nen for EØS-om rå det, 
og om hvil ke land som kan opp kre ve tryg de -
av gift, ar beids gi ver av gift og til sva rende 
av gif ter for fi nan sie ring av ord nin ge ne. 
An ven del se av for ord nin ge ne rei ser spørs-
mål for ek sem pel i for hold til bi la te ra le 
skat te av ta ler, et ter som lan de ne har til dels 
svært for skjel lige reg ler på det te om rå det. 
Her gjen nom går vi bare ho ved lin je ne.

Ar beids gi vers plik ter
Et for hold som er klar gjort i de nye for ord-
nin ge ne, er at en ar beids gi ver plik ter å be ta le 

bi drag til and re lands tryg de ord nin ger også  
i til fel ler hvor ar beids gi ver ikke har noen 
til knyt ning til den ne sta ten, og selv om 
ar bei det er ut ført i et tred je land. Ek sem pel-
vis vil nor ske ar beids gi ve re uten til knyt ning 
til Tysk land som an set ter tys ke bor ge re for 
ar beid i Nor ge, bli for plik tet til å be ta le  
av gif ter som på lø per til tys ke tryg de ord nin ger 
hvor ar beids ta ke ren er med lem av Tysk lands 
tryg de ord ning. Det sam me gjel der hvor 
tys ke rens ar beid skjer i Eng land.

Til sva rende vil uten land ske ar beids gi ve re 
uten til knyt ning til Nor ge som an set ter 
med lem mer av norsk trygd for ar beid i et 
an net EØS-land, måt te re gi stre re seg og 
be ta le ar beids gi ver av gift i Nor ge.

Med lem skap
Ved an set tel ser vil det der med være vik tig 
å vite hvil ke lands tryg de ord ning ar beids-
ta ker er og skal være med lem av.

Ho ved re ge len i de nye for ord nin ge ne er 
som tid li ge re at ar beids ta ker blir med lem  
i det lan det ar bei det ut fø res, slik at ut gangs-
punk tet ved ar beid i Nor ge er at ar beids -
taker blir med lem av norsk trygd og at 
norsk ar beids gi ver av gift på lø per. Det er 
noen vik ti ge unn tak fra den ne ho ved re ge-
len, og noen av dis se er end ret.

Ved ut sen del se av ar beids ta ke re for mid ler-
tidig ar beid fra ut lan det (for sam me 
ar beids gi ver/in nen kon sern), kan ar beids-
taker fort set te å være med lem i sitt hjem-
lands tryg de ord ning og der med være unn-
tatt med lem skap i ar beids lan det. Etter den 
nye for ord nin gen er ho ved re ge len at man 
vil være med lem i hjem lan dets tryg de ord-
ning ved ut sta sjo ne ring i inn til 24 må ne der.

Ved ar beid i to land el ler mer for fle re 
ar beids gi ve re, skal en ar beids ta ker være 
med lem av hjem lan dets tryg de ord ning.

Ved ar beid i to land el ler mer for én og 
sam me ar beids gi ver, er det inn ført et nytt 
krav til at minst 25 % av ar bei det ut fø res  
i hjem lan det for at med lem ska pet skal være 
i hjem lan det (tid li ge re var det nok at noe 
av ar bei det ble ut ført i hjem lan det, uten at 

det stil tes krav til om fan get). Hvis mind re 
enn 25 % av ar bei det ut fø res i hjem lan det, 
skal ar beids ta ker nå være med lem av trygde -
ord nin gen i ar beids gi vers hjem land.

Reg lene om ar beid i to land el ler mer 
om fat ter både sam ti dig ar beid i fle re land 
og et ter føl gen de ar beid i fle re land. 
Ek sem pel vis vil en dan ske som ar bei der  
i en kor tere peri ode i Nor ge, med for ut gå-
en de og et ter føl gen de ar beid i Dan mark, 
kun ne kom me inn un der unn ta ke ne, og 
der med være med lem av dansk trygd også 
for peri oden han ar bei der i Nor ge.

Etter av ta le mel lom lan de ne vil ar beids ta ker 
kun ne opp rett hol de sitt uten land ske tryg de -
med lem skap. Det te skjer i prak sis ved at 
ar beids ta ker får ut stedt et be vis fra hjem-
lan det om med lem skap i hjem lan dets 
tryg de ord ning, som sen des det and re lan-
dets tryg de myn dig he ter som igjen fri tar 
ved kom men de fra tryg de med lem skap der.

Uli ke av gif ter og plik ter
For ord nin ge ne re gu le rer kun hvil ket lands 
reg ler som skal gjel de, og det er så le des 
opp til de en kelte lan de ne å fast set te hvil ke 
av gif ter el ler and re plik ter som ar beids -
giver på leg ges. Om lan den de kre ver inn 
av gif ter for ar beid i ut lan det, og hvil ke 
sat ser som gjel der, va rie rer mye mel lom 
lan de ne.

