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Høring – forslag om kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 7. april 2017 med vedlagte høringsnotat av samme 

dato med forslag om en kildeskatteordning for personer bosatt i utlandet som arbeider i 

Norge. 

 

For de som inngår i kildeskatteordningen, skal lønnsinntekter skattlegges etter en 

bruttometode med en fast sats i intervallet 22-25 %. Det gis ikke noen fradrag i ordningen. 

Skatten vil bli fastsatt fortløpende ved arbeidsgivers skattetrekk og påfølgende melding til 

skatteetaten. Ordningen har klare likhetstrekk med reglene i Sverige og Finland. 

Norsk Øko-Forum (NØF) er positive til en forenkling av regelverket knyttet til utenlandske 

arbeidstakere på kortvarige arbeidsopphold i Norge. Etter vårt syn vil forslaget innebære en 

nødvendig forenkling, og vil også kunne medføre en effektivisering av skatteetatens arbeid 

forutsatt at det er mange som vil benytte seg av ordningen.  

Valgfriheten for EØS-borgere vil imidlertid kunne føre til at denne gruppen heller velger 

ordinær ordning. Mange av disse har i dag betydelige fradragsposter som EØS-pendlere, og 

følgelig en gunstig beskatning. Det er derfor usikkert hvor mange av dem som vil velge å 

benytte seg av den foreslåtte ordningen. For at ordningen skal få de ønskede effekter, er det 

derfor viktig å få disse inn i den forenklede ordningen, da kontrollen av pendlerfradragene for 

denne gruppen er både vanskelig og tidkrevende, særlig når det gjelder å innhente tilstrekkelig 

dokumentasjon.  

Når det gjelder valgmuligheten for EØS-borgere, antar vi at det av hensyn til forenkling og 

effektivitet legges opp til at det er den skattepliktige selv som eventuelt må velge å 

egenfastsette skattegrunnlaget etter ordinær ordning. 

Etter det vi kan se kan det være noen utfordringer med etterkontroller. Kombinasjonen av ny 

arbeidsprosess for tildeling av d-nr og forenklet ordning med kildeskatt kan gi økte muligheter 

for arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke ønsker å opptre lojalt. At arbeidsgivere selv kan 

bestille skattekort uten å involvere skatteetaten, kan føre til at man i praksis mister noen av de 
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kontrollmulighetene man har i dag. Ved kontroll av arbeidskontrakter i forbindelse med 

bestilling av skattekort, rapporteres det avvik for videre oppfølging og kontroll ved andre 

avdelinger på skattekontoret eller til Arbeidtilsynet, Nav eller utlendingspolitiet. Fordelen i 

dag er at slike saker kan fanges opp umiddelbart og at dette er saker som gir gode ”treff”. 

 

Skatteetaten har fått henvendelser fra noen arbeidsgivere med spørsmål om hvor stor andel av 

lønnen som kan omklassifiseres som skatte- og trekkfrie lønnsytelser uten at det stilles 

spørsmål om innrapporteringen. Dette kan tyde på at enkelte arbeidsgivere/arbeidstakere vil 

avtale innrapportering av deler av lønnen som trekk- og skattefrie utgiftsgodtgjørelser uten at 

vilkårene for dette er til stede, enten for å komme inn i den forenklede ordningen og/eller i 

tillegg minimere skattetrekket. Dette tilsier at kontrollinnsatsen av arbeidsgiveres 

innrapportering bør økes ved innføring av den nye ordningen. 

For å unngå ordningen, vil arbeidstaker og arbeidsgiver også kunne omgå regelverket ved å 

”avtale” at arbeidstakeren skal være selvstendig næringsdrivende. Dette er et problem allerede 

i dag, og som etter vår erfaring er et økende problem i stadig flere bransjer. Disse sakene er 

svært ressurskrevende å kontrollere, noe som også på dette området bør tilsi enten 

forenklinger og/eller skjerpet kontrollinnsats.  

Med hilsen 

for Norsk Øko-Forum  

Jan-Egil Kristiansen 

leder faglig utvalg 
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