
• Alle som arbeider i Norge mottar en selvangivelse i mars/april.
• Dette er en oversikt over blant annet dine inntekter og fradrag 

siste inntektsår.
• Sjekk om alle opplysningene i selvangivelsen er korrekte.
• Er all informasjon med, for eksempel informasjon om lønn, 

fradrag, bankinnskudd og lån?
• Dersom noe er feil, eller du gjør endringer, MÅ selvangivelsen 

korrigeres og leveres. Frist for levering er 30. april.
• Er alle opplysninger korrekte, trenger du ikke levere 

selvangivelsen.

Sjekk om du har rett på fradrag
Du kan ha krav på å trekke fra diverse utgifter i den skattepliktige 
inntekten din. Du må selv føre slike fradrag inn i selvangivelsen.

- Har du oppholdt deg i Norge hele året?
Hvis ikke må du oppgi antall dager du har vært i Norge, og føre dette i 
selvangivelsen under post 5.0 Tilleggsopplysninger.  Dette er viktig for 
at Skatteetaten skal kunne regne ut riktig personfradrag.

- Forsørger du din ektefelle?
Dersom din ektefelle har lav eller ingen inntekt kan du kreve 
skatteklasse 2. Da betaler du mindre skatt. Det kreves dokumentasjon 
for å få skatteklasse 2. 

- Har du krav på 10 % standardfradrag?
Hovedregelen er at du kan ha krav på dette de to første årene du er 
bosatt i Norge. Dersom du krever 10 % standardfradrag har du ikke rett 
på de fleste andre fradrag, som for eksempel pendlerfradraget. 
Det er imidlertid mulig å kreve klasse 2 i tillegg til standardfradraget.

- Pendler du mellom Norge og et EU/EØS-land?
Da kan du ha rett på pendlerfradrag, som fradrag for kost, losji og 
reise. Det kreves dokumentasjon for å få pendlerfradrag.

Viktig informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Ikke betal for mye skatt - sjekk selvangivelsen din!



Les mer på www.taxnorway.no 
Klikk på fanen “Levere selvangivelse”, og les videre under 
“Sjekk om du har rett på fradrag”. På www.taxnorway.no finner du 
informasjon på norsk, engelsk og polsk.

Har du ikke mottatt selvangivelsen?                                                                                                                                
Hvis du ikke har fått tilsendt selvangivelsen eller mottatt den elektronisk 
innen midten av april, må du selv ta kontakt med ditt skattekontor. Du kan 
ringe oss på telefon 800 80 000, fra utlandet + 47 22 07 70 00.

Hold oss oppdatert om din adresse
Dersom du for eksempel får penger til gode på skatteoppgjøret, er det 
viktig at du mottar informasjon om dette. Les mer på www.taxnorway.no
Husk også å gi beskjed når du  flytter fra Norge. 

Bli e-bruker!
Dersom du blir e-bruker får du følgende fordeler:
• Du mottar selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk. 
• Alle dokumentene dine lagres i Altinn-portalen.
• Du vil få tilgang til dine dokumenter fra Skatteetaten tidligere.
• Hvis du har registrert riktig e-postadresse/mobilnummer, vil du bli 

varslet via disse kanalene når Skatteetaten har gjort dokumenter 
tilgjengelige i Altinn.

Les mer på www.taxnorway.no

Se artikkelen “Bli e-bruker”. Her finner du lenke til informasjon om 
hvordan du kommer i gang. 