I Nor ge ved tok Stor tinget en ut vi del se av 
hjem me len for av gifts plikt i fol ke trygd-
loven § 23–4a, med ikraft tre del se fra 
de sem ber 2011. Mens av gifts plik ten tid li-
ge re kun var knyt tet til innberetningsplik-
ten etter lig nings lo ven § 6–2, frem går det 
nå ut tryk ke lig at det skal sva res ar beids-
giver av gift for yt el ser til per so ner som er 
om fat tet av norsk tryg de lov giv ning i hen-
hold til EØS-av ta lens tryg de reg ler. Ved 
ar beid i ut lan det vil sat sen være 14,1 %.

Av gifts plik ten etter den nye be stem mel sen 
gjel der alt så uav hen gig av om ar bei det 
skjer i ut lan det, og om det fore lig ger inn-
be ret nings plikt for lønn mv. for det te etter 
lig nings lo ven § 6–2. Skatte plikt for yt el-
se ne til Nor ge har hel ler in gen be tyd ning.



19NR. 4 > 2012

Ar beids rettAr beids rett

De par te men tet ut ta ler i for ar bei de ne at 
«av gifts grunn la get ut gjø res av alle yt el ser, 
som etter en til sva rende an ven del se av 
norsk lov giv ning, vil le blitt an sett som 
av gifts grunn lag for ar beids gi ver av gift el ler 
tryg de av gift i rene nor ske for hold.» Om 
den nye fol ke trygd lo ven § 23–4a kun er en 
pre si se ring av gjel den de rett (slik de par te-
men tet om ta ler det), kan dis ku te res. Det 
frem går uan sett ikke hvor dan nor ske myn-
dig he ter plan leg ger å kon trol le re om 
av gifts plik ten over hol des, men det vil 
kun ne by på ut ford rin ger å ha en ef fek tiv 
kon troll av uten land ske ar beids gi ve re uten 
til knyt ning til Nor ge.

Det er svært for skjel lig in nen EØS hvil ke 
hjem ler lan de ne har for å på leg ge en type 
ar beids gi ver av gift i gren se krys sen de til -
feller.

En gjen nom gang av ut valg te na bo land, 
vi ser at nor ske ar beids gi ve re vil ha føl-
gen de for plik tel ser til bi drag til and re 
lands tryg de ord nin ger ved an set tel se av 
ar beids ta ke re som skal være med lem der:

Sve ri ge – inn til 31,5 % av lønn•	  – 
Sve ri ge opp kre ver av gift av uten land-
ske ar beids gi ve re for ar beid i ut lan det 
be reg net av brut to ut be talt lønn 
(av gifts sat ser vil kun ne va rie re av hen-
gig ar beids ta kers al der og om ar beids-
gi ver har fast drifts sted i Sve ri ge).
Dan mark – 0 %•	  – Dan mark opp kre ver 
ikke noen til sva rende av gift som 
ar beids gi ver av gift på ar beids gi vers hånd.
Fin land – ca. 23 % av lønn •	 – Fin ske 
myn dig he ter opp kre ver av gift for 
ar beid i ut lan det fra ar beids gi ve re uten 
tilstede væ relse i Fin land.
Po len – ca. 20 % av lønn•	  – Po len opp-
kre ver av gift ved ar beid i ut lan det kun  
i til fel ler hvor ar beids ta ke re er ut sendt fra 
Po len (in nen kon sern/sam me ar beids-
giver), og ikke ved an set tel se hos en til fel-
dig ar beids gi ver i Nor ge.
Tysk land – ca. 19,5 % av lønn•	  – 
Tys ke myn dig he ter opp kre ver av gift  
fra ar beids gi ve re uten tilstede væ relse  
i Tysk land, men av gif ten be reg nes ikke 
av lønn over 67 200 EURO.
Ne der land – ca. 20 % av lønn•	  – Ne der-
land opp kre ver av gift ved ar beid i Nor ge 
fra ar beids gi ve re uten tilstede væ relse  
i Ne der land, for ut satt at ar beids ta ker 
del vis også job ber i Ne der land. Av gif ten 
be reg nes av lønn inn til 50 064 EURO.

Over sik ten er kun ut valg te eks emp ler,  
og gir ikke en ut tøm men de over sikt over 
vil kå rene for av gifts plikt. Dis se vil kun ne 
va rie re i hen hold til dis se lan de nes reg ler.

Av kla ring og do ku men ta sjon
Ved an set tel se i in ter na sjo na le ar beids for-
hold, vil det alt så være svært vik tig å av kla re 
tryg de for hol de ne. Ved an set tel se hos nor ske 
ar beids gi ve re av ar beids ta ker som er med-
lem av uten landsk trygd, vil for hol det både 
til uten land ske og nor ske tryg de reg ler og 
myn dig he ter måt te av kla res.

