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VEILEDNING: Håndtering av skatt og avgifter 

  
BAKGRUNN 
For Plog AS er det en utfordring at lover og forskrifter ikke regulerer de økonomiske forholdene 
rundt ansettelser av ikke-returnerbare flyktninger, og at heller ikke skatteetaten gir veiledning om 

det. Basert på rettferdighetsprinsippene, vil Plog AS derfor: 
 
TRYGDEAVGIFT 
Skatteetaten har bekreftet at hvis du ikke har lovlig opphold i Norge, får du ikke bli medlem i 
folketrygden og skal heller ikke betale 7,1 % i trygdeavgift. Lønnen utbetales derfor fra Plog 
AS uten trekk for trygdeavgift. 
  
ARBEIDSGIVERAVGIFT 
Skatteetaten har bekreftet at for ansatte som ikke er medlem i folketrygden skal Plog AS 
heller ikke betale 14,1 % i arbeidsgiveravgift. For ikke å utnytte dette «smutthullet» til egen 
eller kunders fordel, faktureres likevel et påslag på 14,1 % til kunde. Plog AS betaler disse 
pengene videre til en organisasjon som arbeider for å ivareta de papirløses helse eller 
rettigheter. Det kan være «Mennesker i Limbo» eller «Helsesenter for papirløse». 
 
OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) 
Finanstilsynet har bekreftet at for ansatte som ikke er medlem i folketrygden skal Plog AS 
heller ikke betale 2,0 % i OTP. For ikke å utnytte dette «smutthullet» til egen eller kunders 
fordel, faktureres likevel et påslag på 2,0 % til kunde, og betales videre til en organisasjon 
som arbeider for å ivareta de papirløses helse eller rettigheter.  
  
SKATT 
Det vil kanskje bli litt skatt å betale hvis du tjener mer enn 50.000 i år. Det er vanskelig å vite 
hvordan det skal ordnes når vi ikke får skattekort, og skatteetaten ikke svarer på spørsmål.  
  
Plog AS vil gjette på hvor mye skatt det blir, trekke noen prosenter fra lønnen din, og sette 
pengene til side på egen konto frem til vi har fått en avklaring. Hvis det er trukket for mye, 
vil du få penger igjen på skatten. Hvis det er trukket for lite, vil du måtte betale mer når 
skatteetaten har regnet ut hvor mye som skal betales. Dette blir nesten likt som for 
nordmenn, bare at forskuddstrekket står på konto hos Plog AS og ikke hos skatteetaten. 
 
FERIEPENGER 
Plog AS betaler sine ansatte 10,2 % i feriepenger i juni måned, opptjent foregående 
kalenderår 


