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Nyhetsbrev fra a-ordningen 
 

Desember 2019 

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 

Fra 1. januar 2020 endres praksis 

for rapportering og skattefastset-

ting ved tilbakebetaling av ytelser 

Det blir en endring i skattebetalingsforskriften § 5-3-5 og Skatte-ABC. 

Endring i tidspunktet for når du skal 
rette a-meldingen 
Tidspunktet for når arbeidsgiver skal 
rette a-melding ved tilbakebetaling av 
feilutbetalinger, endres med virkning fra 
2020.  
 
Etter dagens regler må arbeidsgiver ven-
te til hele feilutbetalingen (netto eller 
brutto) er tilbakebetalt før rapporte-
ringen kan endres. 
 
Fra 2020 skal a-meldinger rettes på det 
tidligste av følgende tidspunkt:  
 når tilbakebetaling faktisk er 

gjennomført, eller  
 når det foreligger endelig dom, 

kjennelse, rettsforlik, forvaltnings-
vedtak eller bindende avtale som 
forplikter skattyter til å tilbakebe-
tale ytelsen.  

 
Regelendringen er ikke gitt tilbakevir-
kende kraft på eldre saker. Dette inne-
bærer at rapporteringstidspunktet er 
valgfritt for tilbakebetalingskrav som ble 
endelig stiftet før januar 2020. 
 
 

Endringen gjelder alle arbeidsgivere 
Endringen gjelder alle arbeidsgivere, 
pensjonsselskaper mv.  hvor inntekts-
mottaker skal tilbakebetale en feilutbe-
taling, også ved etteroppgjør av uføre-
trygd og uføreytelser. 
 
Retting av feilutbetaling i a-meldingen 
A-meldingene skal fortsatt rettes på den 
eller de månedene feilutbetalingen er 
gjort, men korreksjon er ikke lenger  
avhengig av at tilbakebetaling faktisk er 
foretatt. 
 
Veiledningen til a-meldingen 
Fra nyttår vil veiledningen til  
a-meldingen være oppdatert med  
informasjon om hvordan du retter inn-
tekt og ytelser. 
 
Endring i tidspunktet for ny skattefast-
setting 
For inntektsmottaker betyr endringen at 
hun eller han kan får ny skattefastsetting 
før beløpet er tilbakebetalt til arbeidsgi-
ver. 
 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/
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/
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Dette er foreslått i statsbudsjettet for 2020 

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i uke 51. Her er en oversikt over hvilke endringer som med stor sann-

synlighet blir vedtatt, og som har betydning for a-ordningen.   

Finansskatt på lønn 

Skatt på lønn og overskudd i finans-

næringen videreføres i 2020 med  

henholdsvis 5 prosent og 25 prosent. 

Forskuddssatser 

Satser for naturalytelser og utgifts-

godtgjørelser som har betydning for 

forskuddsutskrivningen skal fra inn-

tektsåret 2020 bare fastsettes én gang 

og da i forskuddsutskrivningen før 

inntektsåret. 

Besøksreiser med fly 

Det skal ikke lenger skal være en øvre 

beløpsgrense på 97 000 kroner for 

skattefrie pendlerreiser med fly innen-

for EØS, som arbeidsgiver dekker.  

Forslaget gjelder flyreiser til og fra 

pendlerbolig innenfor EØS-området, 

som arbeidsgiver dekker som natural-

ytelse eller ved refusjon. Utvidelsen i 

reglene har virkning fra og med 2019. 

 

Opsjonsskatteordningen for små opp-

startselskap 

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt 

for små oppstartsselskap å bruke  

opsjoner for å tiltrekke seg og beholde 

nøkkelpersoner i virksomheten.  

Særreglene for opsjonsbeskatning i 

små oppstartsselskap utvides derfor 

så selskap kan ha inntil 12 ansatte, og 

hver ansatt kan få en opsjonsfordel på 

1 millioner kroner per ansettelses-

forhold. Endringene gjelder fra  

1. januar 2020, forutsatt at ordningen 

godkjennes av ESA. 

