
Hvem skal levere dette skjemaet?
DU SOM FLYTTER TIL NORGE for en periode på 6 måneder eller mer, eller som skal bosette 
deg her, har plikt til å melde flytting til et skattekontor i Norge, jf. lov om folkeregistrering § 8 annet 
ledd. Du melder flytting ved å fylle ut og levere dette skjemaet. Er du pendler fra et land innenfor 
EØS, gjelder spesielle regler. For nærmere informasjon kontakt skattekontoret.

Hvordan leverer du skjemaet?
ALLE SOM STÅR OPPFØRT I DETTE SKJEMAET, MÅ MELDE FLYTTING 
VED Å MØTE OPP PÅ ETT AV 42 UTVALGTE SKATTEKONTOR PERSONLIG 
innen 8 dager etter ankomst. Dere må alle ha med pass eller annen gyldig 
legitimasjon som viser statsborgerskap. Er du/dere statsborgere i et land utenfor 

Norden, må du/dere i tillegg vise fram oppholdstillatelse/registreringsbevis/
oppholdskort som er gyldig i minst 6 måneder. Er du en nordisk borger som 
flytter fra et nordisk land, kan du vise førerkort og utskrift fra landets folkeregister. 
Adressen til disse skattekontorene finner du via skatteetaten.no/innflytting.

Flyttemelding
–flytting fra utlandet

Du skal bare fylle ut de hvite feltene, de grå 
feltene er til intern bruk for skattekontoret.

Hvem har flyttet?
I dette skjemaet kan du melde flytting for deg selv, flere eller alle i husstanden som flytter med. For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar, som har plikt til å melde flytting og underskrive flyttemeldingen.

 Navn (etternavn, fornavn og mellomnavn) Kjønn Fødselsdato
(dag, måned, år) Sivilstand* Statsborgerskap Fødested og -land Har personen norsk eller annet nordisk fødselsnummer?

Hvis ja, oppgi fødselsnummeret her.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

For skattekontoret:

Person Familiekode Barn av Oppholdstillatelse
(kode | til dato) D-nummer DUF-nummer Ønsker 

info

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr. Navn Fødselsnummer Slektskap

A

Norsk

Nordisk
Nei Ja

Norsk

Nordisk
Nei Ja

Norsk

Nordisk
Nei Ja

Norsk

Nordisk
Nei Ja

Norsk

Nordisk
Nei Ja

Norsk

Nordisk
Nei Ja

Andre familiemedlemmer (foreldre, ektefelle, barn) bosatt i Norge

Flyttemelding mottatt (reg. dato) Skattekontorets stempel og underskrift

(* u = ugift, g = gift, p = partner, e = enke/-mann, sep = separert, sk = skilt)



B Er du som signerer denne flyttemeldingen, gift?

Nei Ja

Hva er den nye adressen?F

Gate, vei eller eiendommens navn, gårdsnummer/bruksnummer, festenummer/undernummer

Husnummer Bolignummer (H/U/K/L og fire siffer) Eventuell tilleggsadresse (c/o eller lignende)

Postnummer KommuneSted

I hvilken kommune?

Hvilket år flyttet du/dere fra Norge?

Nei Ja

Har du/dere bodd i Norge tidligere?C
Ønsker du/dere at Skatteetaten skal registrere en postadresse i tillegg til bostedsadressen?G

Fyll ut dette feltet bare dersom postadressen er en annen enn bostedsadressen. Vær klar over at denne postadressen bare blir registrert i folkeregisteret, og at du 
selv må melde adresseendring til Posten.

Postadresse (postboks etc.) Postnummer Sted Land

Vielsesdato og -sted

Ektefelles navn og fødselsdato

Når flyttet du/dere til Norge?D
Dag             Måned              År

Hvilket land flyttet du/dere fra?E

H Hvorfor flytter du/dere til Norge, og hvor lenge planlegger du/dere å bli?

Yrke Arbeidsgiver Telefon arbeidsgiver

(Oppgi grunnen her.)

Arbeid

Annet

Hvor lenge planlegger dere å bli i Norge? Nei JaEr du pendler fra et EØS-land?

Les mer om bostedsregistrering på www.skatteetaten.no.

I Hvordan kan skattekontoret kontakte deg?

E-postadresse Telefon på dagtid

Du som har plikt til å melde flytting fra utlandet, må også signere meldingen. Du 
kan signere på vegne av ektefelle, samboer, partner eller barn under 18 år som 
du har foreldreansvar for, dersom du selv står oppført i den samme meldingen. 
Har du delt foreldreansvar og flytter fra annet nordisk land, må også den andre 
forelderen signere. Ved flytting fra ikke-nordisk land er det tilstrekkelig at den av 
foreldrene som flytter sammen med barnet signerer.
Alle som signerer, må være over 18 år. Gjelder flyttemeldingen kun barn under  
18 år, må de som har foreldreansvar, eller vergen/hjelpevergen, signere.

Dato og underskriftJ Jeg bekrefter at informasjonen i skjemaet er riktig. Det er straffbart å oppgi 
uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Dato Underskrift(er)

Kommunenummer Landkode Gate/gård

Hus/bruk Bokst./festenummer Bolignummer

For skattekontoret:

(Oppgi antall måneder, eller om oppholdet er varig.)


