
 

 

A-ordningen  
1 8 . D E S E M B E R  2 0 1 7  N Y H E T S B R E V  

Arbeidsgivere og 

andre opplysnings-

pliktige skal  

rapportere inntekts- 

og arbeidsforholds-

opplysninger gjennom 

a-ordningen. 

A-ordningen er et 

samarbeid mellom 

NAV, Statistisk   

sentralbyrå og  

Skatteetaten.  

Altinn.no/a-ordningen  

er hovedkanal for  

informasjon til  

a-ordningen. 

Flere og flere leverer innen fristen 

Dataene kommer når de 

skal, og kvaliteten  på det 

som kommer har blitt mye 

bedre.  

Oppsummeringen av 2017 viser 

en utvikling i riktig retning.  

Arbeidsgivere med godkjent  

a-melding på frist øker stadig. I 

snitt er det 11 000 flere innleve-

ringer på frist per måned i år enn i 

fjor. Samtlige måneder hadde en 

økning i forhold til tilsvarende  

måned i 2016. Også fjoråret var 

langt bedre enn året før.  

Færre feil 

Feil på nivå øyeblikkelig har hatt 

en sterk nedgang.  

Antall opplysningspliktige med 

minst én feilmelding lå på omlag  

5 000 per måned i 2015. Mot  

slutten av 2017 er tallet redusert 

til under 500.  

- Vi er meget fornøyd med  

utviklingen. Rettidig og korrekt 

rapportering er viktig for de som 

bruker  dataene fra a-ordningen. 

NAV tar i bruk opplysningene  

allerede dagen etter fristen, og 

derfor er det viktig at alle  

tilgjengelige opplysninger er  

levert, sier Torstein Hoem, leder 

for a-ordningen i Skatteetaten. 

Utviklingen i feil på nivå øyeblikkelig (Ø) og antall opplysningspliktige (OP) med feil  

fra a-ordningen ble innført og fram til november i år.  
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 A-meldingene for 2018 må du  

sende i 2018 

Husk at du ikke kan levere  

a-meldinger som gjelder et nytt år 

før vi har passert årsskiftet.  

Prøver du å sende før, vil du få feil-

meldingen MAGNET_EDAG-263 

og a-meldingen blir avvist.  

Ellers i året kan du sende  

a-melding to måneder fram i tid. 

Frister for 2018 

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. 

Fristen for å levere opplysninger i 

a-ordningen følger av  

a-opplysningsforskriften § 2-1. 
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Ikke mottatt 

K27 fra NAV? 

Rapporter alt som er 
kjent innen fristen, og 
ettersend opplysninge-
ne fra NAV hvis de er 

forsinket.    

I følge NAV blir Oppgjørs-
rapporten K27 (refusjon av  
sykepenger fra NAV og 
adopsjons- eller fødsels-
penger) tilgjengelig i Altinn 
innen to virkedager etter  
årsskiftet.  

Har du ikke mottatt K27  

 

Husk at det kommer nye 

permisjonsbeskrivelser neste år 

Alternativ 1.  

I a-melding for januar 2018, 

oppgi samme startdato og 

ID på permisjonen som du 

brukte i desember 2017, og 

oppgi ny permisjonsbeskri-

velse (velferdspermisjon, 

permisjon med foreldre-

penger, utdannings-

permisjon eller permisjon 

ved militærtjeneste).  

Dette er anbefalt løsning i 

overgangen fra 2017 til 

2018. 

Det er to måter å  

rapportere permisjon 

på i overgangen  

desember 2017 /  

januar 2018. 

Fra 2018 skal du ta i bruk 

nye permisjonsbeskrivelser. 

Hvis en ansatt startet en 

permisjon i 2017 (eller før), 

og den samme permisjonen 

fortsetter i 2018, er det to 

måter å oppgi ny permi-

sjonsbeskrivelse i  

a-meldingen for januar.  

Alternativ 2. 

I a-melding for desember 

2017, avslutt permisjon ved å 

oppgi sluttdato 31. desember 

2017.  

I a-meldingen for januar 

2018, oppgi permisjon med 

ny startdato 1. januar, ny  

permisjonsID og ny  

beskrivelse på permisjonen. 

Rapportering av  
lott og part følger  

realisasjonsprinsippet  

Eksempel: Inntekt  
opptjent i 2017 skal 
rapporteres i a-melding 
for desember i 2017 
(2017-12), selv om  
utbetalingen kommer i 
lottoppgjør i januar/  
februar 2018. 