 

Underholdsbidrag utgår 

Skatteplikt og fradragsrett for regel-

messig personlig understøttelse (blant 

annet underholdsbidrag) oppheves. 

Fra 2020 fjernes denne inntekten i  

a-meldingen. 

 

Kommunereformen og differensiert 

arbeidsgiveravgift 

Soner og satser for differensiert  

arbeidsgiveravgift som gjelder for  

inntektsåret 2019 blir videreført til 

inntektsåret 2020. Sonene og de  

reduserte satsene er notifisert til og 

godkjent av ESA som statsstøtte  

forenlig med EØS-avtalen. Det geogra-

fiske området for hver sone må opp-

rettholdes slik de har blitt godkjent av 

ESA også i 2020. 

Med kommunereformen fra 2020  

betyr det at noen kommuner får flere 

soner og satser for beregning av  

arbeidsgiveravgift. Se på soneinnde-

ling skatteetaten.no for oversikt over 

knytning mellom gammel og ny kom-

mune, og sone og sats-inndeling fra 

2020. 

Skatteoppkreving 

Skatteoppkreverfunksjonen flyttes fra 

kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 

2020. Rapportering av a-melding vil 

ikke bli direkte påvirket av dette, men 

innkrevingen av arbeidsgiveravgift og 

forskuddstrekk blir overført til Skatte-

etaten. Det kan blant annet kan bety 

at det blir endringer på hvor skatten 

og avgiften skal betales (endring av  

kontonummer for betaling). 

Satser for neste år 

På neste side finner du en oversikt 

over de mest aktuelle satsene som 

brukes for rapportering i a-meldingen. 

Se også på Skatteetatens egen side 

med oversikt over satser hvis du ikke 

finner det du trenger informasjon om 

www.skatteetaten.no/satser/ 

 
 

→Budsjettdokumenter finner du her 

 

→Stortingsbehandling finner du her 

 
ALTINN STENGER FOR INNSENDING  DELER AV 1.JANUAR 2020 

Produksjon Altinn blir stengt for bruk 1.1.2020 i tidsrommet 17:00 til ca. 23:00. På grunn av  
kommune- og regionreformene skal adresser oppdateres i løsningen. Det betyr at det ikke er mulig å 
logge på i Altinn, og heller ikke mulig å sende a-meldinger eller bruke Altinn i tidsrommet. 

https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift-soneinndeling/
https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift-soneinndeling/
https://www.skatteetaten.no/satser/
https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Dokumenter1/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Statsbudsjettet/statsbudsjettet-2020/
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Personalrabatter på billetter mv. som 

kan benyttes til persontransport-

tjenester før 1. juli 2020 er ikke skatte-

pliktig inntekt, selv om pris-

reduksjonen overstiger 8 000 kroner.  

Transportnæringen får ytterligere  

utsettelse av fristen for å tilpasse  

løsningene for personalbilletter til de 

nye reglene for skattlegging av  

naturalytelser.  

Fristen forlenges med nye seks måne-

der til 1. juli 2020. 

Fristen for omlegging til skattlegging av naturalytelser for personalbilletter er utsatt. 

Personalrabatt i persontransportnæringen 

Fri kost og losji 

Satser per 

døgn 

Fritt opphold - kost og losji 128 kroner 

Fri kost - alle måltider 91 kroner 

Fri kost - to måltider 71 kroner 

Fri kost - ett måltider 47 kroner 

Fritt losji - ett eller delt rom 37 kroner 

Kost og losji - sats for 2020 

Satser for tvangsmulkt 2020 

For 2020 øker satsen for tvangsmulkt fra 115 kroner til 117,20 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 1 172 kroner 

(ett rettsgebyr) = 1 172 000 kroner. Her finner du  mer informasjon om tvangsmulkt og klage på a-meldingen 

