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Nyhetsbrev fra a-ordningen 

 

Februar 2023 

A-meldingen er en månedlig  

melding fra arbeidsgiver til NAV, 

SSB og Skatteetaten.  

Meldingen inneholder informasjon 

om ansattes arbeidsforhold,  

inntekt, fradrag, forskuddstrekk, 

utleggstrekk for skattekrav, samt 

arbeidsgiveravgift og  

finansskatt for virksomheten. 

Informasjon og veiledning finner 

du på skatteetaten.no/a-

meldingen.  

 

Skjema og tjenester (A01, A10, 

A02, A03, A04, A05, A06,) finner du 

på skatteetaten.no 

Ekstra arbeidsgiveravgift  

Regelverk og forskrift 
Ønsker du å lese mer om hvordan arbeidsgiveravgift til folketrygden praktiseres 
for 2023 er dette forklart i Skattedirektoratets melding Arbeidsgiveravgift til  
folketrygden for 2023. De nye reglene for ekstra arbeidsgiveravgift er forklart un-
der punkt 4.8. 
 
På lovdata.no finner du Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift. 
 

Hvor finner jeg veiledning til rapportering? 

Vi har laget en egen side i veiledningen til a-meldingen som beskriver hvordan du 

beregner og hvilken informasjon du skal gi om ekstra arbeidsgiveravgift på lønn, 

naturalytelser mv. i a-meldingen. Du finner siden her: Ekstra arbeidsgiveravgift på 

lønnsinntekt over 750 000 kroner  

 

 

Fra januar 2023 skal arbeidsgivere beregne og betale  

arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser  

overstiger 750 000 kroner. I dette nyhetsbrevet kan du lese om 

hvor du finner informasjon og veiledning om ekstra  

arbeidsgiveravgift. 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/arbeidsgiveravgift-i-a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/arbeidsgiveravgift-i-a-meldingen/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-12-20-2374
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/ekstra-arbeidsgiveravgift/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/ekstra-arbeidsgiveravgift/
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Hvordan rapportere ekstra arbeidsgiveravgift for lønn 

over 750 000 kroner 

Dersom du leverer a-melding direkte i Altinn (A01), skal du 
rapportere grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift  i en ny 
rapporteringsløsning (A10). Det er ikke mulig å rapportere 
grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift direkte i Altinn (A01).  
 
Dersom du leverer a-meldingen via et lønnssystem, må du 

først sjekke om du kan rapportere ekstra arbeidsgiveravgift 

for lønn over 750 000 via lønnssystemet. Dersom lønns-

systemet ikke har denne muligheten, skal du rapportere 

grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift i en ny  

rapporteringsløsning (A10). 

 

Ny rapporteringsløsning (A10) 

Vi jobber med å utvikle en ny og forbedret a-melding på 

skatteetaten.no. Den nye rapporteringsløsningen er under 

utvikling og har foreløpig begrenset funksjonalitet. Det er 

imidlertid åpnet for at du kan rapportere grunnlag for ekstra 

arbeidsgiveravgift, dersom du har ansatte med samlede av-

giftspliktige lønnsytelser over 750 000 kroner.  

 

Merk! Det er først når lønn overstiger 750 000 kroner per 

ansatt at du skal rapportere inn grunnlag for ekstra arbeids-

giveravgift.  

 

Den nye rapporteringsløsningen finner du her:  

Direkte rapportering av a-meldingen og arbeidstakere på 

oppdrag (A10) 

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres via lønnssystem (A02) som har tilrettelagt for  

rapportering av ekstra arbeidsgiveravgift, eller  i vår nye rapporteringsløsning (A10).  
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Har du spørsmål om ekstra arbeidsgiveravgift?  

Se først om du finner svaret på våre nettsider skatteetaten.no/a-meldingen/ 

 

Ønsker du å kontakte Skatteetaten på telefon  kan du ringe 800 80 000.  

Tastevalg 2-3-1 dersom du har spørsmål om rapportering 

  Tastevalg  2-1-1 dersom du har spørsmål om betaling 

 

Du kan også sende skriftlig henvendelse med Skatteetatens kontaktskjema 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/a10/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/a10/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/arbeidsgiveravgift-i-a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/skriv/
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Viktig informasjon til deg som har arbeidstakere  

i kildeskatt på lønn ordningen 
Vi har hatt kildeskatt på lønn ordningen siden 2019. Dette er en ordning hovedsakelig for  
utenlandske arbeidstakere.  

Hvem som er i ordningen, kan du se på skattekortet.  

