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Nyhetsbrev fra a-ordningen 
 

Desember 2018 

A-meldingen er en månedlig  

melding fra arbeidsgiver til NAV, 

SSB og Skatteetaten.  

Meldingen inneholder informasjon 

om ansattes arbeidsforhold,  

inntekt, fradrag, forskuddstrekk, 

samt arbeidsgiveravgift og  

finansskatt for virksomheten. 

Informasjon og veiledning finner du 

på skatteetaten.no/a-meldingen.  

 

Skjema og tjenester (A01, A02, 

A03, A04, A05, A06) finner du i 

altinn.no 

Årsaken er at vi har fått 

flere henvendelser om at 

det er utfordrende å få 

dette på plass fra januar 

2019. 

Fra og med april 2019 

blir det imidlertid obliga-

torisk med yrkeskode for 

frilansere, oppdragstake-

re og  personer som 

mottar honorarer. 

Riktigere  

opplysninger 

Vi innfører obligatorisk 

yrkeskode for frilansere 

fordi vi har behov for 

mer informasjon om 

gruppen.  

Det er en økning i  

antall arbeidsgivere som 

rapporterer ansatte som 

frilansere, oppdrags-

takere og personer som 

mottar honorarer. Det er 

også en del feilrapporte-

ring på type arbeids-

forhold.  

Innføring av obligatorisk 

yrkeskode gjør at vi kan 

kontrollere  

opplysningene bedre og 

sørge for korrekt  

rapportering. 

Skal du oppgi arbeids-

forhold? 

En del arbeidsgivere opp-

gir arbeidsforholdstype 

«frilansere» på personer 

som skal ha arbeidsfor-

holdstype «pensjoner og 

andre ytelser», eller ikke 

ha et arbeidsforhold i det 

hele tatt. Dette gjelder 

for eksempel: 

-> personer som ikke er 

ansatt og bare mottar 

utgiftsgodtgjørelser og 

ikke lønn 

-> kursdeltakere som 

mottar refusjon for tapt 

arbeidsfortjeneste fra 

kursarrangøren.  

Rydd opp før april 2019 

For å unngå feil i  

rapportering av  

arbeidsforhold i april, 

oppfordrer vi dere til å ta 

i bruk yrkeskode allerede 

på nyåret 2019.  

Sjekk også om du har 

oppgitt riktig type  

arbeidsforhold. Kanskje 

skal du bruke typen 

«pensjoner og andre 

ytelser», eller ikke ha et 

arbeidsforhold i det hele 

tatt.  

Obligatorisk yrkeskode frilanser 

utsatt til 2019-04 
Vi utsetter innføringen av obligatorisk yrkeskode for frilansere, oppdragstakere og 

personer som mottar honorarer til april 2019 (2019-04). 

Trenger du hjelp ?  

Les mer om yrkeskode i veiledningen til a-meldingen. 

Les også mer om hvordan du velger riktig type arbeidsforhold 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/
veiledningen%20til%20a-meldingen%20:%20https:/www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/yrkeskode/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/velg-riktig-type-arbeidsforhold/
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SSB kommer til å lage flere  

yrkeskoder for å dekke behovene for 

arbeidsforholdstype frilansere,  

oppdragstakere og personer som 

mottar honorarer. 

Yrke bestemmes av de konkrete  

arbeidsoppgavene arbeidstakeren 

gjør. Det gjelder uansett hva slags  

arbeidsforholdstype det er snakk om.  

 

 

Merk følgende: 

 Frilansere med samme type 

arbeidsoppgaver som ordinært 

ansatte skal ha samme  

yrkeskode som disse.   

 Noen arbeidsoppgaver er  

spesielle for frilansere og det 

finnes egne yrkeskoder for  

disse, f.eks. styremedlemmer. 

  

Når yrkeskode blir obligatorisk for frilansere blir det nye koder som du kan bruke. 

Har du spørsmål om yrke  

eller savner noen yrkeskoder? 

Alle henvendelser om yrke kan 

sendes til SSB sin yrkespostkasse:  

yrke@ssb.no 

Flere yrkeskoder 

Dette er vedtatt i statsbudsjettet for 2019 
Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for neste år. Disse endringene er verdt å få med seg hvis du sender 

a-melding. 

Tips (drikkepenger) skal rapporteres i 

a-meldingen. 

