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Nyhetsbrev fra a-ordningen 

 

Desember 2021 

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, A02, 

A03, A04, A05, A06) finner du i 

altinn.no 

Forslag i Statsbudsjettet for 2022 

Dette er endringer knyttet til  

• differensiert arbeidsgiveravgift  

• aksjer til underkurs 

• elbiler i firmabilbeskatning 

• reisefradraget 

• fradrag for fagforeningskontingent 

• opplysningsplikt ved bruk av utenlandske  
oppdrags– og arbeidstakere 

• opsjoner til ansatte i oppstarts– og vekstselskap  

 
I denne utgaven av nyhetsbrevet får du også en oversikt over forskuddsatsene for 
2022, endringer i veiledningen til a-meldingen om permitteringer og hva du bør gjøre 
hvis du rapporterer frilansere i a-meldingen som ikke jobber for deg. 

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i uke 51. I dette nyhetsbrevet får du en 

oversikt over hvilke endringer som med stor sannsynlighet blir vedtatt, 

og som har betydning for a-ordningen. 

 

Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til pensjon  

Arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av sitt tilskudd til og premie til livrente- 
og pensjonsordninger og oppgi brutto summert avgiftspliktig tilskudd og premier i  
a-meldingen den kalendermåneden det er betalt. 
 
Hvis arbeidsgiver trekker arbeidstakeren for premie til pensjonsordning i lønn og 
egenandelen innbetales til pensjonsordningen, skal arbeidsgiveren redusere sin  
totale avgiftspliktige andel av tilskudd og premie til pensjon med arbeidstakerens 
egenandel. Arbeidsgiver skal ikke redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget ved å  
rapportere trekket som foretas i arbeidstakerens lønn hver kalendermåned under 
arbeidsgivers andel av tilskudd og premie til pensjon. Arbeidstakers egenandeler skal 
bare redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for tilskudd og premie til pensjon i den 
kalendermåneden arbeidsgiver har betalt hele tilskuddet til pensjonsordningen.  

→Budsjettdokumenter finner du her 

→Stortingsbehandling finner du her 
Riktig god jul og  

godt nyttår fra oss  

i a-ordningen 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skatteetaten.no%2Fbedrift-og-organisasjon%2Farbeidsgiver%2Fa-meldingen%2Fveiledning%2Ffradrag%2Fpremie-til-pensjonsordninger%2F&data=04%7C01%7CHilde.Myren%40skatteetaten.no%7C0f722ecaacc440
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/statsbudsjettet-2022-dokumenter-og-pressemeldinger/id2872803/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Statsbudsjettet/statsbudsjettet-2022/
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Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i uke 51. Her er en oversikt over hvilke endringer som med stor  

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

Aksjer til underkurs 
Det er foreslått å oppheve ordningen 
med skattefri fordel ved ansattes kjøp 
av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet 
(25 prosent av salgsverdien/ 
maksimalt 7500 kroner per år) fra 
2022.  
 
Elbiler i firmabilbeskatningen 
Grunnlaget ved beregningen av  
skattepliktig fordel for firmabil er i  
utgangspunktet 100 prosent av bilens 
listepris som ny. For elbil som firmabil 
er det foreslått å endre rabatten slik at 
80 prosent av bilens listepris som ny 
legges til grunn ved beregning av 
skattepliktig fordel.  
 
Reisefradraget 
Det er foreslått å legge om  
reisefradraget. Dagens satsstruktur 
(1,56/0,76 kroner per kilometer)  
erstattes med én sats på 1,65 kroner 
per kilometer. Bunnbeløpet settes til 
14 000 kroner for alle. Grensebeløpet 
på 97 000 kroner er ikke foreslått  
endret. 
 
Satsendringen får betydning for  
arbeidsgivers dekning av trekkfri  
bilgodtgjørelse hvor den foreslåtte 
satsen på 1,65 kroner per kilometer 
legges til grunn for arbeidsgivers  
trekkfrie dekning av besøksreise. 

Fradrag for fagforeningskontingent 
Satsen for fradrag for fagforenings- 
kontingent etter skatteloven § 6-20 er  
foreslått økt til 5 800 kroner. 
 