Skattekortet er merket med tilleggsopplysningen kildeskatt på 

lønn. Dersom du har et lønnssystem som er tilpasset dette 

skattekortet, kan du søke opp arbeidstakerne som er i  

ordningen. 

Når du rapporterer på arbeidstakere i denne ordningen, er 

dette viktig å huske på 

• Det er 12 måneders trekk.  

• Reglene om trekkfritak for feriepenger og halv skatt i 

desember gjelder ikke for kildeskatt på lønn. 

• Alle pendlergodtgjørelser skal rapporteres som  

trekkpliktige. 

• Hvis ansatte hadde kildeskatt  i fjor, men ordinært 

skattekort i år, skal du trekke skatt etter det ordinære 

skattekortet for alle utbetalinger i år. Dette gjelder selv 

om inntekten var opptjent i fjor. For eksempel  

feriepenger, bonus og etterbetalinger.  

• Universitet og sykehus som rapporterer lønn opptjent i 

utlandet skal bruke inntekstbeskrivelsen «lønn fra den 

norske stat opptjent i utlandet». Husk å oppgi  

landkode for opptjeningsland.  

• Det er viktig at lønnssystemene leser om en arbeidsta-

ker har kildeskatt på lønn skattekort, slik at  

rapporteringen blir riktig. 

Du finner mer informasjon her: Slik trekker du riktig skatt  
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Endringer skjer fortløpende 

For de som får ny skattemelding, endrer 

den seg fortløpende hvis arbeidsgiver 

eller andre (banker, barnehager mv.) 

korrigerer opplysninger for 2022 i  

perioden fra skattemeldingen er klar, til 

leveringsfristen 30. april.  

 

Den skattepliktige blir varslet  

Hvis den skattepliktige ikke har levert 

skattemeldingen og arbeidsgiver sender 

nye opplysninger om lønn og inntekter 

for 2022, vil den skattepliktige bli varslet 

på SMS og e-post om at skattemeldingen 

er endret.  

 

Når skattemeldingen er levert  

Sender arbeidsgiver endringer som fører 

til ny skattemelding etter at den skatte-

pliktige har levert, blir ikke den skatte-

pliktige varslet. Den nye versjonen av 

skattemeldingen er tilgjengelig på  

innlogget side, men den skattepliktige 

må selv ta stilling til om hun eller han 

skal levere den nye versjonen. 

 

Husk å varsle ved endringer  

Har arbeidsgiver endret opplysninger i a-

meldingen etter at sammenstillingen er 

sendt til den ansatte, må arbeidsgiver 

huske å gi den ansatte en ny, oppdatert 

sammenstilling.  

Les mer om skattemeldingen på 

www.skatteetaten.no/skattemelding/  

 

Skattemeldinger til lønnsmottakere og pensjonister blir sendt ut puljevis i perioden 14. mars til  
31. mars 2023. Dato for utsending og frist for levering finner du i skatteetatens kalender. 

Hva skjer med skattemeldingen hvis arbeidsgiver endrer 

opplysninger for 2022? 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/slik-trekker-du-riktig-skatt/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/sammenstilling-til-arbeidstaker/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekalender/
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Har du brukt riktig beskrivelse av inntekt? 

 

A-ordningen ser at arbeidsgivere oppgir feil i a-meldingen på lønnsytelser som gjelder «kontantytelse, 
annet». Vi har derfor samlet typiske feilrapporteringer for denne beskrivelsen og angir hvilken beskrivelse 
du bør bruke.  

4 

Der er kun kontantytelser som ikke hører hjemme i noen av 
de andre lønnsytelsene du skal oppgi med  
beskrivelsen «kontantytelse, annet». Overtidsmat, kostnader 
til utdanning, flyttekostnader og privatutgifter oppgir du med 
denne beskrivelsen.  

Eksempler der du ikke skal bruke beskrivelsen 

«kontantytelse, annet» er tips, provisjon og bonus.  

Her kommer en oversikt over noen typiske kontantytelser 

som feilaktig blir oppgitt på «andre lønnsytelser» med  

informasjon om hva som er korrekt kontantytelse: 

• Tips (drikkepenger) fra arbeidsgiver eller kunde – skal 

føres på kontantytelsen tips 

• Bonus – oppgis på kontantytelsen bonus 

• Provisjon – oppgis på kontantytelsen honorar,  

akkord, prosent og provisjonslønn 

• Skifttillegg – oppgis på kontantytelsen  

uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid 

• Etterbetalinger skal normalt oppgis på den lønnsarten 

du ellers benytter. Har du ansatte med fastlønn skal 

etterbetaling oppgis som fastlønn. Merk at det kan 

være annerledes for enkelte etterbetalinger ved  

dødsfall. Det er frivillig å oppgi opptjeningsperiode.   