Skattepliktig personalrabatt skal rap-

porteres i a-meldingen. Her skal du 

også rapportere skattepliktig ytelser 

arbeidstaker mottar fra dine  

forretningsforbindelser og andre  

tredjeparter. Skattedirektoratet har 

avgitt en prinsipputtalelse med avkla-

ringer  om de nye reglene om rabatter 

i arbeidsforhold og arbeidsgiverfor-

pliktelser som gjelder for inntektsåret 

2019. 

Overtidsmat som utgiftsgodtgjørelse i 

a-meldingen oppheves . 

Skattedirektoratet har fastsatt egne 

skattefrie satser for kostgodtgjørelse 

på dagsreiser og reiser med over-

natting innenlands og utenlands fra 

2019.  Se satser for trekkfri kostgodt-

gjørelser for 2019.  

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn 

uten overnatting godtgjøres etter 

døgndiettsats for type overnattings-

sted for siste overnatting fra 2019. 

Måltidstrekk foretas etter døgndiett-

sats for type overnattingssted på  

reiser med overnatting. Måltidstrekk 

og overskuddsberegning foretas per 

døgn fra 2019. 

Skattedirektoratet har også fastsatt 

satser for fri kost og losji og bilsatser. 

Se Skattedirektoratets forskuddssatser 

og bilsatser for 2019. 

 

Ny felles beløpsgrense i reisefradraget 

på kr 97 000 både innenfor og utenfor 

EØS. 

Grensen for når frivillige og allmenn-

nyttige organisasjoner må betale ar-

beidsgiveravgift økes: 

 lønnsutgifter per ansatt ikke 

overstiger 80 000 kroner i løpet 

av året 

 samlede lønnsutgifter for alle 

ansatte ikke overstiger 800 000 

kroner i løpet av året 

For 2019 øker satsen for tvangsmulkt fra 113 kroner til 115 kroner  

(1/10 av ett rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag.  

Mulkten løper til opplysningene er sendt inn eller feilen er rettet. Maksimalt tak 

for mulkten er 1 000 x 1 150 kroner (ett rettsgebyr) = 1 150 000 kroner. 

mailto:yrke@ssb.no
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/nye-regler-om-rabatter-i-arbeidsforhold-og-arbeidsgiverforpliktelser-gjeldende-for-inntektsaret-2019/
https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/forskuddssatser-og-bilsatser-for-2019/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/forskuddssatser-og-bilsatser-for-2019/
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Skattekort med kildeskatt på lønn 

Etter dagens regler skrives ikke  

skattekort ut med desimaler.  

Kildeskatten på lønn er en fast sats 

per måned på 25 prosent. Hvis den 

ansatte ikke er medlem av  

folketrygden utgjør satsen 16,8  

prosent og han eller hun vil likevel få 

et skattekort med desimaler. 

Skattebetalingsforskriften blir endret 

så ansatte i kildeskatteordningen får 

skattekort med riktig sats med  

desimaler. 

Nettolønnstabell—0000 

For ansatte som har kildeskatt på lønn 

og i tillegg er på nettolønnsordning 

må  arbeidsgiver i a-meldingen oppgi 

«beregnet skatt for arbeid utført i 

Norge» som en kontantytelse. I slike 

tilfeller må arbeidsgiver oppgi «0000» 

i feltet for oppgrossingstabell.  Det er 

obligatorisk å oppgi informasjon om 

oppgrossingstabell. 

Skatteetaten lager ikke oppgrossings-

tabell for kildeskatt på lønn fordi  

dette er et prosenttrekk.  

Skattekortet klart i januar 2019 

I begynnelsen av januar 2019 vil  

ca. 11 000 motta skattekort med  

kildeskatt for 2019. Hvis arbeidsgiver 

ber om skattekortet før det er sendt 

ut, vil de ikke motta skattekortet, men 

i stedet motta informasjon om den 

ansatte har kildeskatt på lønn.  

Arbeidsgiver kan da trekke 25 prosent 

i januar.  

Skattekortet blir sendt ut tidligst 4. 

januar 2019. 

Trekk i januar og korrigering i februar 

Har ikke den ansatte skattekort for 

2019 og arbeidsgiver ikke vet om han 

eller hun skal ha kildeskatt på lønn, 

skal arbeidsgiver trekke skatt i januar 

etter skattekortet for 2018 eller trekke 

skatt med 50 prosent.  

