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Søker 
Informasjon om organisasjonen som søker om refusjon     

   Organisasjonsnummer – 9 siffer          
   Navn              
   Adresse              
   Postnummer             
   Poststed              
   Telefon              
   E-post              
   Rederinummer – 5 siffer            
   Kontonummer for utbetaling av refusjon – 11 siffer        

  
Kontaktperson 
Fyll ut informasjon om kontaktpersonen for søknaden     

   Fornavn              
   Etternavn              
   Telefon              
   Telefaks              
   E-post              
 

Ordning og termin 
Velg ordning 
☐ Nettolønnsordningen for skip i NOR 
☐ Nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR 
☐ Nettolønnsordningen for passasjerskip som betjener strekningen Bergen-Kirkenes 
☐ Ordinær refusjonsordning for skip i NOR og NIS 
☐ Særskilt refusjonsordning for skip i NIS 
  

Velg termin 
☐ 1.termin ☐ 2.termin ☐ 3.termin 
☐ 4.termin ☐ 5.termin ☐ 6.termin 

 
 
Fartøyidentifikasjon 
Fyll ut informasjon om fartøyet    

   Kjenningssignal             
   IMO nummer             
   Navn                
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Sjøfartsdirektoratet   
Fartøyinformasjon 
Opplysninger om fart og drift av fartøy 
    

Opplysninger knyttet mot fart 
   ☐ Utenriks 
   ☐ Innenriks 
   ☐ Verksted, periode   Fra:      Til:      
   ☐ Opplag/klassing, periode  Fra:      Til:      
   

Opplysninger om fartøy  
   Hovedbeskjeftigelse         ☐ Transport   ☐ Petroleum 
   Mottar fartøyet annen offentlig støtte?                ☐ Ja              ☐ Nei 
   Fartøyets arbeidsgiverorganisasjon          
   Antall refusjonsberettigede dager for fartøyet i terminen       
   Dato på revisorbekreftelse           
   Dato på fullmakt fra eier            

Gjelder bare Nettolønnsordning skip i NOR og Ordinær og særskilt ordning 
   Slepebåt ☐ Ja   ☐ Nei 
   
Gjelder bare nettolønnsordningene 
   ☐ Det søkes om dispensasjon fra krav om opplæringsstillinger i nettolønnsordningene: 
    Begrunn søknad om dispensasjon under: 

                        
                   
                    
                  
                  
                   
 
Regnskapsført refusjon (Gjelder bare i 5.termin) 
Fra siste godkjente årsregnskap er knyttet til søkeren og ikke spesifikt denne søknaden    

   Regnskapsført refusjon spesifisert på termin for sist godkjente årsregnskap 
   1. termin              
   2. termin              
   3. termin              
   4. termin              
   5. termin              
   6. termin              
 
   Regnskapsført refusjon            
   Sum termin 1 – 6             
   Avvik              
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Sjøfartsdirektoratet   
 
  Kommentarer til årsregnskap hvis avvik: 
                        
                   
                    
                  
                  
                   
 
Total skattetrekk og arbeidsgiveravgift for søker (gjelder ikke særskilt og ordinær ordning) 
Fyll ut informasjon om skattetrekk og arbeidsgiveravgift  
          

        Skattetrekk       Arbeidsgiveravgift 
Totalt skattetrekk og arbeidsgiveravgift for søker i aktuell termin                                                
  
Spesifisert refusjonsberettiget virksomhet til søker pr fartøy: 
Fartøynavn:             Skattetrekk  Arbeidsgiveravgift 
                                                          
                                               
                                               
                                    
                                                
                                                   
Sum av den refusjonsberettigede virksomheten:                                                                                                                             
 
Ikke refusjonsberettiget virksomhet                                                                                                   
       
 
Tilleggsinformasjon   

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                  
                  
                   
 
 
   ☐  Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte og oppfyller kravene til refusjon.   
         _ _ 
 __________________________   ______________________________ 
   Signatur               Dato  Sted 



Søknad om refusjon 
 

Søknad om refusjon Rev. 2012-11 Side 4 av 5 

Sjøfartsdirektoratet   
 
Vedleggs liste 
Bekreftelse på vedlagte vedlegg 
 

Vedlegg ved førstegangssøknad og fornyelse eller endring: 

   ☐ Revisorbekreftelse – Gjelder alle ordninger 
   ☐ Fullmakt fra eier – Gjelder alle ordninger 
   ☐ Fullmakt til å signere søknaden – Gjelder alle ordninger 
 

Vedlegg for valgt ordning: 

   ☐ Kvittering på innbetalt skatt til kemneren – Gjelder alle ordninger 
   ☐ Kvittering på innbetalt arbeidsgiveravgift til kemneren – Gjelder alle nettolønnsordningene 
   ☐ Kvittering på innbetalt avgift til pensjonstrygden – Gjelder alle ordninger med unntak av  
        Passasjerskip i utenriksfart i NOR. 
   ☐ Årsregnskap vedlagt – Gjelder alle ordninger i 5. termin 
   ☐ Opplæringskontrakter – Gjelder alle ordninger 
   ☐ Kontrakter på utenlandske sjøfolk som inngår i sikkerhetsbemanningen, men som ikke blir  
        innberettet til Pensjonstrygden – Gjelder alle ordninger med unntak av særskilt ordning 
   ☐ Eventuell dokumentasjon på dispensasjon fra krav til opplæringsstillinger – Gjelder alle  
        nettolønnsordningene  
 
   ☐ Virksomhetsrapport – Gjelder bare slepebåter. 
   ☐ Oversikt over opplæringsstillinger 
   ☐ Avgiftsoppgaven til pensjonstrygden for sjømenn – Gjelder alle ordninger med unntak av  
       Passasjerskip i utenriksfart i NOR. Det er en utvidet avgiftsoppgave for Ordinær og særskilt 
       ordning. 
   ☐ Refusjonsliste / Inntektsoversikt – Gjelder alle Nettolønnsordningene. 
   ☐ Sikkerhetsbemanning – Gjelder alle ordninger med unntak av Passasjerskip i utenriksfart i  
       NOR 
   ☐ Alarmrulle – Gjelder bare Passasjerskip utenriksfart i NOR 
   ☐ Korreksjoner – Gjelder alle ordninger 6. termin hvis korreksjoner 
 
   Tekst i grønt markerer hvilke vedlegg vi ønsker innsendt i Microsoft Excel format (XLSX eller CSV). 
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Sjøfartsdirektoratet   
 
Dersom du ønsker informasjon eller trenger hjelp, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet. 
Husk å oppgi hvilket skjema henvendelsen gjelder, dette gjør det lettere å finne rett fagpersonell for 
skjemaet. 
  
Skjema sendes til: 

Sjøfartsdirektoratet 
Postboks 2222 
5509 Haugesund 

 eller  

 postmottak@sdir.no 

 

Innsending pr. brev: 

Søknaden sendes til Sjøfartsdirektoratets hovedkontor. Merk gjerne konvolutt med skjema eller 
skjemanavn. 

Hovedkontor: 
Sjøfartsdirektoratet: Postboks 2222, 5509 Haugesund 
Telefon: 5274 5000 
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