Om lott og part i fiske-  
og fangstnæringen på 
Altinn. 

innen 5. januar, må du et-
tersende opplysningene 
når disse er kjent.  

Alle andre opplysninger om 
inntekt, arbeidsforhold  
arbeidsgiveravgift etc, må 
du rapportere innen fristen. 

https://altinn.no/a-ordningen/sporsmal-og-svar/rapportering-og-betaling/lott-eller-part-i-fiske--og-fangstnaringen---hvordan-skal-det-rapporteres/
https://altinn.no/a-ordningen/sporsmal-og-svar/rapportering-og-betaling/lott-eller-part-i-fiske--og-fangstnaringen---hvordan-skal-det-rapporteres/
https://altinn.no/a-ordningen/sporsmal-og-svar/rapportering-og-betaling/lott-eller-part-i-fiske--og-fangstnaringen---hvordan-skal-det-rapporteres/
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Behov for å korrigere? 

Har du rapportert feil, 
må du korrigere i den 
måneden det er feil.  
Bare unntaksvis kan du 

rette i desember 2017. 

Arbeidsgiveravgiften er et 
unntak. Denne kan du korri-
gere i desember, hvis forut-
setningene har endret seg fra 
rapporteringstidspunktet. 

Med endrede forutsetninger 
mener vi at du på tidspunktet 

du rapporterte ikke hadde 
kjennskap til at arbeidsgiver-
plikten ville endre seg.  

Dette kan for eksempel gjelde 
kjørebok og stipend - avreg-
ningsmåned, eller blankett A1 
med tilbakevirkende kraft.  

Husk å sjekke at  
arbeidsforholdene blir 

levert riktig. 

Flytter du arbeidsforholdene 
fra ett system til et annet, må 
du passe på at: 

 Det er sammenheng i 
arbeidsforholdene til de 
ansatte. Det vil si at du 
må oppgi et aktivt  
arbeidsforhold hver  
måned helt til arbeidsfor-
holdet er avsluttet. 

 De ansatte har samme 
antall arbeidsforhold  
etter at du har byttet til 
nytt system. 

 Arbeidsforholdene er 
knyttet til samme  
virksomhet i gammelt og 
nytt system. 

Manglende rapportering av 
arbeidsforhold gir feil-

Skal du bytte lønnssystem eller 

regnskapsfører? 

meldingen MAGNET_EDAG 
108. Dette er en feil på nivå 
øyeblikkelig som du må  
rette innen fristen for ikke å 
bli ilagt tvangsmulkt.   

I veiledningen finner du  
informasjon om hvordan du 
sikrer at arbeidsforholdene 
blir riktig rapportert,  
se Bytte lønnssystem. 

Bruk avstemmings-

rapporten for å få over-

sikt over arbeidsforhol-

dene som er rapportert.  

Her finner du den.  

I veiledningen har vi beskre-
vet hvordan du retter Feil i 
arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget 
og Feil på ytelsen.   

Veiledningen er oppdatert med utfyllende informasjon om 
hvordan du rapporterer arbeidsforhold ved: 

 Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet  

 Fusjon 

 Fisjon 

 Kommunesammenslåing 

http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/bytteavlnnssystem.htm
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding---bestill-avstemmingsinformasjon/
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/feiliarbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/feiliarbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/andrefeil.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/oppkjpeierskifteelleroverdragelseavvirksomhet.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/fusjon.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/fisjon.htm
http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/kommunesammensling.htm


S I D E  5  

N Y H E T S B R E V  

Nytt innhold og nytt format på 

skattekortene for 2018 

Fra og med inntektsåret 
2018 vil skattekortet  
inneholde én eller flere 
trekkoder som arbeids-
giver/pensjonsutbetaler 
skal trekke etter.  
 

Det er fem trekkoder for lønn 
og én for pensjon. I hver av 
trekkodene vil det ligge et 
skattetrekk i form av et tabell-
trekk, prosenttrekk eller frikort 
med eller uten beløpsgrense.  