Fagforeningskontingent rapporteres i  
a-meldingen når kontingenten er  
trukket i arbeidstakers lønn eller betalt 
direkte av arbeidstakeren til  
fagforeningen, og arbeidstakeren  
dokumenterer dette for arbeidsgiver. 
 
Opplysningsplikt ved bruk av uten-
landske oppdrags- og arbeidstakere 
Det er foreslått endringer i fristene for 
rapportering til skattemyndighetene 
ved bruk av utenlandske oppdrags- og 
arbeidstakere fra 2022. I a-meldingen 
gjelder endringen rapportering av  
inntektsopplysninger for arbeidstakere 
som omfattes av skatteforvaltnings-
loven § 7-6. 

• Frist den 5. i måneden etter for 
arbeid som påbegynnes mellom den  
1.-20. i en kalendermåned (ordinær 
frist) 

• Frist den 15. i måneden etter hvis 
arbeidet er påbegynt etter den 20. i en 
kalendermåned 

Frist den 15. januar i året etter inn-
tektsåret ved fritak for forskuddstrekk 
etter skattebetalingsloven § 5-3 for 

arbeidstakere som omfattes av skatte-
forvaltningsloven § 7-6. Opplysningene 
skal gis for hver kalendermåned opp-
lysningene gjelder. 
 
Opsjoner til ansatte i oppstarts- og 
vekstselskap 
Det er foreslått å innføre en ny modell 
for skattleggingen av ansatteopsjoner i 
selskap som kvalifiserer under  
ordningen. I den nye modellen vil  
verken tildelingen eller innløsningen av 
opsjonene utløse skatteplikt. Skatte-
plikt eller fradragsrett oppstår først når 
aksjene realiseres. Beskatning følger 
aksjonærmodellen når aksjene  
realiseres, jf. skatteloven §§ 10-30 flg. 
Ordningen erstatter den særskilte  
opsjonsskatteordningen for små opp-
startsselskap, som ble innført fra 1. 
januar 2018. Det er innført en over-
gangsordning slik at opsjoner utstedt 
etter ordningen fra 2018 overføres til 
den nye ordningen. Det er særskilte 
vilkår knyttet til arbeidsgiver 
(selskapet), opsjonen og arbeidstaker, 
se FSFIN § 5-14-12, og til  
rapporteringen. Opsjoner i arbeidsfor-
hold som omfattes av den nye  
modellen skal ikke skattlegges som 
lønnsinntekt og skal ikke rapporteres i 
a-meldingen.  

Les mer om foreslåtte endringer på 
arbeidsgiveravgift på side 3. 

Forslag i Statsbudsjettet for 2022 

Aktivitets– og redegjørelsesplikten 

I årsberetning/-rapport for 2021 skal 
alle arbeidsgivere i offentlige og større 
private virksomheter for første gang 
redegjøre for lønnsforskjeller fordelt 
på kjønn på ulike nivåer, etter de nye 
lovkravene i likestillings- og diskrimine-
ringsloven (aktivitets- og  
redegjørelsesplikt for arbeidsgivere). 

Lønn omfatter både avtalt lønn/
fastlønn, uregelmessige tillegg,  
bonuser, overtidsgodtgjørelser og 
skattepliktige naturalytelser.  
 
I tillegg skal virksomhetene rapportere 
på forskjeller mellom kvinner og menn 
i virksomheten når det kommer til 

deltid, midlertidighet, uttak av  
foreldrepermisjon og ufrivillig deltid.  
 
Bufdir har utarbeidet veiledning og 
anbefalte definisjoner på 
www.bufdir.no/arp/lonn  

Nye krav til rapportering på likestilling i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2FSF%2Fforskrift%2F1999-11-19-1158%2F%25C2%25A75-14-12&data=04%7C01%7CHilde.Myren%40skatteetaten.no%7C0f722ecaacc44061bcd408d9ba3b0b7c%7Cc9b0d3b5c0354c088136760ae8c28600%7C0%7C0%7C63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=Likestillings-%20og%20diskrimineringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=Likestillings-%20og%20diskrimineringsloven
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bufdir.no%2Farp%2Flonn&data=04%7C01%7CHilde.Myren%40skatteetaten.no%7C6dfc8957c7cb4adbd03308d9b3f4eb16%7Cc9b0d3b5c0354c088136760ae8c28600%7C0%7C0%7C637738686781625580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d
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De foreslåtte endringene om differensiert arbeidsgiveravgift gjelder endret sonetilhørighet og sats for  

enkelte kommuner, endringer i adgangen til å bruke redusert sats for ambulerende virksomhet og endring i 

sektoravgrensning for finansielle aktiviteter.  

