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Et fri vil lig med lem skap  
i fol ke tryg den kan kom me 
til å bli be las tet med mer 
enn 38 %, sam men lig net 
med da gens nivå på 21,9 % 
(tryg de av gift til sva rende 
7,8 % og ar beids gi ver av gift 
på 14,1 %). Ti den er inne 
for å vur de re om fri vil lig 
med lem skap i fol ke tryg den 
kos ter mer enn det sma ker.

Nor ske be drif ter med ar beids ta ke re på 
kor te el ler leng re ar beids opp drag i ut lan-
det, be hol der ofte de an sat te i fol ke tryg-
den som fri vil li ge med lem mer slik at både 
ar beids ta ker og fa mi lie med lem mer opp le-
ver trygg het knyt tet pen sjon og hel se -
dekning.

Av gif ten for et fri vil lig med lem skap øker 
der som en per son ikke er skat te plik tig til 
Nor ge og der som ar beids gi ver ikke be ta ler 
ar beids gi ver av gift til Nor ge. Myn dig he te ne 
har nå end ret sitt syn på hvem som i den ne 
sam men heng an ses som «skat te plik tig» til 
Nor ge.

Tryg de med lem skap og av gif ter
Det er ofte vik tig for ar beids ta ker og fa mi lie-
med lem mer fort satt å være med lem mer  
i fol ke tryg den selv om de ar bei der og opp-
hol der seg i ut lan det i en peri ode. Det te 
gir trygg het både un der uten lands opp hol-
det, og etter hjem komst. Det te er bak-
grun nen for at det er man ge be drif ter som 
har det som fast po li cy å be hol de nor ske 
ar beids ta ke re og de res fa mi lie med lem mer  
i fol ke tryg den i utsendelsesperioden.

For de fles te per so ner som bor og ar bei der  
i Nor ge, er tryg de av gif ten en helt or di nær 
del av skat ten. Fol ke trygd lo ven § 23–3 
fast slår at tryg de av gif ten fast set tes i pro sent 
av person inntekt etter skat te lo ven § 12–2, 
og at stor tin get år lig fast set ter sat se ne for 
tryg de av gift. Or di nær tryg de av gift for plik-
ti ge med lem mer i tryg den er 7,8 %.

Det plik ti ge med lem ska pet i fol ke tryg den 
opp hø rer i ut gangs punk tet fra før s te 
ar beids dag i ut lan det, jf. fol ke trygd lo ven 
§ 2–14 sis te ledd. Det te med fø rer at per so-
ner som blir sendt på mid ler ti di ge ar beids-
opp drag i ut lan det må søke om fort satt 
med lem skap i fol ke tryg den for å opp rett-
hol de sine ret tig he ter fra tryg den i pe rio der 
de ar bei der i ut lan det. Hvor vidt fort satt 
med lem skap opp rett hol des ved et fri vil lig 
med lem skap el ler i kraft av tryg de av ta le, 
be stem mes av hvil ket land ved kom men de 
skal ar bei de i. I den grad en per son ut fø rer 
ar beid i et land Nor ge ikke har tryg de av ta le 
med, så må fort satt med lem skap even tu elt 
opp rett hol des gjen nom et fri vil lig med lem-
skap i tryg den, se fol ke trygd lo ven §§ 2–8 og 
2–9. Tryg de av gif ten for fri vil li ge med lem-
mer i fol ke tryg den fast set tes i stor tings ved-
tak hvert år, og inn tas som for skrift til fol ke-
trygd lo ven § 23–3 «For skrift om fast set tel se 
av av gifts grunn lag og av gifts sat ser i fol ke-
tryg den for vis se grup per med lem mer». Det 
er vik tig å være klar over at sat ser for fri vil lig 
med lem skap i fol ke tryg den ikke vil bli 
be nyt tet der som man ar bei der i et land 
Nor ge har tryg de av ta le med1. I sli ke til fel ler 
vil som re gel or di næ re av gif ter gjel de.

I hen hold til ho ved re ge len i fol ke trygd lo ven 
§ 23–2 skal ar beids gi ver be ta le ar beids gi ver-
av gift av yt el ser som skal inn be ret tes etter 
reg lene i lig nings lo ven. Plik ten til å be ta le 
ar beids gi ver av gift er der med i ut gangs punk-
tet ikke av hen gig av at ar beids ta ker er med-
lem i tryg den. Der som en ar beids ta ker 
ut fø rer ar beid i ut lan det og mot tar lønn  
fra lo kal ar beids gi ver der, vil ar beids gi ver  
i ar beids lan det ikke være plik tig til å be ta le 
norsk ar beids gi ver av gift idet ar beids gi ver 

1 Blant annet EU-land, USA, Canada, Australia, Israel, 
Chile.

ikke er inn be ret nings plik tig til Nor ge. Der-
som ar beids ta ker har opp rett holdt med lem-
skap i fol ke tryg den, vil der med den de len 
som til sva rer ar beids gi ver av gift i Nor ge bli 
fast satt og inn krevd i med hold av for skrift 
om fast set tel se av av gifts grunn lag og av gifts-
sat ser i fol ke tryg den for vis se grup per med-
lem mer, jf. Fol ke trygd lo ven § 23–3.