Satser innland og utland kostgodtgjørelse ved opphold 
utenfor hjemmet Sats 

For arbeidstakere som bor på hotell  
(og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 589 

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost (og 
som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 
reduseres hotellsats med 20 % 471 

For arbeidstakere på pensjonat eller hybel/brakke uten 
kokemuligheter og som ville hatt krav på fradrag for 
merutgifter til kost 164 

For arbeidstakere på hybel/ brakke med kokemuligheter 
eller privat overnatting og som ville hatt krav på fradrag 
for merutgifter til kost på yrkesreiser 91 

For langtransportsjåfører innland/utland (og som ville 
hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 300 

Forskuddssatser 2020 

Satser innland og utland kostgodtgjørelse på dagsreiser  Sats 

Fra 6 til 12 timer  200 

Over 12 timer  400 

Kilometersatser for skattefri kjøregodtgjørelse inn-
land og utland (ingen endringer) Sats 

Kjøregodtgjørelse 3,50 kr 

Firmabilsatsene for 2020 

Firmabil – årlige satser Sats 

Firmabil, trinn 2 kr 314 400 

Listeprisen står ikke i forhold til 

fordel ved den private bruken kr 56 000 

Firmabil – kilometersatser (ingen 

endringer) Sats 

Individuell verdsettelse  - varebil 

klasse 2 og lastebil under 7500 kg Kr 3,40 

Andre biler som faller utenfor 

standardregelen – kun               

arbeidsreiser 

kr 3,40 / 

kr 1,50* 

* arbeidsreiser som overstiger 4000 km 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/tvangsmulkt-for-a-meldingen-og-klage/
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Ikke utsatt frist i januar 

Fristen for å levere a-meldingen for 

desember, er 6. januar 2020. 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 2019 skal  

rapporteres i a-melding for  

desember i 2019 (2019-12), selv om 

utbetalingen kommer i lottoppgjøret i 

januar/ februar 2020. 

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.  

F278 gjelder ikke for desember 

Du får ikke feil om positivt forskudds-

trekk i  desember måned.  Feilen må 

rettes i alle andre måneder—se vei-

ledningen. 

Nytt år — hva annet bør du tenke på? 
Det blir ofte travelt når det nærmer seg jul og et nytt år. Her får du flere tips. 

Unngå negative inntekter og positivt fradrag 
Dette er spesielt viktig for at arbeidstakerne skal få riktig skattemelding og skatteoppgjør. 

Sjekk at inntektene du har oppgitt i  

a-meldingen for arbeidstakerne er 

positive for hver inntektskombinasjon, 

og at fradrag er negativt. Det er viktig 

når inntekter og fradrag blir summert 

på årsbasis.  

Du kan ikke ha minus i inntekt! 

Alle inntekter skal oppgis med et posi-

tivt beløp samlet for måneden. Det 

eneste unntaket er trekk i lønn for 

ferie. Med negativ inntekt for en inn-

tektskombinasjon er det sjanse for at 

inntekten ikke kommer med eller blir 

feil i skattemeldingen. Sørg også for at 

fradrag er oppgitt med et negativt 

beløp. Det er viktig at du avstemmer 

opplysninger som er sendt. Dette kan 

du gjøre ved å ta ut en avstemmings-

rapport i skjemaet A06 bestill avstem-

ming. 

Rett før vi  eller arbeidstaker  

tar kontakt 

Vi ser det er en del arbeidsgivere som 

feilaktig oppgir negative beløp på inn-

tektskombinasjoner på årsbasis. Dette 

må korrigeres fordi beløpet trolig ikke 

kommer med i skattemeldingen.  