Sonetilhørighet og sats 
Det er foreslått endret sonetilhørighet 
for enkelte kommuner. 
 
Økt sats for åtte kommuner:  
- Sone 4 til 3 i Frøya og gamle Hitra 
- Sone 2 til 1a Kvitsøy og Utsira 
- Sone 1a til 1 i Vegårshei, Vindafjord, 
Herøy og Finnøy 

Redusert sats for seks kommuner:  
- Sone 1 til 2 for Sykkylven 
- Sone 1a til 2 for Indre Fosen,  
  Modalen og Åseral, og Midsund  
  (nå Molde) 
- Sone 3 til 4 i Snåsa 
 
Det er foreslått å opprettholde ulik 
arbeidsgiveravgift innenfor enkelte 
kommuner som er slått sammen etter 
1. juli 2014, og som hadde ulike satser 
før sammenslåingen. Soneinndeling på 
lavere nivå enn kommunenivå skal 

være basert på grunnkretsene. Innen-
for enkelte sammenslåtte kommuner 
vil det være ulik sats for arbeidsgiver-
avgift mellom grupper av grunnkretser 
som utgjør tidligere kommuner. 
 
Ambulerende virksomhet 
Ved ambulerende virksomhet i en sone 
med lavere sats vil adgangen til å  
bruke den reduserte satsen der det 
ambulerende arbeidet utføres, bare 
gjelde for stedbundet virksomhet.  
Avgiftssatsen for fjernarbeid (ikke-
stedbundet virksomhet) i soner med 
lavere sats enn der arbeidsgiver skal 
være registrert, følger dermed av  
hovedregelen, slik at arbeidsgiver må 
bruke satsen i registreringssonen også 
for fjernarbeidet. 
 
Endringer i sektoravgrensningen for 
finansielle aktiviteter mv. 
Det er foreslått at foretak som leverer 

finansielle tjenester, hovedkontor-
tjenester mv. som hovedaktivitet ikke 
kan benytte redusert sats (sone 2-5) 
for noen del av virksomheten. Fri-
beløpsordningen (inntil 500 000 kro-
ner) kan fortsatt brukes av  
arbeidsgivere for aktiviteter som er 
sektorunntatt. Fribeløp betyr at du har 
rett til å bruke en lavere sats 
(differensierte satser) enn 14,1 prosent 
når du beregner avgiften. 
 
Arbeidsgivere som leverer finansielle 
tjenester mv., uten at de utgjør hoved-
aktiviteten, kan bruke redusert sats 
også for slik virksomhet. 
 
Se side 4 i nyhetsbrevet om differensi-
ert arbeidsgiveravgift for bedrifter i 
økonomiske vansker. 

Forslag i Statsbudsjettet for 2022 

Startdato for permittering 

Startdato for permitteringen skal alltid 

være datoen du har første  

lønnspliktdag for den ansatte.  

 

Eksempel 

Berits arbeidsgiver permitterer alle 

ansatte den 3. april. Ifølge Berits  

turnus har hun fri 3. og 4. og skal på 

jobb 5. april. Opplysningspliktig oppgir 

5. april som startdato for permitte-

ringen. 

 

 

 

Permittering for ansatte med fravær 

Du skal ikke rapportere ansatte som er 

i ferie, har sykefravær eller er i  

permisjon som permitterte før første 

lønnspliktdag inntreffer. Første lønns-

pliktdag vil normalt være etter endt 

ferie, sykefravær eller permisjon.      

Eksempel  

Henrik er i foreldrepermisjon når alle 

ansatte i firmaet han jobber i blir  

permittert med iverksettelsesdato 3. 

april. Foreldrepermisjonen hans slutter 

31.mai. Opplysningspliktig skal sette 

sluttdato 31. mai på foreldre-

permisjonen og oppgi 1. juni (første 

lønnspliktdag) som startdato på  

permitteringen.  

 

 

Startdato for permittering skal være første lønnspliktdag og du skal ikke rapportere permittering på ansatte 
som er i permisjon, har sykefravær eller har ferie før første lønnspliktdag inntreffer.  

