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Rutine fripolise

HR- og HMS-avdelingen

Fripolise
Felles retningslinjer for forskningstermin ved NTNU
I punkt 6 sier:
Det gis videre støtte til følgende dokumenterte utgifter etter søknad:
- Fripolise til ektefelle/registrert samboer som taper lønnsinntekt under utenlandsoppholdet
med verdi på inntil kr 300 000 (kostand på en slik polise skal ikke overstige kr 25 000 per år).

Om fripolisen
NTNU ansatte som reiser til utlandet på forskningstermin har ofte med seg ektefelle/samboer.
Ektefelle/samboer vil i mange tilfeller ikke ha arbeidsinntekt under utenlandsoppholdet og det kan
medføre redusert pensjonsopptjening. Med å gi ektefelle økonomisk støtte til å kjøpe fripolise vil
arbeidsgiver redusere mulig pensjonstap på grunn av utenlandsoppholdet.
Det utbetales maks 25 000 kr. for 300 000 kr. inntektstap. Ved lavere inntektstap avkortes beløpet
proporsjonalt. Maksgrensen gjelder for hele forskningstermin, uavhengig av om den går over to
kalenderår.
Eksempler på beregning:
300 000 kr. i inntektstap utløser fripolise verdi 25 000 kr.
200 000 kr. i inntektstap (67%) utløser fripolise verdi 16 750 kr.
50 000 kr i inntektstap (17%) utløser fripolise 4 167 kr.
Fripolisen skal kjøpes av en godkjent leverandør i Norge. Når det gjelder hvem som er «godkjent
leverandør» av pensjonssparing i Norge så kan de selv velge leverandøren. Noen kan ha
pensjonssparing fra før og vil legge pengene inn der. Det som ikke støttes er f.eks. utenlandske
sparekontoer som kan anses å være utrygge eller svindel.

Prosess på NTNU
Etter endt utenlandsopphold eller underveis skal bekreftelse fra arbeidsgiver på ulønnet permisjon,
størrelsen på inntektstapet og siste lønnsslipp sendes til NIRS. NIRS gir beskjed om hvor stor
kompensasjon vedkommende kan få fra NTNU til å kjøpe fripolise. Bekreftelsen er på et eget
skjema.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no/adm/hr-hms

Besøksadresse
OS Bragstads Plass 1
Infohuset

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+ 47 73590353

Saksbehandler
Linda B Sigurdardottir
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Fripolisen kjøper de selv og den skal stå i ektefellens navn. Når den ansatte leverer oppgjør etter
forskningsterminen skal kvittering på kjøp av fripolise/innbetaling legges ved, samt bekreftelsen fra
NIRS. Pengene utbetales fra NTNU til den ansatte som er lønnsmottaker ved NTNU. NTNU har
ikke anledning til å opprette ektefellen som lønnsmottaker. Utbetalingen vil regnes som
skattepliktig inntekt etter skatteloven.

-

Skatt: Ved USA opphold skal utlegget registreres på den perioden vedkommende har vært i
USA slik at skattetrekket blir det samme som på inntekt opptjent i perioden.