Når skattekort med kildeskatt for lønn 

foreligger, må arbeidsgiver korrigere 

gjennomført trekk innen utløpet av 

februar 2019. Se Retningslinjer for 

korrigering og tilbakebetaling av for-

skuddstrekk punkt 2.2. 

Kildeskatt på skattepliktige fordeler  

Utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og 

naturalytelser skal inngå i beregnings-

grunnlaget for kildeskatten når   

ytelsene er skattepliktige fordeler for 

den ansatte.  

Når arbeidsgiver dekker kostnader 

pådratt i direkte sammenheng med 

arbeid, som for eksempel merkost-

nader ved opphold utenfor hjemmet 

ved yrkesreiser, er bare et eventuelt 

overskudd være skattepliktig. 

Arbeidsgivers dekning av pendleres 

merkostnader ved opphold utenfor 

hjemmet og besøksreiser, er skatte-

pliktig med bruttobeløp. Reglene for 

dette vil bli gitt i forskrift til  

skatteloven. 

Mer informasjon på skatteetaten.no 

Det er lagt ut informasjon om kilde-

skatt på lønn på skatteetaten.no/

kildeskattlonn og skatteetaten.no/

kildeskattlonn-arbeidsgiver. 

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere 
Her er noen presiseringer om kildeskatt på lønn som er nytt siden forrige nyhetsbrev i september /oktober. 

https://www.skatteetaten.no/contentassets/bdd88b4986fd4bb0be7a7a5c829c8959/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.skatteetaten.no/contentassets/bdd88b4986fd4bb0be7a7a5c829c8959/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.skatteetaten.no/contentassets/bdd88b4986fd4bb0be7a7a5c829c8959/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/
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Det får konsekvenser for skatte-

meldingen til den ansatte, for hvilke 

rettigheter han eller hun får fra NAV 

(for eksempel avslag på sykepenger), 

pensjonsopptjening eller for utfall av 

lånesøknad i banken. 

Midlertidig identifisering 

Før den ansatte har fått tildelt fnr/dnr 

kan arbeidsgiver bruke internasjonal 

identifikator for å identifisere den  

ansatte, men dette kan bare brukes 

som en midlertidig identifikasjon. 

Bruk norsk fødselsnummer eller  

d-nummer 

Med en gang den ansatte har fått norsk 

fnr/dnr skal du identifisere den ansatte 

med dette ved å koble den inter-

nasjonale identifikatoren med den 

norske. Hvis du ikke gjør det vil lønn, 

ytelser og forskuddstrekk rapportert på 

en ansatt med internasjonal ID ikke bli 

knyttet til den samme personen som 

har et norsk fnr/dnr.  

Slik kobler du internasjonal ID med 

norsk nummer 

I første a-melding etter fnr/dnr er kjent 

må du rapportere dette sammen med 

den internasjonale identifikatoren. Les 

mer om hvordan dette gjøres i  

veiledningen til a-meldingen. 

Først etter at du har rapportert den 

utenlandske identifikatoren og fnr/dnr 

i samme a-melding, kan NAV, Skatte-

etaten og andre som bruker informa-

sjon fra a-meldingen om personers 

lønn, forskuddstrekk og ytelser bruke 

opplysningene du har rapportert. 

Har du brukt internasjonal ID på dine ansatte? 
Vi ser at mange arbeidsgivere glemmer å rapportere norsk fødselsnummer eller d-nummer (fnr/dnr) på sine 

ansatte selv om den ansatte har fått det.   

Skattekort = norsk fødsels– 

eller d-nummer 

Har den ansatte et skattekort?  

Da har også han eller hun norsk 

fødselsnummer eller d-nummer. 

Husk at du skal trekke 50 % i skatt 

hvis du betaler ut lønn før den 

ansatte har fått skattekort. 

Les mer om skattekort for deg 

som arbeidsgiver på  

Skatteetatens nettsider.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/fodselsnummer-d-nummer-eller-internasjonal-id-inntektsmottaker/
http://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/skattekort/
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Hva synes du? 

Vi vil gjerne høre hva du synes om  a-meldingens nye nettsider. 

Klikk på lenken og svar på en kort undersøkelse om de nye sidene: 

lenke til undersøkelse 

TUSEN TAKK! 

