
 

Årsvisum for norske borgere i Thailand  

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

Det norske konsulatet i Pattaya kan utstede pensjons-/innteksbekreftelse 
til nordmenn som bor i Thailand. Denne bekreftelsen kan brukes for å 
søke om 1-års visa (Retirement Visa) hos de thailandske 
immigrasjonsmyndigheter. 
For å få utstedt et pensjons-/inntektsbekreftelse ved konsulatet, 
vennligst kontakt konsulatet og medbring følgende: 

 • Gyldig pass 
  
 • Original Pensjons-/innteksdokument. Det skal være siste         
  ligningsutskrift/skatteoppgjør, pensjonsslipp fra NAV eller    
  lønnsslipp. Konsulatet kan ikke godta bankutskrifter. 
  
 • Bostedsadresse i Thailand (f.eks. Husbok eller leiekontrakt). 
  
 • ADRESSEBEKREFTELSER 
  
Konsulatet kan kun utstede adressebekreftelser for nordmenn som er 
registrert som utvandret til Thailand ifølge Det Nasjonale Folkeregister. 
Det er viktig at du gir konsulatet korrekt adresse som registret i det 
Nasjonale Folkeregister. 
  
Nedenfor ser du et eksempel på hva som skal være med i adressen: 
  
Nummer: xx/xx (eiendomsnr./husnummer) 
Moo: Moo 12 
Tambon: Nongprue 
Amphoe: Banglamung 
Province: Chonburi 
Postnummer: 20150 

Gebyrer: finner du HER 



Skjema for Pensjonsbekreftelse som skal fylles ut finner du HER 
Ønsker du pensjons-/innteksbekreftelse pr. post, trykk HER 
Vennligst forvent 2 fulle arbeidsdager for utstedelse av pensjons-/
inntektsbekreftelse. 
Etter at du har hentet bekreftelsen ved konsulatet, leverer du den på 
Immigrasjonskonoret medbringende andre dokumenter som er påkrevet. 
Vennligst se «List of documents for extension of stay in case of 
Retirement” på Immigration Bureau's hjemmeside:  http://
www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=service#.Du finner 
listen under “Visa Extension” og underkategorien “Retirement”. 
For mer informasjon angående visum og saker vedrørende Thai 
Immigration Bureau, vennligst se deres hjemmeside. Alle dokumenter 
vedrørende Thai Immigration Bureau er tilgjengelig i linken nedenfor, 
med filer du kan nedlaste, print ut og fylle ut.  http://
www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=download 

Det lokale Immigrasjonskontoret i Pattaya har adresse: 
 
No 75/256, Moo 12, Soi 5, Jomtien Beach Road 
Tambon Nongprue, Amphoe Banglamung 
Chonburi 20260 

Immigrasjonskontorets åpningstider: 
 
Mandag til fredag 8:30 am - 4:30 pm 
Tel.nr.: 038 252 750 
Fax: 038 252 751 

Årsvisum for personer som ikke har non-immigrant 
visa 

Nordmenn som ønsker årsvisum (Retirement Visa) og ikke har NON-
immigrant visa kan søke om å skifte til NON-immigrant visa på 
immigrasjonskontoret. 
MEN: Vær oppmeksom på at immigrasjonsmyndighetene i Pattaya for 
tiden krever at ved forandring av visa, må inntektsbekreftelsen fra 
konsulatet legaliseres av thailandsk utenriksministeri i Bangkok - se 
legaliseringer. 
Dette gjelder ikke dersom du allerede har NON-immigrant visa og skal 
søke om et års forlengelse. 
For å legalisere pensjons-/inntektsbekreftelsen, kan du enten selv gjøre 
dette hos Thai Ministry of Foreign Affairs (thai utenriksministeri) i 
Bangkok eller man kan gjøre det gjennom et advokatkontor. 

http://www.consulatepattaya.org/consulate/images/consular_services/Skjema%20Pensjons-inntektsbekreftelse.pdf
http://www.consulatepattaya.org/consulate/index.php?option=com_content&view=article&id=80:pce-by-email&catid=11:consular-services&Itemid=435
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=service#.Du
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=service#.Du
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=download
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=download


Husk at dersom man ønsker å skifte visa, må dette gjøres senest 15 
dager før oppholdsvisa utløper. 

NB! Dette er kun ment som generell informasjon For detaljer og 
oppdatert informasjon, ta kontakt med thailandske 
immigrasjonsmyndigheter! 

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

B. Sjøfartssaker

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/


  

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


                                                                           
  
 