I Nor ge er som nevnt plik ten til å be ta le 
ar beids gi ver av gift fort satt knyt tet opp mot 
den ge ne rel le lønnsinnberetningsplikten 
etter lig nings lo ven § 6–2, og nå også for 
med lem mer av norsk trygd i rent uten-
land ske ar beids for hold in nen for EØS 
(el ler i land Nor ge har tryg de av ta le med). 
Ut gangs punk tet til nor ske av gifts myn dig-

he ter vil der med fort satt være at det skal 
be tales ar beids gi ver av gift for all lønn som 
etter nor ske reg ler om fat tes av av gifts plik-
ten, med mind re det kan do ku men te res at 
av gifts plik ten ikke gjel der.

For å unn gå norsk av gifts plikt i til fel ler 
in nen EØS hvor ar beids ta ker er med lem 
av uten landsk trygd, må med lem ska pet  
til den uten land ske tryg de ord nin gen 
do ku men te res gjen nom et skje ma ut stedt 
av tryg de myn dig he te ne i den an nen stat 
(E101/A1). Først etter at nor ske myn dig-
he ter har mot tatt slik do ku men ta sjon og 
på bak grunn av den ne ved tatt unn tak fra 
norsk fol ke trygd, kan ar beids gi ver unn la te 
å be reg ne ar beids gi ver av gift.

Gjel den de i EU si den mai 2010. De  
er ved tatt inn lem met i EØS-av ta len, 
og vil trå i kraft fra det tids punk tet 
Is land ra ti fi se rer for ord nin ge ne (tro lig 
mai 2012).

EØS-av ta len om fat ter føl gen de land: 
Bel gia, Bul ga ria, Dan mark, Est land,  
Fin land, Frank ri ke, Hel las, Ir land, Is land, 
Ita lia, Kyp ros, Lat via, Liech ten stein, 
Li tau en, Lux em bourg, Mal ta, Ne der land, 
Nor ge, Po len, Por tu gal, Ro ma nia, Slo va kia, 
Slo ve nia, Spa nia, Stor bri tan nia og Nord-
Ir land, Sve ri ge, Tsjek kia, Tysk land, 
Un garn og Øs ter ri ke.

For ord nin gen har som for mål å gi EU/
EØS-bor ge re so si al sik ker het, slik at 
prin sip pet om fri be ve ge lig het for 
ar beids ta ke re kan gjennom fø res.

For ord nin ge ne an gir først og fremst 
prin sip per for lov valg, for å angi hvil ke 
lands lo ver og trygdemedlemskapsregler 
som skal gjel de.

Ut valg te ho ved reg ler
Ar beids ta ker skal kun være med lem av 
ett lands tryg de ord ning. For plik tel ser 
både for ar beids gi ver og ar beids ta ker 
føl ger ar beids ta kers med lem skap i tryg de -
ord ning.

Ar beids ta ker skal som ho ved re gel være 
med lem i tryg de ord nin gen i det lan det 
ar bei det ut fø res. Unn tak fra det te gjel der 

for ut send te ar beids ta ke re, ar beids ta ke re 
som ar bei der i fle re land (sam ti dig el ler 
på føl gen de) og etter søk nad/av ta le.

I til fel ler hvor ar beids ta ker ut fø rer ar beid 
i fle re land for én ar beids gi ver, er det 
inn ført krav til at mi ni mum 25 % av 
ar bei det må skje i hjem lan det for at 
med lem ska pet skal opp rett hol des der.

Forordringen på leg ger en ar beids gi ver 
som har sitt for ret nings kon tor el ler for-
ret nings sted uten for den stat hvor den 
an sat te er med lem, å opp fyl le alle plik ter 
fast satt av lov giv nin gen som gjel der for 
hans an sat te, spe sielt plik ten til å be ta le 
de bi dra ge ne som er fast satt av lov giv-
nin gen om han had de sitt re gist rer te 
kon tor el ler for ret nings sted i ved kom-
men de med lems stat.

En ar beids gi ver som ikke har for ret-
nings sted i den ak tuelle med lems sta ten, 
kan inn gå av ta le med ar beids ta ker om at 
sist nevn te kan opp fyl le ar beids gi vers 
for plik tel ser når det gjel der be ta ling av 
bi drag. Slik av ta le be rø rer ikke ar beids-
givers un der lig gen de for plik tel ser.

Etter over gangs reg le ne vil ikke de nye 
lovvalgsreglene få auto ma tisk an ven-
del se på ek si ste ren de ar beids for hold før 
det er gått ti år etter im ple men te rin gen, 
med mind re ar beids ta ker kre ver at de 
nye reg lene skal gjel de. For nye/end re de 
ar beids for hold vil reg lene gjel de fra 
før s te dag.

Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 
og 987/2009


