
 
 
 

Veiledning vedrørende skatt for utenlandske gjestelærere 
  
Alle gjestelærere, som er utenlandske og ikke har D-nummer eller norsk personnummer fra før, skal det 
søkes om skattekort for, hvis oppdraget overstiger 3 dager.  
 
Vedlegget «søknad om skattefritak» skal benyttes i følgende tilfeller:  
• Når en utenlandsk gjestelærer får et oppdrag ved Kunsthøgskolen som ikke varer lengre enn 3 dager. En 

utenlandsk gjestelærer kan ha flere inntil 3 dagers oppdrag ved Kunsthøgskolen i Oslo i løpet av et kalender år, 
så lenge hvert oppdrag er enkeltstående (altså oppdragene vedkommende får skal være uavhengige fra 
hverandre) 

• Når en utenlandsk gjestelærer er USA statsborger. (Skatteavtale mellom USA og Norge.) 
 Behandlingstiden for søknad om skattefritak er på ca. 2 til 3 uker.  
 
Vedleggene «søknad om skattekort» og «rf-1209be.doc» skal benyttes i følgende tilfeller: 
Dersom ikke gjestelæreren kommer inn under punktene man kan søke skattefritak for, skal skjemaene 
«søknad om skattekort» og «rf-1209be.doc» skal fylles ut og sendes til Skatt Øst sammen med kopi av 
arbeidskontrakt og bekreftet kopi av passet til den utenlandske gjestelæreren, se adresse nedenfor. 
Gjestelæreren kan selv fylle ut skjemaet rf-1209, signere og levere det til kontaktpersonen vedrørende 
avtalen med Kunsthøgskolen. 
 
Adresse til Skatt Øst: 
Skatt Øst 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 
 
Telefon til skatteetaten: 800 80 000 
 
I utgangspunktet skal alle utenlandske arbeidstakere som søker skattekort identifisere seg ved personlig 
fremmøte på skattekontoret i Oslo. Et av unntakene er personer som er i en situasjon der det vil være 
svært byrdefullt for vedkommende å møte opp på skattekontoret og legitimere seg for å få utskrevet 
skattekort (for eksempel de som oppholder seg i Norge i en kort periode på inntil 14 dager, 
gjesteforelesere ved universitetet og høyskole eller lignende). De fleste av våre gjestelærere vil nok havne 
inn under dette unntaket. Obs: Ved oppdrag av varighet lengre enn 14 dager må gjestelæreren personlig 
møte opp på Skattekontoret i Oslo med arbeidsavtale og pass (og kopier av disse) for å søke om D-nummer 
og skattekort. 
En gjestelærer som allerede har D-nummer og som har legitimert seg i 2011 eller senere og står med «ID-
kontroll – JA» i det sentrale folkeregisteret er også unntatt fra oppmøteplikten. Dette må sjekkes med 
skattekontoret. 
Behandlingstiden for søknad om skattekort er på ca. 2 til 3 uker.  
 
Her finnes mer nyttig informasjon: 
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Utenlandsk-
arbeidskraft/Skal-du-ha-utenlandske-sesongarbeidere-i-jobb-hos-deg-/ 
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Soknad-
om-skattekort1/skattekort-for-personer-uten-norsk-fodselsnummer/ 
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/ 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Utenlandsk-arbeidskraft/Skal-du-ha-utenlandske-sesongarbeidere-i-jobb-hos-deg-/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Utenlandsk-arbeidskraft/Skal-du-ha-utenlandske-sesongarbeidere-i-jobb-hos-deg-/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Soknad-om-skattekort1/skattekort-for-personer-uten-norsk-fodselsnummer/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Soknad-om-skattekort1/skattekort-for-personer-uten-norsk-fodselsnummer/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skattekort-for-utenlandske-borgere/

	Veiledning vedrørende skatt for utenlandske gjestelærere

