
 

Årsvisum for norske borgere i Thailand 

Utstedelse av bekreftelse av pensjonsinntekt i forbindelse med søknad om 
ettårsvisum i Thailand 

Ambassaden i Bangkok og konsulatene i Pattaya og Phuket utsteder et skriv, 
basert på dokumentert informasjon om inntekt og pensjon, som kan brukes ved 
søknad om ettårsvisum hos thailandske myndigheter. Bostedsadresse i samme 
brev bekreftes kun for dem som er registrert utvandret i norsk folkeregister. NB! 
Det er adressen som fremkommer i folkeregisteret som blir bekreftet.

 Vi behøver i den forbindelse følgende opplysninger/dokumentasjon:


• Kopi av bildesiden av passet.

• Nyeste NAV-utskrift som viser din månedlige pensjon, siste pensjonsslipp 

fra NAV, Statens pensjonskasse eller privat forsikring, eventuelt lønnsslipp/
ligning.


Det skal betales et gebyr for dette dokumentet tilsvarende en Notarialforretning; 
prisen finner du her. Møter du opp på ambassaden utferdiges bekreftelsen normalt 
mens du venter.


NB! Dersom du velger å sende dokumentene per post, må det påregnes ca. fire 
uker før du har bekreftelsen i hende. Det er derfor viktig å være ute i god tid før 
visumet må fornyes.

 

Betaling av gebyr

Gebyrene skal fortrinnsvis betales inn til ambassadens norske konto i DnB.

Bank:                                 DNB BANK ASA, STRANDEN 21, 0021 OSLO

Konto:                               AMBASSADEN I BANGKOK

Kontonummer:                  7694.05.13681

IBAN:                                 NO94 7694 0513 681

Swift/BIC:                          DNBANOKK

Ved oppmøte på ambassaden kan du også benytte kredittkort, betalingskort eller 
kontanter.

Ved overføring til ambassadens norske konto må du skrive kort hva gebyret 
gjelder. F.eks.: Pensjon, inntektsdokumentasjon, adressebekreftelse, legalisering, 
etc.

Merk at det er ikke mulig å overføre penger for disse tjenestene til ambassadens 
thailandske bankkonto.

Vær vennlig å kontrollere om gebyret er blitt endret siden sist du fikk utført en 
tjeneste av ambassaden. Gebyret finner du her. 




Ambassadens postboksadresse er: 
Royal Norwegian Embassy,

P.O. Box 19, Prasanmit Post Office,

Bangkok 10114.

 

Utstedelse av brev som bekrefter bostedsadresse i Thailand

Ambassaden kan kun bekrefte bostedsadresse til norske borgere som er registrert 
som utvandret i norsk folkeregister. NB! Det er adressen som fremkommer i 
folkeregisteret som blir bekreftet.


Gebyrsatser 

07. Apr 2017 

Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner regulerer gebyrene 
ambassaden bruker. Gebyrene omregnet til lokal valuta kan bli endret 
ved større kursendringer. 
  
Documents in English regarding fees at the Norwegian embassy: 

• Regulations relating to fees payable at Norway's diplomatic and 
consular missions. 

  

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner -  fra 1. januar 
2021 

Behandlingen av følgende 
gebyrpliktige tjenester Gebyrets størrelse

NOK THB (1.jan 2021)
A. Pass, utlendingssaker og 
statsborgerskap
1. Utstedelse av vanlig reisepass 
(politipass) 
a) for personer over 16 
b) for personer under 16

1 290 
        770

4 300 
     2 600

2. Tjenester etter utlendingsforskriften Se § 2
3. Behandling av søknad om 
statsborgerskap etter 
statsborgerforskriften

Se § 2

https://www.norway.no/en/thailand/for-nordmenn/bistand-til-nordmenn/gebyrsatser/?fbclid=IwAR1wysyfU7FERbYLLZp00ZHE98n4nUWOwCzO017oGGuB0xK47ERAr7HXsgc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gebyr_2014/id764442/
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/fees-payable/id764442/
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/fees-payable/id764442/


B. Sjøfartssaker
1. Utstedelse av midlertidig 
nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 
tredje ledd

575 2 000

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller 
sikkerhetssertifikat eller påtegning om 
forlenget gyldighet for sertifikat etter 
forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om 
tilsyn og sertifikat for norske skip og 
flyttbare innretninger § 37 (gjelder for 
lasteskip, passasjerskip, lektere, 
flyttbare innretninger og dessuten for 
fiskefartøy med største lengde 15 meter 
eller mer)

575 2 000

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett 
søknad om midlertidig tjeneste i 
sertifikatpliktig stilling (Certificate of 
Receipt of Application - CRA) etter 
forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om 
kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 
§ 86

575 2 000

C. Økonomisk bistand 
Lån eller bistand ved pengeoverføringer
10 % av beløpet, men ikke mindre enn 
og ikke mer enn

300 
     5 000

1 050 
   17 500

D. Notarialforretninger 
Utstedelse av attester og bekreftelse av 
underskrifter

288 1 000

E. Utstedelse av midlertidig 
nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter 
luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9

3 390 11 100

F. For bistand i kommersielle saker 
utover fem timer kan det kreves 
følgende timesats: 
Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og 
oversendes oppdragsgiver for 
godkjenning før arbeidet påbegynnes.

1 150 4 000

G. Tilleggsgebyr og dekning av 
ekstra utgifter Se §§ 3 og 4

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111222-1523.html