I og med at tryg de av gif ten for fri vil li ge 
med lem mer i fol ke tryg den fast set tes i stor-
tings ved tak hvert år, opp da te res for skrift 
om fast set tel se av av gifts grunn lag og av gifts-
sat ser i fol ke tryg den for vis se grup per med-
lem mer i sam svar med det te. I hen hold til 
for skrif ten vil av gifts ni vå et for fri vil lig med-
lem skap være 7,8 % der som ved kom men de 
er skat te plik tig til Nor ge, men av gif ten øker 
der som ar beids ta ker ikke er skat te plik tig til 
Nor ge og der som ar beids gi ver ikke be ta ler 
ar beids gi ver av gift til Nor ge. Av gif ten for 
fri vil lig med lem skap skal gjen spei le den 
or di næ re fi nan sie rin gen i fol ke tryg den, og 
mang lende skatte plikt til sier der for at av gif-
ten må kom pen se re for stats til skud det i 
tryg den som el lers kom mer fra or di næ re 
skat te mid ler. For 2013 er det be reg net at 
stats til skud det til fol ke tryg den be lø per seg 
til 16,4 %, slik at av gif ten for et fri vil lig 
med lem skap vil øke fra 7,8 % til 24,2 %.  
I til legg skal tryg de av gif ten dek ke den de len 
av folketrygdfinansieringen som skri ver seg 
fra ar beids gi ver av gift der som ar beids gi ver 
ikke sva rer norsk ar beids gi ver av gift for lønn 
ut be talt til an sat te i ut lan det. Det te inne bæ-
rer at to tal av gift til fol ke tryg den vil kun ne 
ut gjø re 38,1 % (uten til legg for yr kes ska de-
trygd) ved full tryg de dek ning.

I ja nu ar 2013 ble for skrif ten sup plert med 
en fot no te der myn dig he te ne for søks vis 
pre si se rer hva som leg ges i be gre pet «skat-
te plik tig i Nor ge». Det er den ne pre si se rin-
gen og end rin gen som vil bli kom men tert 
yt ter li ge re i den ne ar tik ke len.

Ar beids ta ke re på ar beids opp drag  
i ut lan det – skatte plikt og unn - 
 gå el se av dob belt be skat ning
Be drif ter som har be hov for å sen de 
ar beids ta ke re på mid ler ti di ge ar beids opp-
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drag i ut lan det, har uli ke for mer for å 
hånd te re den noe kom pli ser te skat te si tua-
sjo nen som både ar beids ta ker og be drift 
står over for. Det te er et valg be drif ten selv 
har tatt, ba sert på uli ke vur de rin ger og 
stra te gi er. I noen til fel ler til byr ar beids gi-
ver den an sat te en net to lønn, som i kor te 
trekk inne bæ rer at be drif ten på tar seg 
an svar for å dek ke skatt og tryg de av gift 
som på lø per i hjem land og ar beids land på 
grunn av ar beids for hol det. I and re til fel ler 
til bys den an sat te en form for mel lom løs-
ning, der be skat ning på de ler av av løn nin-
gen bæ res av be drif ten mens ar beids ta ker 
bæ rer skat te byr den på and re de ler av kom-
pen sa sjo nen. I at ter and re til fel ler vil den 
an sat te fort set te på brut to av løn ning, slik 
at ar beids ta ker har all ri si ko for even tuelle 
høye skat ter, men sam ti dig får for de len av 
even tu elt la ve re skatt. Det te er bak grun-
nen for at høye tryg de av gif ter i noen til fel-
ler bæ res av be drif ten og i and re til fel ler av 
ar beids ta ker.

Per so ner som er bo satt i Nor ge, men som 
for en mid ler ti dig peri ode bor og ar bei der  
i ut lan det, vil nor malt opp rett hol de skatte-
plikt som bo satt i Nor ge og der med være 
globalskattepliktige til Nor ge også i peri oden 
de opp hol der seg og ut fø rer ar beid i ut lan-
det. Skatte plikt som bo satt opp hø rer kun 
der som man er skat te mes sig emi grert fra 

Nor ge2. Samtidig vil en ar beids ta ker nor malt 
an ses for å være skat te plik tig til ar beids lan det 
for lønns inn tekt opp tjent der. Det te med fø-
rer at ved kom men de er skat te plik tig til to 
land for sam me inn tekt, og ved kom men de 
må kre ve fra drag for uten landsk skatt i 
Nor ge for å unn gå dob belt be skat ning. 
Norsk skatt kan bli ned satt en ten i med-
hold av en skat te av ta le Nor ge har inn gått 
med det and re land, al ter na tivt kan ved-
kom men de be nyt te seg av den så kal te ett-
års re ge len i skat te lo ven 2–1 (10).

