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Arbeidsgivere og 

andre opplysnings-

pliktige skal  

rapportere inntekts- 

og arbeidsforhold 

gjennom a-ordningen. 

A-ordningen er et 

samarbeid mellom 

NAV, Statistisk   

sentralbyrå og  

Skatteetaten.  

Altinn.no/a-ordningen  

er hovedkanal for  

informasjon om  

a-ordningen. 

 

 

Bankene får opplysninger 

fra a-meldingen 

Over 6000 lånesøkere har så 

langt samtykket til at  

Skatteetaten utleverer  

opplysninger om dem til  

banken.  

Samarbeidet med bankene er 

bare ett eksempel på at opplys-

ningene fra a-meldingen blir 

brukt hos nye aktører og til nye 

formål.  

Flere banker er interessert 

Tjenesten, som kalles samtykke-

basert lånesøknad, er nå i pilot 

med én bank. Pilotbank nummer 

to starter opp i september, og fra 

februar 2018 skal ordningen 

gradvis utvides til flere banker. 

Digitalt samtykke 

Ved et klikk samtykker låne-

søker i at banken får tilgang til 

inntektsopplysningene som 

Skatteetaten har. Samtykket er 

tidsbegrenset og kan kun  

brukes en gang.  

At arbeidsgiver og andre har 

rapportert riktige opplysninger i 

a-meldingen blir derfor svært 

viktig for lånesøkeren.  

 

Opplysningene i a-meldingen blir sendt til NAV, SSB og Skatteetaten. Etatene distribuerer opplysningene   

videre til aktører som har lovhjemler til å motta dem eller ved samtykke. 
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Pensjonsavtaler 

Fra 1. juni 2017 er utbetalinger 

fra individuelle pensjonsavtaler 

(herunder IPA) ikke unntatt fra 

trekkplikten lenger. Alle opplys-

ningspliktige som utbetaler 

pensjoner fra en individuell 

pensjonsavtale må innhente 

skattekortopplysninger for sine 

kunder.  

Barnepensjon 

Barnepensjon som utbetales 

fra en individuell pensjons-

avtale vil fortsatt være trekk-

fri, med mindre det samtidig 

utbetales etterlattepensjon til 

den som har foreldreansvar 

etter barnelova § 38. 

Trekkplikt for utbetalinger fra IPA/IPS 

 

Hvordan rette opp feil i forskuddstrekket? 

Nye retningslinjer 

Feil forskuddstrekk kan du  

rette på to måter: 

1. Korrigere i senere trekk-

oppgjør. 

2. Tilbakebetale det som er 

trukket for mye. 

Skattedirektoratet har gitt ut 

Retningslinjer for korrigering 

og tilbakebetaling av  

forskuddstrekk. Her kan du  

lese mer om hvordan rette opp 

feil i forskuddstrekket. 

Brutto eller netto tilbake-

betaling 

Har arbeidsgiver utbetalt for 

mye lønn og krever dette  

tilbakebetalt, er det åpnet for 

at arbeidstaker kan tilbake-

betale netto for mye utbetalt, 

så lenge tilbakebetalingen 

skjer innen 31. januar i året 

etter inntektsåret. Tidligere 

måtte bruttobeløpet tilbake-

betales etter  terminforfall. 

Oppdatert veiledning 

Veiledningen til a-ordningen 

er oppdatert og viser i hvilke 

tilfeller retting av feil i  

forskuddstrekket også  

krever endring i a-melding 

og når netto tilbakebetaling 

kan benyttes ved feil-

utbetalinger. 

 

 

A-meldingen blir heldigital 

Neste år kan du ikke lenger 

sende a-melding på papir. 

Stortinget vedtar trolig å av-

vikle papirskjemaene i 2018.  

De som bruker papir, bør  

derfor forberede seg på å  

levere a-meldingen  

elektronisk. 

 

Tilbakemeldingen er viktig! 

Husk at du bør motta tilbakemeldingen for 

innsendt a-melding før du sender inn en ny.  

Mottar du ikke tilbakemeldingen? 

Da kan det skyldes en stopp i systemet. 

Sjekk www.altinn.no for driftsmeldinger, eller 

ta kontakt med systemleverandøren din. 

http://www.skatteetaten.no/globalassets/radgiver/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/radgiver/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/radgiver/retningslinjer-for-korrigering-og-tilbakebetaling-av-forskuddstrekk.pdf
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/levere-a-melding/Direkte-registrering-i-Altinn/
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/levere-a-melding/Direkte-registrering-i-Altinn/
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Her kan dine ansatte se hva du har 

rapportert 

 

Nå er tjenesten Mine inn-
tekter og arbeidsforhold 
kommet i en ny og bedre 

versjon.  

Ansatte har rett til innsyn i 
hvilke opplysninger Skatte-
etaten, NAV og SSB har om 
dem. Nå har vi laget en ny 
tjeneste som gjør det enklere 
for ansatte å få oversikt.  

Alltid oppdatert 
Opplysningene blir oppdatert 
hver gang arbeidsgiver sen-
der inn nye a-meldinger.  

Her vises inntekts- og  
arbeidsforholds-
opplysningene som er  
rapportert i a-meldingen.   

Ta en titt 
Logg deg inn og ta en titt på 
hvilke opplysninger som er 
registrert på deg.  

Du finner den nye utgaven 
på skatteetaten.no/  
Mineinntekter.  

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/


 Hjelp oss å bli bedre 

S I D E  4  

Har du fem minutter til å svare på en spørreunder-

søkelse? 

Vi måler brukertilfredsheten til a-ordningens informasjon 

på nett, og håper du kan svare på noen raske spørsmål.   

Her kan du ta spørreundersøkelsen. 

Takk for at du deltar! 

https://no.surveymonkey.com/r/WTVFNB6

