
Adresser

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
Postadr: Postboks 8031
 N-4068 Stavanger
 Norge
Besøksadr: Prinsensvei 1
 4315  Sandnes
Telefonnr:  +47 51 96 96 00
Fax: +47 51 67 85 59
E-mail:  postkassesfu@skatteetaten.no

Rogaland skattefutkontor
sokkel-/utlandsavdelingen (RSFK)
Postadr: Postboks 148, Sentrum
 N-4001 Stavanger
 Norge
Besøksadr: Nytorget 1, 4012 Stavanger
Telefonnr:  +47 51 86 89 00
Fax: +47 51 86 89 60
E-mail:  sokkel-utland@skatteetaten.no

Spørsmål vedrørende registrering i  
Enhets- og Foretaksregisteret kan rettes til:

Brønnøysundregistrene
Postadr: N-8910 Brønnøysund
 Norge
Info-tlf: + 47 75 00 75 00
Internett: http://www.brreg.no

Søknad om fritak fra norsk trygd sendes til:

Madla trygdekontor
Postadr: Postboks 484
 N-4090 Hafrsfjord
 Norge
Telefonnr:  +47 815 81 000

Spørsmål om merverdiavgift kan rettes til:

Rogaland fylkesskattekontor
Postadr: Postboks 1132, Hillevåg
 N-4095 Stavanger
 Norge
Besøksadr: Auglendsmyrå 3, Stavanger
Telefonnr: +47 815 81 734
E-mail: rogaland.fsk@skatteetaten.no
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• Ved lønnsarbeid i Norge skal arbeidsgiver foreta 
skattetrekk i lønn basert på skattekort. Sjekk 
at arbeidsgiver har mottatt ditt skattekort. Hvis 
ikke, skal det trekkes 50 prosent skatt (Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker)

• Selvangivelse blir tilsendt din registrerte adresse  
i månedsskiftet januar/februar året etter 
inntektsåret. Skjemaet skal fylles ut og sendes 
til skattemyndighetene innen 31. mars samme 
år. Opplysninger om inntekt /godtgjørelser 
opptjent i Norge fremgår av lønns-og trekk-
oppgaven som du mottar fra arbeidsgiver  
(Sentralskattekontoret for utenlandssaker)

• Skatteoppgjør sendes din registrerte adresse i 
oktober året etter inntektsåret. I skatteoppgjøret 
får du opplysninger om den inntekt som er lagt 
til grunn for beregning av norsk skatt, og om 
det er betalt for mye eller for lite skatt i løpet av 
inntektsåret. Skatteoppgjøret må kontrolleres 
for å sjekke at ligningen er i samsvar med 
innsendt selvangivelse  

 Spørsmål om: 
-  Skatteoppgjøret (Rogaland skattefutkontor) 
-  Inntektsfastsettelsen (Sentralskattekontoret  
 for utenlandssaker)

• Det er viktig at skattemyndighetene til enhver tid 
har din korrekte adresse (Sentralskattekontoret 
for utenlandssaker)

Utenlandsk arbeidstaker

Kontakt Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 
ved spørsmål om:

- Rapportering av oppdrag/kontrakt og  
arbeidstakere

- Skatteplikt for selskap og ansatte
- Regnskapsplikt og revisjonsplikt
- Utstedelse av skattekort, forhåndsskatt,  

forskuddsskatt
- Innlevering av selvangivelse
- Klage på ligningen 

Telefon:  +47 51 96  96 00
E-mail:  postkassesfu@skatteetaten.no                     
                                                  

Kontakt Rogaland skattefutkontor (RSFK) 
ved spørsmål om:

- Arbeidsgivers plikt til å foreta  
forskuddstrekk i lønn

- Innbetaling av forskuddstrekk og  
arbeidsgiveravgift (terminvise oppgjør)

- Rapportering ved årslutt  
(lønns-og trekkoppgaver med følgeskriv)

- Skatteoppgjør, utbetaling av tilgodeskatt,  
innbetaling av restskatt

- Innfordring av norsk skatt i Norge eller  
hjemlandet 

Telefon:  +47 51 86 89 00
E-mail:  sokkel-utland@skatteetaten.no

Generell informasjon om norske skatteregler  
på Internett:

www.taxadministration.no

Vennligst legg merke til følgende krav:
• Registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund 

for tildeling av organisasjonsnummer som brukes 
ved all rapportering til skattemyndighetene i Norge

• Plikten til å rapportere oppdrag og egne ansatte 
på foreskrevet skjema (Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker)

• Innhente skattekort som brukes ved skattetrekk 
i lønn for ansatte (Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker)

• Skatt på lønnsinntekt og andre godtgjørelser for 
ansatte skal betales forskuddsvis på grunnlag av 
tilsendt skattekort i 6 terminer (Rogaland  
skattefutkontor)  

• Arbeidsgiveravgift betales forskuddsvis i 6 
terminer, med mindre trygdemyndighetene har 
bekreftet fritak for innbetaling til Norge (Madla 
trygdekontor)

• Årlig innrapportering (lønns-og trekkoppgave) 
av sum lønn, godtgjørelser og skatt innbetalt per 
ansatt. Frist for innlevering er 20. januar i det 
påfølgende år (Rogaland skattefutkontor)

• Innsendelse av selvangivelse innen 31. mars året 
etter inntektsåret (Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker)

• Skatteoppgjør sendes din registrerte adresse i  
oktober året etter inntektsåret. Spørsmål om: 
- Skatteoppgjøret (Rogaland skattefutkontor) 
- Inntektsfastsettelsen (Sentralskattekontoret  
 for utenlandssaker)

• Innbetaling av forhåndsskatt i 2 terminer  
(selskap) og forskuddsskatt i 4 terminer 
(næringsdrivende) (Rogaland skattefutkontor)

• Spørsmål vedrørende merverdiavgift kan rettes 
til Rogaland fylkesskattekontor 

KontaktUtenlandsk selskap/
utenlandsk næringsdrivende 

www.skatteetaten.no


