TIPS I FORBINDELSE MED SKATTENEDSETTELSE VED
FORSKEROPPHOLD I USA
1. Søknad om endret skattetrekk sendes Skatteetaten på skjema RF 1102 vedlagt:
a. Bekreftelse fra NTNU som inneholder noe om:
 Ansettelsesforholdet
 Lønnsinntekten
 Prosjektet som du skal delta i under oppholdet
 Periode for oppholdet i USA
b. Innbydelse fra Universitet/undervisningsanstalt i USA. I innbydelsen må det
klart gå fram at vedkommende er invitert.
c. Henvis i søknaden til artikkel 15 i skatteavtalen mellom Norge og USA.
d. Opplys om det ønskes utskrevet et skattekort som kun gjelder under USAoppholdet, eller om det ønskes et skattekort som skal gjelde for hele året,
også etter hjemkomst til Norge. Dersom det ønskes et skattekort som kun
skal gjelde under USA-oppholdet (10%), er det svært viktig å søke om nytt
skattekort etter hjemkomsten.
 Ved levering via Altinn,
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/kontaktskj
ema---skatteetaten-privatperson/ skriver man merknaden i
kontaktskjemaet
 Ved levering pr. e-post så kan man skrive merknaden i selve eposten. Alternativt kan man legge inn en tekstboks og skrive
merknaden der (word-versjonen av søknaden)
 Ved levering av søknaden på papir så kan man skrive
merknaden på baksiden av skjemaet
2. NTNU- ansatte må sørge for at lokal HR-medarbeider får skriftlig beskjed om deres
utenlandsopphold, og det må gjøres før utreise. Informer HR om planlagt utreise- og
innreisedato og oppholdsland, for eksempel. Ved epost.
 Arbeidsgiver må melde til Skatteetaten om at den ansattes lønn blir opptjent i
utlandet i en gitt periode. Det kreves for at arbeidstaker skal kunne oppnå
nedsatt inntektsskatt i utreiseperioden.
 Informasjon til Skatteetaten: HR melder om ansattes utenlandsopphold via
Paga HR- portalen til Lønn/Økonomi, og informasjon til Skatteetaten går
videre via lønnssystemet.
3. I skattemeldingen må det igjen kreves skattenedsettelse i skjema RF 1150. Dette må
gjøres hvert år så lenge du har fått innberettet lønn opptjent i utlandet (inkl
feriepenger) med landkode USA i forbindelse med forskeropphold der. NB! Hvis det

ikke er søkt om skattenedsettelse på forskuddsstadiet så må det her vedlegges
selvangivelsen innbydelse fra universitet i USA og bekreftelse fra NTNU
Hvis spørsmål: Ta kontakt med skatteetaten http://skatteetaten.no/no/Omskatteetaten/Kontakt-oss/
Skrivet godkjent av Skatteetaten v/ Lars Settemsdal 12.11.2019.