• Elektronisk kommunikasjon (for eksempel  

mobiltelefon og bredbånd) skal enten oppgis som 

naturalytelse eller som utgiftsgodtgjørelse, les mer 

om forskjellen her.  

Utbetaler du ekstrabetaling for arbeid i lunsjen kan du  
oppgi dette med beskrivelsen timelønn.  

Tillegg du utbetaler for arbeid på for eksempel lørdager og 
søndager, når disse ikke utbetales fast i henhold til  
arbeidsavtalen, oppgir du som uregelmessig tillegg knyttet til 
arbeidet tid. 

Betaler du lønn som normalt under sykdom, og ber om  

refusjon fra NAV, skal du oppgi dette likt som for  

vanlig lønn (fastlønn, timelønn mv.) 

Se veiledningen for a-meldingen for full oversikt over lønn og 

andre ytelser.  

NAV har automatisert mye av sin saksbehandling. Når  
saksbehandling automatiseres, brukes informasjon fra blant 
annet Aa-registeret. 

I a-meldingen er det derfor viktig at dere sørger for at deres 
ansatte til enhver tid er registrert:  

• med arbeidsforholdsID  

• på riktig organisasjonsnummer  

• med riktig stillingsprosent  

• og at eventuelle permisjoner er rapportert riktig. 

Inntektsmelding må sendes for riktig arbeidsforhold og  
arbeidsforholdsID tilsvarende det som oppgis i a-meldingen, 

og inntekt knyttet til dette arbeidsforholdet. 

Hva kan skje hvis det rapporteres feil 

Feilrapportering kan føre til helt eller delvis avslag på refu-
sjonskrav du har rett til, som igjen fører til ekstraarbeid for 
deg. 

Det kan også føre til feilutbetaling til deg eller  
arbeidstakeren. Ved feilutbetaling må beløp kreves tilbake, 
det er en unødvendig belastning både for arbeidsgiver og 
arbeidstaker. 

Vi anbefaler deg å lese og følge veiledningen til a-meldingen 
under temaet «opplysninger om arbeidsforholdet». 

Har du opplevd å ikke få forventede refusjoner fra NAV, og måtte bruke tid på å etterlyse foreldre-, syke-, 
pleie og omsorgspenger? Det kan skyldes at rapportering av lønn og arbeidsforhold ikke er gjort riktig i a-
meldingen. Det kan også skyldes at inntektsmeldingen til NAV er fylt ut på et arbeidsforhold som ikke er 
aktivt i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). 

Betydning av riktig rapportering til Arbeidsgiver-  
og arbeidstakerregisteret 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/andre-lonnsytelser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/tips-drikkepenger/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/bonus/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/honorar-akkord-prosent-eller-provisjonslonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/honorar-akkord-prosent-eller-provisjonslonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/uregelmessige-tillegg-knyttet-til-arbeidet-tid/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/lonn-etter-dodsfall/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/lonn-etter-dodsfall/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/opptjeningsperiode/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/skatt-pa-telefon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/timelonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/uregelmessige-tillegg-knyttet-til-arbeidet-tid/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/uregelmessige-tillegg-knyttet-til-arbeidet-tid/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/
https://www.nav.no/arbeidsgiver/inntektsmelding
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Ny rapporteringsløsning for utenlandske 
opplysningspliktige 

 

Skatteetaten  utvikler en ny rapporteringsløsning – A10 – 

som erstatter dagens a-meldingsskjema i Altinn (A01) for 

utenlandske opplysningspliktige. Alle utenlandske  

opplysningspliktige bør nå ta i bruk den nye løsningen.  

Dette gjelder også for deg som rapporterer på vegne av uten-

landske opplysningspliktige.  

Den nye løsningen er enklere å bruke og det vil ta kortere tid 

å fylle ut a-meldingen sammenlignet med den gamle  

Altinn-løsningen.  

 

Send a-meldingen fra nå av på skatteetaten.no/a10 
Du finner den nye løsningen på skatteetaten.no/a10/. På 

denne nettsiden finner du oppdatert veiledningsmateriell i 

form av filmer og tekster, og du kan melde deg på webinar 

om den nye løsningen. 

 

Du kan enkelt komme i gang 

Den første gangen du tar i bruk den nye løsningen kan du 

• tilpasse a-meldingen til din virksomhet, basert på hva 
du svarer på noen korte innledende  
veiledningsspørsmål.  