Der som ved kom men de kre ver ned set tel se 
av norsk skatt i med hold av ett-års re ge len, 
vil nor ske skat te myn dig he ter be reg ne 
norsk skatt for all inn tekt opp tjent både  
i Nor ge og ut lan det. En kelt for klart vil 
nor ske skat te myn dig he ter der etter ned set te 
norsk skatt med en be reg net norsk skatt på 
inn tekt opp tjent i ut lan det. Der som ved-
kom men de ikke opp fyl ler vil kå rene for  
å be nyt te seg av ett-års re ge len, kan norsk 
skatt bli re du sert ved bruk av kreditfradrag 
el ler skat te ned set tel se av hen gig av even-
tuell gjel den de skat te av ta le. De fles te  
skat te av ta ler Nor ge har pr. i dag, be nyt ter 
kreditmodellen ved unn gå el se av dob belt-

2 Iht. skatteloven § 2–1, anses en person for emigrert 
tidligst fra og med det fjerde året forutsatt at vedkom-
mende ikke disponerer bolig i Norge og forutsatt at 
vedkommende har oppholdt seg i Norge i mindre enn 61 
dager pr. inntektsår de tre foregående årene.

be skat ning, noe som i kor te trekk inne -
bærer at norsk skatt blir re du sert med den 
skat ten som er do ku men tert be talt til 
uten land ske skat te myn dig he ter.

I beg ge til fel ler vil man unn gå dob belt-
beskat ning, men ved bruk av ett-års re ge len 
el ler skat te ned set tel se etter skat te av ta len 
vil man nor malt ikke be ta le fak tisk skatt  
i Nor ge for inn tekt opp tjent i ut lan det. 
Ved bruk av kreditmetoden vil man måt te 
be ta le dif fe ran sen mel lom uten landsk skatt 
og norsk skatt der som skatt be talt i ar beids-
lan det er la ve re enn be reg net norsk skatt.

Det te inne bæ rer at an sat te på ar beids opp-
drag i ut lan det i de fles te til fel le ne kun 
be ta ler norsk skatt i be gren set grad el ler 
ikke i det hele tatt.

Fri vil lig med lem skap, fri vil lig 
tryg de av gift og skatte plikt til 
Nor ge
I for skrift om fast set tel se av av gifts grunn-
lag og av gifts sat ser i fol ke tryg den for vis se 
grup per med lem mer fast slås av gifts ni vå 
som nevnt utfra om ar beids ta ker er skat te-
plik tig til Nor ge el ler ikke.

I for bin del se med at ett-års re ge len ble 
inn ført med virk ning 1. ja nu ar 2002, ble 
tryg de myn dig he te ne fore spurt om bruk av 

FOL KE TRYG DEN: Det er ofte vik tig for ar beids ta ker og fa mi lie med lem mer fort satt å være med lem mer i fol ke tryg den selv om de ar bei der  
og opp hol der seg i ut lan det i en peri ode.
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ett-års re ge len ka rak te ri se res som skat te-
plik tig el ler ikke skat te plik tig ved bruk av 
for skrif ten om fri vil li ge tryg de av gif ter. 
Tryg de myn dig he te ne av klar te situa sjo nen, 
og be kref tet at bruk av ett-års re ge len inne-
bæ rer at ved kom men de er skat te plik tig til 
Nor ge. I åre ne etter 2002 har råd gi ve re og 
be drif ter med in ter na sjo nalt an sat te for-
holdt seg til at per so ner som be nyt ter ett-
års re ge len an ses som skat te plik tige til Nor-
ge og at or di nær tryg de av gift på 7,8 % 
gjel der. Den ne av gif ten er også gjen nom -
gåen de blitt fast satt og inn krevd av skat te-
myn dig he te ne i for bin del se med skat te-
opp gjø ret.

I for skrift om fast set tel se av av gifts grunn-
lag og av gifts sat ser i fol ke tryg den for vis se 
grup per med lem mer for året 2013, ble det 
ved en fot no te pre si sert at en per son som 
ikke be ta ler skatt i Nor ge av den ar beids inn-
tek ten som gir grunn lag for fast set tel se av 
tryg de av gift, er å be trak te som ikke-skat te-
plik tig. Per so ner som be nyt ter seg av ett-
års re ge len, be ta ler i rea li te ten ikke skatt  
i Nor ge for ar beids inn tekt opp tjent i ut lan-
det, og vil med det te føl ge lig bli ilagt høy 
og even tuell mak si mal fri vil lig tryg de av gift. 
Tryg de myn dig he te ne og skat te myn dig-
hete ne har hev det at det te ikke er noe 
an net enn pre si se ring av gjel den de prak sis, 
men råd gi ve re og næ rings li vet for øv rig har 

mot satt er fa ring knyt tet til prak ti se rin gen 
av for skrif ten og fast set tel se av fri vil lig 
tryg de av gift.