Alle foretak som driver næringsvirk-

somhet og/eller melder at de skal ha 

ansatte, får tildelt et virksomhets-

nummer, i tillegg til organisasjons-

nummeret til foretaket (juridisk  

nummer). Har du et foretak med kun 

én underenhet (virksomhet) har det 

til nå vært tilstrekkelig at du bare  

rapporterer organisasjonsnummeret 

til foretaket i a-meldingen.   

Vi kommer til å endre på dette. Snart 

blir det obligatorisk å rapportere  

virksomhetsnummer, i tillegg til  

juridisk organisasjonsnummer.  

Lurer du på hvilket virksomhets-

nummer foretaket ditt har? 

Du finner det ved å søke i Brønnøy-

sundregistrene (Enhetsregisteret). 

Mer informasjon finner du også i  

veiledningen til a-meldingen. 

Snart blir det obligatorisk å rapportere  

virksomhetsnummer i a-meldingen 
Begynner du allerede nå å bruke virksomhetsnummeret til foretaket ditt, er du klar når endringen kommer. 

Ikke utsatt frist i januar 

Fristen for å levere a-meldingen for 

desember, er 5. januar 2018. Vi har 

ikke anledning til å innvilge utsatt frist 

ved årsskiftet. 

Opplysningene du rapporterer i  

a-meldingen brukes kort tid etter  

fristen for levering. 

Fristen for å levere opplysninger står i 

a-opplysningsforskriften § 2-1. 

Lott og part følger realisasjons-

prinsippet 

Lottinntekt opptjent i 2018 skal  

rapporteres i a-melding for  

desember i 2018 (2018-12), selv om 

utbetalingen kommer i lottoppgjøret i 

januar/ februar 2019. 

Bytte regnskapsfører? 

I veiledningen til a-meldingen  

finner du informasjon om hva du må 

tenke på ved bytte av regnskapsfører 

eller lønnssystem.  

Endringer i virksomheten? 

Hvordan du rapporterer 

arbeidsforhold riktig ved oppkjøp, 

eierskifte eller overdragelse av  

virksomhet, og informasjon om fisjon 

og fusjon finner du i veiledningen.  

Rette lønn på den ansatte  

Bruker du et lønnssystem og du  

trenger å rette  lønn og ytelser for 

2018, sjekk med systemleverandøren 

hvis du er usikker på hvordan du gjør 

det  i ditt system. Se også hva vi  

skriver om rette feil i lønn og andre 

ytelser i veiledningen til a-meldingen. 

Nytt år — hva bør du tenke på? 
Det blir ofte travelt når det nærmer seg jul og et nytt år. Her får du som sender a-melding noen tips. 

Mistet oversikten? 

Bruk avstemmingsrapporten for å 

få oversikt over  

a-meldinger og opplysningene  

som er rapportert.  

Her finner du den 

https://survey.euro.confirmit.com/wix/5/p1869661555.aspx
http://www.brreg.no/
http://www.brreg.no/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/organisasjonsnummer/juridisk-organisasjonsnummer-opplysningspliktig-og-organisasjonsnummer-for-virksomheter/
https://lovdata.no/forskrift/2014-06-24-857/§2-1
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/bytte-lonnssystem/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/bytte-lonnssystem/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/oppkjop-eierskifte-eller-overdragelse-av-virksomhet/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/oppkjop-eierskifte-eller-overdragelse-av-virksomhet/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/oppkjop-eierskifte-eller-overdragelse-av-virksomhet/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/fisjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/fusjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/rette-feil-i-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/rette-feil-i-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.skatteetaten.no/skjema/a06-avstemmingsinformasjon/
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Frist for å levere a-melding 2019 

Måned i 2019 Frist for å levere  

a-melding 

Frist for å betale arbeidsgiveravgift og  

forskuddstrekk 

Januar 7. februar 2019 15. mars 2019 

Februar 5. mars 2019 15. mars 2019 

Mars 5. april 2019 15. mai 2019 

April 6. mai 2019 15. mai 2019 

Mai 5. juni 2019 15. juli 2019 

Juni 5. juli 2019 15. juli 2019 

Juli 5. august 2019 16. september 2019 

August 5. september 2019 16. september 2019 

September 7. oktober 2019 15. november 2019 

Oktober 5. november 2019 15. november 2019 

November 5. desember 2019 15. januar 2020 

Desember 6. januar 2020 15. januar 2020 


