Alle som arbeider i Norge må ha skattekort.
Etter at du har søkt om skattekort vil du få tilsendt en skattetrekksmelding. Denne forteller hvor mye skatt du skal betale.
Arbeidsgiver vil selv hente skattekortet ditt elektronisk fra
Skatteetaten.
Husk å sjekke selvangivelsen som kommer i mars/april.
Alle som arbeider i Norge mottar en selvangivelse. Dette er
en oversikt over blant annet dine inntekter og fradrag siste
inntektsår. Du må kontrollere at opplysningene stemmer
og korrigere eventuelle feil eller mangler. Dersom du gjør
endringer må selvangivelsen leveres innen fristen 30. april.
Skatteoppgjøret kommer i perioden juni – oktober.
Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen din, får du et
skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye
eller for lite skatt. Du må igjen kontrollere at opplysningene er
korrekte.
Hold oss oppdatert om din adresse.
Vi må vite hvor vi skal sende deg viktig informasjon. Dersom
du for eksempel får penger til gode på skatteoppgjøret, er det
viktig at du mottar informasjon om dette.
Husk også å gi beskjed når du flytter fra Norge.
Bruk våre elektroniske tjenester. Spar tid og kom i gang nå!
Skatteetaten tilbyr en rekke elektroniske tjenester. Du kan
blant annet sjekke og levere selvangivelsen, kontrollere
skatteoppgjøret og endre adresse. På våre nettsider finner du
informasjon og veiledning om hvordan du kommer i gang.

Finn mer informasjon på nett:
www.taxnorway.no
Dette er Skatteetaten sin informasjonskanal om skatt for utenlandske
arbeidstakere og utenlandske selskap. Her finner du informasjon på
norsk, engelsk og polsk.
www.workinnorway.no
Dette er en nettveiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og
trenger råd og informasjon om jobbsøking, arbeidsliv og flytting.
Workinnorway.no er et samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, UDI,
Arbeidstilsynet og Politiet. Informasjon finnes på norsk og engelsk.
Bli e-bruker!
Dersom du blir e-bruker får du følgende fordeler:
• Du mottar selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk.
• Alle dokumentene dine lagres i Altinn-portalen.
• Du vil få tilgang til dine dokumenter fra Skatteetaten tidligere.
• Hvis du har registrert riktig e-postadresse / mobilnummer,
vil du bli varslet via disse kanalene når Skatteetaten har gjort
dokumenter tilgjengelige i Altinn.
Les mer på www.taxnorway.no. Se artikkelen “Bli e-bruker”. Her
finner du lenke til informasjon om hvordan du kommer i gang.
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