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Registrering av utvandring

• Flyttingen meldes senest dagen før utreise 

• Flytte til et bestemt land for å bosette seg, eg. opphold på 

ubestemt tid

• Momenter i denne vurdering er:

• selvstendig bolig i tilflyttingslandet

• ikke lenger disponere bolig i Norge

• ikke lenger har arbeidsmessig                                                      

tilknytning til Norge

• ikke lenger ha ektefelle/omsorg for                                                      

barn i Norge

• ikke annet enn sporadiske opphold                                                           

i Norge



Registrering av utvandring forts. 

• Dessuten tas det hensyn til om oppholdet er tidsubestemt og 

om man har permanent oppholdstillatelse i vedkommende 

land

• NB. Arbeid/opphold på Svalbard og norsk kontinentalsokkelen 

skal ikke vurderes som bostedsmessig tilknytning til Norge 

• aktuelt for personer som arbeider på sokkel/Svalbard og pendler til 

Spania



Konsekvenser av utvandring

• Det skal ikke ha noen direkte rettslig betydning for skatt/trygd.
• beskatningsmessig vil nok bolig i Norge regnes som sekundærbolig.

• Av egeninteresse bør man oppgi postadresse i 
oppholdslandet, evt. i Norge hvis det er mer praktisk. NB husk 
endring av postnummer

• kommunale tjenester (bl. a sykehjem)

• sykehus/legehjelp utover akuttbehandling, kontakt HELFO

• retten til å kjøre utenlandskregistrert bil, kontakt Tolldirektoratet

• etter 10 års utenlandsregistrering må det søkes om å bli tatt opp i 
manntallet

• dødsboskifte – særlige vernetingsregler i skifteloven § 8 annet ledd

• separasjon/skilsmisse – særlige vernetingsregler i ekteskapsloven        
§ 30 b

• retten til å endre navn etter norsk lov, jf. navneloven § 14, sjekk navn 
ved passutstedelse

• erkjennelse av farskap jf. barneloven § 81



Tilbakeflytting til Norge

• Ved tilbakeflytting til Norge vil man bli vurdert som enhver 

annen person som flytter til Norge

Dette innebærer:

• Personlig fremmøte på et skattekontor, fremvisning av pass

• Må ha et sammenhengende opphold i Norge på seks 

måneder, arbeid, leiekontrakt/eie bolig er sentrale momenter i 

vurderingen av om vedkommende har innrettet seg på en slik 

måte at dette er opphold og ikke ferie

• eller har til hensikt å oppholde seg her på ubestemt tid, salg 

av bolig i Spania vil være et moment i denne vurdering

• Direkte innleggelse på sykehus/-hjem regnes normalt ikke 

som opphold.



Registrering av fødsler som finner sted i 
Spania

• Original spansk fødselsattest 

• flerspråklig, evt. oversatt av autorisert translatør og påført Apostille

• Husk å melde fødsel senest en måned etter fødsel til spansk 

registreringsmyndighet.

• Fødselsnummer tildeles enten i forbindelse med søknad om 

pass eller ved innflytting til Norge.

• Ved innflytting til Norge må barnet møte opp personlig på 

skattekontoret der også pass må forevises

• alternativt fremvisning av original spansk fødselsattest og bilde av 

barnet 

• Barn født i Spania av ugifte foreldre (en av partene må være bosatt i Norge)

• erkjennelse av farskap kan gjøres overfor norsk utenrikstjenestemann, 

i.e.utsendt tjenestemann ved  ambassaden eller honorær konsul



Registrering av dødsfall for norske borgere 
som dør i Spania

• Spansk myndighet melder fra til norsk ambassade/konsulat 

som sender dødsattest til Skattedirektoratet.

• NB Dødsfallet meldes til tingretten bare der den avdøde er 

bosatt i Norge

• For de som har dobbelt borgerskap (spansk/norsk) eller ikke 

er norsk, må de etterlatte selv sørge for å melde dødsfallet 

med fremvisning av original spansk dødsattest på- ført 

Apostille



Registrering av vigsler som finner sted i 
Spania etter spansk og norsk rett

• Etter spansk rett -Original spansk vigselsattest med Apostille

• Apostille attesterer at vigselen er foretatt av kompetent myndighet og 

underskrevet av kompetent tjenestemann. Ektefellene må normalt være 

identifisert med navn, fødselsdato og statsborgerskap og være fylt 18 

år. Stedfortrederekteskap godtas ikke. Spansk vigsler vil normalt kreve 

norsk ekteskapsattest selv om man er fast bosatt i Spania.

• Etter norsk rett – ambassaden i Madrid,                                  

hvis minst en er norsk og ingen er  borger                              

av Spania, eller ved en norsk sjømannskirke.



Registrering av vigsler som finner sted i 
Spania etter norsk rett forts.

• Norsk ekteskapslovgivning bygger på domisilprinsippet – dvs. 

at norsk ekteskapslovgivning gjelder for enhver person – om 

man er norsk borger eller er bosatt i Norge har ikke noen 

betydning

• Ikke bestill time for vigsel før alle papirer er i orden 

(prøvingsattest er utstedt)

• Full prøving  gjøres av skattekontoret der en av brudefolkene 

er bosatt

• begge må fylle ut egenerklæring og forevise forlovererklæringer

• er vedkommende enke/enkemann, fremlegges erklæring om skifte med 

evt. barn

• fylt 18 år

• tidl. ekteskap oppløst ved dødsfall eller skilsmisse (utenlandsk 

skilsmisse må godkjennes av fylkesmannen)



Registrering av vigsler som finner sted i 
Spania etter norsk rett forts.

• Er en av brudefolkene ikke bosatt i Norge må det også  

fremlegges

• kopi av pass

• ekteskapsattest fra hjemlandet (Apostille eller legalisert)

• er vedkommende skilt, skal skilsmissen godkjennes av fylkesmannen

• begge må fylle ut egenerklæring og forevise forlovererklæringer



Registrering av vigsler som finner sted i 
Spania etter spansk rett forts.

• Etter spansk rett: Det beror på hva spansk lovgivning krever –

normalt må det fremlegges ekteskapsattest fra skattekontoret 

ikke eldre enn fire måneder (beror på spanske krav).

• For å få ekteskapsattest er det et vilkår at man er bosatt i 

Norge, i tillegg må egenerklæring og forlovererklæring,  

tilsvarende det som er nevnt ovenfor, fremlegges

• unntak hvis man bor i et land som følger statsborgerprinsippet, 

• for å få ekteskapsattest fra har det ingen betydning hva statsborgerskap 

en eller begge brudefolk har så lenge man er bosatt i Norge.

• NB. Ekteskap med en som ikke er fylt 18 år godtas ikke i 

Norge (forslag om 16 årsgrense)



Inngåelse av ekteskap i Norge

• Det er de samme regler som gjelder for inngåelse av ekteskap 

etter norsk rett i Spania

• Full prøving som gjøres av skattekontoret der den ene av brudefolkene 

er bosatt.

• Er ingen av brudefolkene bosatt i Norge, foretas prøvingen av Skatt 

nord, Hammerfest.

• For brudefolk som ikke bosatt i Norge må det fremlegges

• kopi av pass (det må ikke være tvil om identiteten)

• ekteskapsattest (med Apostille) fra hjemlandet ikke eldre enn 4 

måneder

• er vedkommende skilt, skal skilsmissen godkjennes av fylkesmannen

• Begge må fylle ut egenerklæring og forevise forlovererklæringer.

• For brudefolk som er borger av visumpliktig land må det 

fremlegges visum til Norge – lovlig opphold i Norge


