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Hvor skal jeg skatte? 
• Du skal betale skatt til det landet der du bor mest 

 

• Hvorfor?  

• Alle må betale skatt 

• Det landet du oppholder deg i mest skal motta din skatt 

• Å betale skatt i dag har ingen sammenheng med hvor du har bodd og jobbet tidligere 

 

 

 

 

 

 



Vanlig skatteplikt til Norge 
• Personer som bor i Norge, dvs. er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige 

til Norge for alle inntekter og eiendeler 

 

• Flytting fra Norge endrer ikke automatisk skatteplikten til Norge 

• Regler for emigrasjon 
 

• Utvandring i folkeregisteret har ingen                                                       
betydning for skatteplikten 

 

 



Skattemessig emigrasjon 
• Personer som flytter fra Norge blir skattepliktig til Norge i 4 år etter utflytting 

• Det året du flytter + 3 år til  

• Flyttet du i 2016 blir du skattepliktig i hele 2016, 2017, 2018 og 2019 

• Emigrert f.o.m. 1. januar 2020 

• Etter det: kun kildeskatt til Norge  

• Ikke hvis du skatter til Spania 

 

• Vilkår for skattemessig emigrasjon 

• du må ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager året 

• du eller dine nærstående må ikke disponere bolig i Norge 

 



Skatteplikt til Norge når du bor i Spania 
• Skatteplikt før du anses emigrert 

• full skatteplikt på samme måte som når du bodde i Norge 

• plikt til å levere en fullstendig utfylt skattemelding 

 

• Skatteplikt etter at du anses emigrert 
• skatteplikt bare for visse typer inntekt og formue 

• pensjon, fast eiendom i Norge, dividender fra norske selskaper 

• plikt til å levere skattemelding for det som er skattepliktig til Norge  

 

• Skatteplikten til Norge kan være begrenset av reglene i skatteavtalen mellom 
Norge og Spania 

 



Skatteavtalen Norge - Spania 
• Skatteavtalen mellom Norge og Spania bestemmer hvilket land du skal betale 

skatt til – enten Norge eller Spania 

• Noen ganger begge land, men aldri dobbelt 

 

• Pensjon – skal bare beskattes i bostedslandet 

 

• Lønnsinntekt opptjent i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal beskattes i 
Norge 

 



Kildeskatt på pensjon 
• 15 % kildeskatt til Norge 

 

• Disse reglene gjelder for alle personer som er skattemessig emigrert fra Norge 
eller som aldri har bodd i Norge 

• personer som har flyttet fra Norge, men som ikke er skattemessig emigrerte omfattes 
ikke 

 

• Skatt på alle pensjoner fra Norge 

• Unntatt for private tjenestepensjoner og andre private pensjoner det ikke er opptjent 
pensjonspoeng for i folketrygden 

 

 



Skatteplikt til Spania 

• Når blir du skattepliktig som bosatt i Spania  

• Når du oppholder deg i Spania i mer enn 183 dager i løpet av inntektsåret 

• Når du har ektefelle og/eller mindreårige barn som bor fast i Spania 

 

• Selvangivelsesplikt i Spania 

• du har plikt til å levere selvangivelse til Spania og opplyse om alle dine inntekter 
(globalt)  

 



Skatteplikt til både Norge og Spania 
• For at norske skattemyndigheter skal anvende reglene i skatteavtalen må du 

levere en Residencia Fiscal en España. Convenio 
 

• Før du er emigrert 

• skattekontoret skal ta standpunkt til om du er bosatt i Norge eller Spania etter 
skatteavtalen for å vurdere om du kan slippe å betale skatt til Norge på noen type 
inntekter 

 

• Etter at du er emigrert 

• Residencia Fiscal en España. Convenio viser at du er skattemessig bosatt i Spania for 
at du skal slippe å betale skatt til Norge på pensjonen din 



Forholdet til Norge etter emigrasjon? 

• Mer enn 183 dager i en 12-månedersperiode eller 

• Mer enn 270 dager i  36-månedersperiode 

 

• Du blir skattepliktig som bosatt i Norge i det året du overstiger dagene i Norge 
• Globalskatteplikt – skattepliktig for alt 

 

• Kan du eie bolig i Norge når du er skattemessig emigrert? 
• Ja, du kan kjøpe bolig eller fritidsbolig i Norge uten at du blir skattepliktig til Norge for 

noe annet 

• Eiendom i Norge er alltid skattepliktig til Norge 



 

 

Husk å levere skattemeldingen senest 30. april 
 

 

• Telefonnummer  

• fra utlandet: +47 22 07 70 00  

• fra Norge:         800 80 000 

 

 


