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Hvem er jeg?
•

Jeg jobber med informasjonsportalen Starte og drive
bedrift på altinn.no

•

Vi gir kvalitetssikret informasjon om å starte og drive
bedrift i Norge.

•

Vi er kontaktpunkt for utenlandske foretak som
ønsker å starte foretak i Norge.

Hvem må du kjenne når du starter
virksomhet i Norge?
• Brønnøysundregistrene, (Bolagsverket). Alle som
driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk
organisasjonsnummer, og det får du ved å registrere
foretaket hos Brønnøysundregistrene.
• Skatteetaten, (Skatteverket). Du melder ditt oppdrag i
Norge til Skatteetaten, innbetaling av skatt og
momsregisteret ligger hos Skatteetaten, m.v.
• Altinn.no, er en felles Skjemaportal hvor du som
privatperson eller næringsdrivende korresponderer
med det offentlige Norge

Hva skal du gjøre i Norge?
• Oppdrag i Norge
For enkeltstående oppdrag i Norge kan det være fornuftig etablere en
avdeling av ditt svenske foretak i Norge (NUF). Alternativt aksjeselskap eller
enkeltpersonforetak

• Drive permanent i Norge
Skal du etablere deg permanent i Norge vil det være best å etablere et
norsk foretak, aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, men avdeling av et
svenskt foretak er også et alternativ.

• Ha ansatte i Norge
Skal du være arbeidsgiver for en ansatt som oppholder seg i Norge trenger
du et norsk organisasjonsnummer for å oppfylle dine arbeidsgiverplikter i
Norge. En avdeling av ditt svenske foretak, NUF, vil da kunne fungere.

Registrere et NUF
• Den norske avdelingen er ikke en egen juridisk enhet. Ditt svenske
foretak vil være den juridiske enheten.

• Avdelingen i Norge skal ha en kontaktperson, men det er ikke krav
om at kontaktpersonen har bosted i Norge. Kontaktpersonen må
ha norsk d-nummer eller norsk personnummer. Søknad om dnummer skal vedlegges registreringsskjemaet.
• For å registrere avdelingen må du sende inn skjemaet samordnet
registermelding. Skjemaet er en pdf og kan kun sendes inn pr.
post.

• I tillegg til en eventuell søknad om d-nummer så må det vedlegges
en registerutskrift fra bolagsverket, stiftelsesdokument med
vedtekter og protokoll fra styremøte.

Registrere et NUF
• Skal du ikke drive næringsvirksomhet, men trenger et
organisasjonsnummer fordi du f.eks skal ha ansatte eller en
bankkonto i Norge, så er det tilstrekkelig å registrere avdelingen i
enhetsregisteret.
• Saksbehandlingstiden er normalt ca to uker, men vil kunne variere.
• Registrer avdelingen i god tid før du skal til Norge for å gjøre en
jobb.
•

https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/skjema-og-veiledning-for-nuf/

Melde oppdraget i Norge
•

Alle oppdrag med verdi over kr 20 000 (norske) skal
meldes til skatteetaten i skjemaet RF- 1199.

•

Skjemaet skal inneholde opplysninger om kontrakt,
oppdragstaker og arbeidstakere.

•

Foretaket må ha et norsk organisasjonsnummer for å
kunne sende inn skjemaet.

•

Skjemaet skal sendes snarets, senest 14 dager etter at
oppdraget er startet opp.

•

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/opplysninger-omkontrakt-oppdragstaker-og-arbeidstakere2/

Øvrige rapporteringsplikter
• Når omsetningen i Norge overstiger kr 50 000, skal
foretaket registreres i mva- registeret. (skatteetaten.no)
• Etter mva registrering skal foretaket sende inn mva melding
hver 2 måned. (altinn.no)

• Skattemelding skal sendes inn årlig med frist 31 mai.
(skatteetaten.no)
• Årsregnskap skal sendes inn med siste frist 31 juli.
(altinn.no)
• Har foretaket faste ansatte i Norge skal det sendes inn Amelding den 5. i hver måned. (altinn.no)

Altinn

•

Innlogging på altinn.no krever norsk personnummer
eller d-nummer.

•

Ønskes det d-nummer slik at en kan få tilgang til
altinn.no så kan dette søkes om i eget skjema.
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/soknad-om-dnummer/

Noen nyttige lenker
• https://www.altinn.no/starte-ogdrive/starte/registrering/starte-registrere-utenlandskforetak-i-norge-nuf/
• https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-ogavgift/skatt/skatt-for-norskregistrert-utenlandsk-foretaknuf/
• https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-ogavgift/avgift/merverdiavgift-for-utenlandske-foretak/
• https://www.skatteetaten.no/bedrift-ogorganisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/
• https://www.brreg.no/andreorganisasjonsformer/norskregistrert-utenlandskforetak-nuf/
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