Resultatet kan bli at inntekts-

mottakeren får for høy inntekt som 

følge av rapporteringsfeilen. Vi tar 

kontakt med arbeidsgivere med  store 

feil og ber dem om å rette, men vi tar 

ikke kontakt med alle arbeidsgivere 

som har oppgitt negativt inntekt eller 

positivt fradrag. Sjekker dere selv nå 

og retter hvis det er nødvendig, slip-

per dere at vi eller arbeidstaker tar 

kontakt, og det blir riktig på skatte-

meldingen til arbeidstakeren. Hvis 

dere venter med å rette til etter at 

skattemeldingen er laget, kan det bli 

mye ekstraarbeid for både arbeids-

giver og arbeidstaker.  

Eksempel 

Inntektsmottakeren har hatt lønn  

både i Norge og i utlandet. Beløpet for 

lønnen i Norge er for høyt og arbeids-

giver skal endre dette. De oppgir et 

negativt beløp for lønn opptjent i  

utlandet. Disse inntektskombinasjone-

ne, lønn opptjent i Norge og lønn opp-

tjent i utlandet, går ikke mot hverand-

re i skattemeldingen. Den negative 

inntekten reduserer derfor ikke opp-

gitt lønn i Norge slik det var tenkt. 

Resultatet er et for høyt beløp på 

skattemeldingen på lønn opptjent i 

Norge.  

Hovedregel for retting av inntekt 

Har du rapportert feil, må du korrigere 

i den måneden det er feil. Bare unn-

taksvis kan du rette i desember 2019. 

Se også hva vi skriver om rette feil i 

lønn og andre ytelser i veiledningen til 

a-meldingen. Bruker du et lønns-

system og du trenger å rette lønn og 

ytelser eller fradrag for 2019, sjekk 

med systemleverandøren hvis du er 

usikker på hvordan du gjør det  i ditt 

system. 

 

Mistet oversikten? 

Bruk avstemmingsrapporten 

for å få oversikt over a-

meldinger og opplysningene  

som er rapportert.  

Skjema finner du her 

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/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/forskuddstrekk-for-inntektsmottaker-er-feil-278/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/forskuddstrekk-for-inntektsmottaker-er-feil-278/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekk-i-lonn-for-ferie/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekk-i-lonn-for-ferie/
https://www.skatteetaten.no/skjema/a06-avstemmingsinformasjon/
https://www.skatteetaten.no/skjema/a06-avstemmingsinformasjon/
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.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding---bestill-avstemmingsinformasjon/
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Da er det viktig at du oppgir arbeids-

forholdsopplysninger i tide slik at  

arbeidstakerne har et registrert  

arbeidsforhold i Aa-registeret også i 

overgangen mellom gammel og ny 

kommune eller gammel og ny fylkes-

kommune. 

Aktivt arbeidsforhold i Aa-registeret 

Hvis du sender a-melding for desem-

ber 2019 med sluttdato for arbeids-

forhold som opphører 31. desember 

2019 i gammel kommune eller  

gammel fylkeskommune vil arbeidsta-

kerne ikke ha et aktivt arbeidsforhold i 

Aa-registeret før du sender a-melding 

for arbeidsforholdene i ny kommune 

eller ny fylkeskommune med startdato 

1.1.2020 for januar 2020. 

Utbetaling i refusjoner 

Hvis ikke arbeidstakeren har et aktivt 

arbeidsforhold i Aa-registeret kan det 

føre til at NAV ikke betaler ut refusjo-

ner til arbeidsgiveren for løpende  

ytelser, som sykepenger. Det er nemlig 

en forutsetning at det finnes et aktivt 

arbeidsforhold i Aa-registeret for at 

slike refusjoner skal kunne utbetales.   

Unngå forsinkelser 

Det er derfor en stor fordel for både 

arbeidsgiver og arbeidstaker at opplys-

ninger om arbeidsforhold med start-

dato 1. januar 2020 sendes så tidlig 

som mulig i januar 2020, selv om  

fristen for a-melding for januar er 6. 

februar 2020. Første utbetaling av 

refusjoner for 2020 er 31. januar 2020.  

Les mer om hvordan NAV håndterer 

refusjoner i forbindelse med kommu-

nereformen.  