Trekkodene for lønn er:  

 lønn fra hovedarbeids-
giver 

 lønn fra biarbeidsgiver 

 lønn til utenlandsk  
borger 

 lønn til utenlandsk  
borger som grense-
gjenger 

 lønn til utenrikstjeneste-
mann 

Trekkode for pensjon er;  
pensjon. I tillegg finnes det 
egne trekkoder som kun NAV 
skal benytte; lønn fra NAV og 
pensjon fra NAV. 
 

Hva skal arbeidsgiver gjøre 

Arbeidsgiver skal som regel 
trekke etter trekkoden lønn fra 
hovedarbeidsgiver dersom de 
er hovedarbeidsgiver, og etter 
lønn fra biarbeidsgiver  
dersom de er biarbeidsgiver.  

Skal arbeidsgiver utbetale 

lønn av mer spesiell art, 
skal det trekkes etter en av 
de øvrige trekkodene for 
lønn.   

Utbetales det pensjon, skal 
det trekkes etter trekkode 
for pensjon. 

Hvis trekkode mangler 

Dersom relevant trekkode 
mangler, håndteres det som 
manglende skattekort.  

Skal det utbetales lønn og 
det mangler trekkode for 
lønn, skal det trekkes 50 %.  

Skal det utbetales pensjon 
og det mangler trekkode for 
pensjon, skal det trekkes 30 
%.  

Arbeidsgivere eller  
pensjonsutbetalere som 
oppdager at det mangler 
riktig trekkode i forhold til 
aktuell utbetaling, må be 
arbeidstaker eller ytelses-
mottaker om å endre skatte-
kort. 
 

Skattekort til arbeidsgiver 

Vil i hovedsak fungere som 
før, men det er gjort enkelte 
tilpasninger i bestillings-
tjenestene RF-1211 
(bestilling fra lønnssystem) 

og RF-1307 (bestilling i  
Altinn portal).  

De viktigste endringene er 
nytt format på fil i RF-1211 
og at varsling for endrede 
skattekort må legges inn i 
Altinn under Profil>Din kon-
taktinformasjon for virksom-
heten.  

Ta eventuelt kontakt med din 
lønnssystemleverandør for å 
høre mer om endringene. 

Her kan du lese mer 
om nytt innhold og nytt 
format på skattekorte-
ne for 2018. 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/skattetrekk/nytt-format-pa-skattekortet/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/skattetrekk/nytt-format-pa-skattekortet/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/skattetrekk/nytt-format-pa-skattekortet/
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Ny tjeneste for arbeidsgivere til 

utenlandske arbeidstakere 

Skatteetaten tilbyr ny  

tjeneste hvor arbeids-

giver kan søke om  

skattekort på vegne av 

utenlandsk arbeidstaker.  

Arbeidsgiver kan søke før  

arbeidsforholdet starter, 

såfremt han har gyldig ID-

dokument, arbeidskontrakt og 

kontaktinformasjon til arbeids-

takeren.     

Tjenesten er enkel å bruke, 

og både arbeidstaker og  

arbeidsgiver sparer tid. I  

tillegg kan man bestille tid til 

ID-kontroll, så arbeids-

takerne slipper å vente i kø 

på skattekontoret. 

Her logger du inn og søker 

om skattekort for dine uten-

landske arbeidstakere: 

www.skatteetaten.no/rf1355 

Veiledningene blir oppdatert etter nyttår 

Endringer i a-meldingen som gjelder fra 2018 kommer inn i veiledningene i  

januar. Den generelle veiledningen til a-meldingen finner du her.   

 

Ny versjon av veiledningen kommer senere i 2018 

Dagens generelle veiledning er under omskriving, og våren 2018 lanserer vi 

den i en ny og bedre versjon på skatteetaten.no. Mer informasjon om dette 

kommer nærmere lansering.  

 

Veiledning for A01  

For deg som registrerer a-meldingen direkte i Altinn (A01), finner du  

veiledningen knyttet til dette skjemaet som en PDF. I dag har vi også en  

webversjon av veiledningen for A01, men denne blir ikke videreført neste år.  

 

Kontakt oss gjerne 

Lurer du på noe, kan du kontakte Skatteopplysningen på telefon 800 80 000, 

tastevalg 4-3-2 eller bruk Kontaktskjemaet. 

http://skatteetaten.no/rf1355
https://altinn.no/a-ordningen/veiledning-og-hjelp/
https://altinn.no/a-ordningen/veiledning-og-hjelp/
https://pr-pbl.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=140411&ServiceCode=3161&Oselect=true
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