 
• overføre informasjonen fra en tidligere innsendt  

a-melding. 
 

 
Har du spørsmål til den nye løsningen? 

Du kan også kontakte oss på telefon 800 80 000. Hvis du ring-

er fra utlandet, er telefonnummeret +47 22 07 70 00. Bruk 

tastevalg 2-3-1. Du kan også kontakte oss på epost: 

era@skatteetaten.no.   

Vi utvikler en ny løsning for direkte registrering av a-meldingen på skatteetaten.no. Vi ber alle utenlandske  

opplysningspliktige som ikke rapporterer via lønnssystem om å ta i bruk den nye løsningen.  
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Sender du a-melding fra et lønnssystem? 

Hvis du sender a-meldingen via lønnssystem, skal du 
ikke bruke den nye løsningen. 

Inntil videre kan kun utenlandske opplysningspliktige 
eller de som rapporterer på vegne av dem ta i bruk den 

nye løsningen.  
 

NB! Du kan også bruke den nye løsningen dersom du 
skal rapportere ekstra arbeidsgiveravgift.  

 

Bruk riktig KID-nummer for innbetalinger til Skatteetaten 

Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og finansskatt har ulike KID-nummer. Hvis du  betaler med feil KID-

nummer kan det være vanskelig for Skatteetaten å finne ut hvilken type innbetaling du har gjort, og du kan få varsel fra 

Skatteetaten om manglende innbetaling. Vær derfor påpasselig med å bruke korrekt KID-nummer for innbetalingene du 

gjør til Skatteetaten. 

 

Hvilket KID-nummer du skal bruke for arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og finansskatt står på  

tilbakemeldingen (A03) som du får når du har sendt inn a-meldingen.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/a10/ekstra-arbeidsgiveravgift/
mailto:era@skatteetaten.no


6 

 

Har du spørsmål?  

Se våre nettsider skatteetaten.no/a-meldingen/ eller  Min side – arbeidsgiver.  

Du kan også ta kontakt med Skatteetaten, telefon 800 80 000, tastevalg 2-3-1.  Du kan også bruke Skatteetatens 
kontaktskjema.  

Har du spørsmål om Aa-registeret, kan du kontakte NAV Registerforvaltning  

 
Endringer i veiledningen til a-meldingen i 2023 
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Det er gjort flere endringer i veiledningen som gjelder fra januar 2023, nedenfor har vi lenket  

til noen av de viktigste. 

Permisjon  

Fra januar 2023 er permisjonsbeskrivelsene endret slik at de 

sier om en permisjonstype er lovfestet eller ikke. 

 

Arbeidsgiveravgift i a-meldingen og Ekstra arbeidsgiveravgift 

på lønnsinntekt over 750 000 kroner 

Fra 2023 skal det betales ekstra arbeidsgiveravgift når samle-

de avgiftspliktige lønnsytelser fra en juridisk hovedenhet til 

en enkelt inntektsmottaker overstiger 750 000 kroner. 

 

Organisasjonsnummer for hovedenhet og underenhet  

Fra 2023 slutter a-ordningen å bruke begrepene juridisk  

organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Opplysnings-

pliktiges juridiske enhet omtales nå som hovedenhet, og 

virksomheten de driver omtales som underenhet.  

 

Nye inntekstbeskrivelser 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel uten 

kokemulighet, pensjonat eller brakke 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel med 

kokemulighet eller privat 

Utgåtte inntektsbeskrivelser 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel, brakke 

eller privat - UTGÅTT 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på  

pensjonat - UTGÅTT 

 

Nye forretningsregler/feilmeldinger 

F507 - Det mangler opplysninger om pensjonsinnretning 

F509 - Ugyldig fødselsdato 

F510 - Ugyldig landkode for internasjonal identifikator 

F511 - Endring av arbeidsgiveravgift for periode lenger enn 3 
år tilbake i tid 

F512 - Endring av arbeidsgiveravgift eller finansskatt mer enn 
5 år etter utgangen av skattleggingsperioden 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/
https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/skjema/kontaktskjema-person/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-registerforvaltning
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permisjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/arbeidsgiveravgift-i-a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/ekstra-arbeidsgiveravgift/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/ekstra-arbeidsgiveravgift/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/organisasjonsnummer/organisasjonsnummer-for-hovedenheten-og-underenheter/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-pa-hybel-uten-kokemulighet-pensjonat-eller-brakke/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-pa-hybel-uten-kokemulighet-pensjonat-eller-brakke/
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