Kommune og fylkeskommune som arbeidsgiver 
Sender du a-meldinger for en kommune eller en fylkeskommune som blir endret med regionreformen? 

Kildeskatt på lønn—full skatt på lønn før jul 

Husk at du skal trekke full skatt på utbetalinger av lønn før jul  eller feriepenger til  

ansatte med skattekort for kildeskatt på lønn. 

Skattekort for kildeskatten er et prosentkort med 12 måneders trekk, så du skal trekke 

samme prosent gjennom hele året. 

Fra januar 2020 må du bruke organisa-
sjonsnummer for virksomhet/
underenhet når du sender inn  
a-melding med arbeidsforhold.  
 
Avvisning første del av 2020 
Hvis du ikke gjøre det, vil du få en feil-
melding på a-meldingene du sender for 
perioder i 2020. Vi kommer til å skjer-
pe kontrollen på dette utover 2020, og  
a-meldinger med  arbeidsforhold  

direkte på juridisk organisasjonsnum-
mer vil bli avvist. En avvist a-melding er 
det samme som at den ikke er  
levert, og du risikerer å få tvangsmulkt.  
 
Arbeidsforhold på virksomhet 
I Brønnøysundregistrene/
Enhetsregisteret er de aller fleste fore-
tak registrert med hovedenhet (det er 
det samme som opplysningspliktig i  
a-meldingen) og en virksomhet/

underenhet. Rapporterer du arbeids-
forhold av typen ordinært, maritimt 
eller frilanser skal du fra 2020 alltid 
knytte disse til nummeret på virksom-
heten/underenheten. 
 
Les mer om hva du må gjøre i  
a-meldingen på skatteetaten.no. 

Arbeidsforhold må oppgis på virksomhet  
For å unngå feil i 2020 må du endre praksis nå hvis du ikke allerede har gjort det. 

Lurer du på hvilket virksomhetsnummer foretaket ditt har? 

Du finner det ved å søke i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). 

Mer informasjon finner du også i veiledningen til a-meldingen. 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/refusjoner-fra-nav-hva-skjer-n%C3%A5r-kommuner-sl%C3%A5s-sammen
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/refusjoner-fra-nav-hva-skjer-n%C3%A5r-kommuner-sl%C3%A5s-sammen
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/refusjoner-fra-nav-hva-skjer-n%C3%A5r-kommuner-sl%C3%A5s-sammen
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.needpix.com%2Fphoto%2F607646%2Flight-bulb-light-icon-silhouette-pear-lamp-characters-contact-networking&psig=AOvVaw3DDzjKx3FggW-IuvoYmOZE&ust=1575
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/ordinart-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/maritimt-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/bruk-organisasjonsnummer-for-virksomhetunderenhet-nar-du-rapporterer-arbeidsforhold/
http://www.brreg.no/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/organisasjonsnummer/juridisk-organisasjonsnummer-opplysningspliktig-og-organisasjonsnummer-for-virksomheter/
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Frist for å levere a-melding 2020 

Måned i 2020 Frist for å levere  a-melding Frist for å betale arbeidsgiveravgift og  forskuddstrekk 

Januar 5. februar 2020 16. mars 2020 

Februar 5. mars 2020 16. mars 2020 

Mars 6. april 2020 15. mai 2020 

April 5. mai 2020 15. mai 2020 

Mai 5. juni 2020 15. juli 2020 

Juni 6. juli 2020 15. juli 2020 

Juli 5. august 2020 15. september 2020 

August 7. september 2020 15. september 2020 

September 5. oktober 2020 16. november 2020 

Oktober 5. november 2020 16. november 2020 

November 7. desember 2020 15. januar 2021 

Desember 5. januar 2021 15. januar 2021 

God jul og godt nytt år! 

Buerie jåvleh! Buorit juovllat! Buorre javla! 

Merry Christmas and Happy New Year! 