Virk nings tids punkt og uklar he ter
I og med at pre si se rin gen i for skrif ten for 
2013 ikke er gjen nom ført som en for-
skrifts end ring der virk nings tids punkt er 
fast satt, er det frem de les noe uklart hvor-
dan myn dig he te ne vil for hol de seg til 
re gel ver ket for 2013 og 2012. Myn dig-
hete ne har ut trykt at fot no ten i årets for-
skrift ikke er ment å med fø re end rin ger, 
noe som bør til si at ny prak sis ikke bør få 
virk ning for 2013 el ler tid li ge re år. Samtidig 
er det klart ut trykt fra myn dig he te nes side 
at det har vært til sik tet at per so ner som 
be nyt ter ett-års re ge len for unn gå el se av 
dob belt be skat ning skal be ta le høye av gifts-
sat ser, og at myn dig he te ne me ner at reg-
lene har vært brukt slik også tid li ge re år. 
Det te ska per stor usik ker het, og det er å 
for ven te at end ring i prak sis med så sto re 
kon se kven ser for næ rings li vet bør klar gjø res 
så snart som mu lig.

Myn dig he te ne har imid ler tid ikke fore lø pig 
pre si sert hvil ken vur de ring av skatte plikt 
som vil bli lagt til grunn for 2013, men det 
er ut trykt at det har vært til sik tet at per so-
ner som be nyt ter ett-års re ge len for unn gå-
el se av dob belt be skat ning skal be ta le høye 

av gifts sat ser. Man kan der for for ven te at 
end rin gen vil bli iverk satt, men bør etter 
vår me ning tid ligst bli iverk satt med virk-
ning fra 2014 slik at be rør te par ter får 
mu lig het til å ori en te re seg om kost nads-
bil de og even tuelle al ter na ti ver til fol ke-
tryg den.

Det er også fore lø pig me get uklart hvor dan 
myn dig he te ne vil for hol de seg til per so ner 
som be nyt ter kre dit-me to den for unn gå el se 
av dob belt be skat ning, der i rea li te ten de ler 
av løn nen blir skatt lagt i Nor ge der som 
norsk skatt er høye re enn uten landsk skatt.

Det er utvil somt et be hov for av kla rin ger 
fra myn dig he te nes side, og hånd te rin gen 
frem over bør være vel gjen nom tenkt slik at 
per so ner ikke blir ut satt for vil kår lig for-
skjells be hand ling av hen gig av om man 
be nyt ter skat te av ta le el ler ett-års re ge len 
for unn gå el se av dob belt be skat ning. Det er 
un der en hver om sten dig het vik tig at 
ar beids gi ve re som har an sat te som er fri vil-
li ge med lem mer i fol ke tryg den, er for be-
redt på at års av reg ning fra NAV for 2012 
el ler se ne re år vil kun ne in ne hol de høye 
av gif ter. Nå er ti den inne for å vur de re om 
fri vil lig med lem skap i fol ke tryg den kos ter 
mer enn det sma ker, og om man bør vur-
de re al ter na ti ver.

Innførselsmerverdiavgiften: Unød ven dig norsk pen ge flyt ting.

Kom men tar til ar tik kel 
i RR 3–2013
Ad vo kat Kjers tin Ongre har en ar tik kel i Re vi sjon og regn skap nr. 3–2013 hvor over
skrif ten i re la sjon til innførselsmerverdiavgiften gir en in di ka sjon på ho ved bud ska pet. 
Jeg er ikke enig i Ongres vur de rin ger.

Inn be ta lin gen av mer verdi avgift til toll-
ve se net ved inn før sel av va rer fra re gist-
rer te næ rings dri ven de er iføl ge Ongre en 
unød ven dig pen ge flyt ting i og med fra-
drags ret ten for inn gå en de mer verdi-
avgift.

Ongre ser for seg at den av gif ten som blir 
inn be talt til toll ve se net av re gist rer te 

næ rings dri ven de se ne re blir til ba ke be talt, 
og at sta tens enes te for del av ar ran ge men-
tet er ren te for de len den tid sta ten har 
hånd om be lø pet. Det kan nes ten sy nes 
som om Ongre me ner at det helt kon kret 
ren ner pen ger inn og ut av stats kas sen  
i sam me om fang som en re gi strert 
næ rings dri ven de be nyt ter seg av fra drags-
ret ten for inn gå en de mer verdi avgift.
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