Permittering—endringer i veiledningen til a-meldingen  

 

Se veiledningen til a-meldingen om 
permittering for mer informasjon og 

flere eksempler.  
 
 

Se også Lov om lønnsplikt under 
permittering 

(permitteringslønnsloven)  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22
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Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen, og er i  
utgangspunktet forbudt. Slik støtte tillates likevel dersom den er i samsvar med EØS-avtalens regler om  
statsstøtte. Ordningen har derfor begrensninger for virksomheter i økonomiske vanskeligheter. 

Arbeidsgiveravgift som virkemiddel 
Arbeidsgiveravgift betales av arbeids-
givere på grunnlag av lønn og annen 
godtgjørelse til ansatte.  
 
Det er imidlertid stor forskjell på  
avgiftssatsene mellom distriktene og 
sentrale strøk her i landet, fra 0  
prosent i Finnmark til 14,1 prosent i 
Oslo. Bakgrunnen for en slik løsning, 
er at den skal fungere som et virke-
middel for sysselsetting i distriktene, 
og forhindre eller redusere befolk-
ningsnedgang.  
 
Støtte i en vanskelig fase  
Noen virksomheter kommer i økono-
miske vanskeligheter, og EØS-avtalens 
regler stiller strenge krav til  
lønnsomhet. Begrunnelsen er at sta-
ten ikke skal finansiere ulønnsomme 
bedrifter. Konsekvensen av dette er at 
du ikke lenger kan anvende redusert 
sats for arbeidsgiveravgift hvis  
virksomheten ikke oppfyller visse  
kriterier for lønnsomhet. Da må man 
beregne arbeidsgiveravgift etter sat-
sen i sone 1, som er 14,1%. 
 
Selv om avgiftssatsen som skal brukes 
er 14,1 prosent, åpnes det likevel for 
en bagatellmessig støtte. Differansen 
mellom satsen i sonen der  
virksomheten hører hjemme og sone 
1, som er 14,1 prosent, skal ikke over-
stige grensene for denne støtten, som 

er et årlig fribeløp på kr 500 000. 
Godstransport på vei har et eget fribe-
løp i sone 1a. 

Hvor går grensen for støtte?  
ESAs retningslinjer for statsstøtte sier 
at en bedrifts anses å være i vanskelig-
heter dersom minst ett av de følgende 
forholdene oppstår: 

• Minst halve den tegnede sel-
skapskapitalen i AS er tapt som 
følge av underskudd.  

• Minst halve den regnskaps-
messige egenkapitalen i ANS 
med videre, er tapt som følge 
av underskudd.  

• Foretaket er insolvent eller 
under konkursbehandling.  

• Foretaket er ikke en liten eller 
mellomstor virksomhet, og har 
de siste to år hatt en gjelds-
andel på over 7,5 ELLER en 
EBITDA-rentedekningsgrad på 
under 1,0  
 

Hvis din bedrift oppfyller et av  
vilkårene over, må satsen på 14,1 pro-
sent benyttes fra og med  
kalendermåneden da vanskelighetene 
oppstod, og fribeløpet var oppbrukt. 
Dette ansvaret ligger hos virksomhe-
ten/arbeidsgiveren. Vær oppmerksom 
på at du ved å bruke redusert sats 
samtidig bekrefter at virksomheten 

ikke er i økonomiske vanskeligheter. 
 
Er din virksomhet nyoppstartet? 
Små og mellomstore virksomheter 
som har eksistert i mindre enn tre år, 
regnes ikke å være i vanskeligheter, 
om de ikke er insolvente eller under 
konkursbehandling. De beholder  
avgiftssatsen i sin sone. 
 
Hva gjør du? 
Du skal benytte beregningskode 
«Sektorunntatte aktiviteter» ved inn-
rapportering av grunnlag for differen-
siert arbeidsgiveravgift, etter at fribe-
løpsgrensen er nådd. 

  

  

  

  

 

Differensiert arbeidsgiveravgift for bedrifter  

i økonomiske vanskeligheter 

Les mer her: 

Folketrygdloven § 23-2 første ledd 

Stortingsvedtak om fastsettelse av 
avgifter mv. til folketrygden 

ESAs retningslinjer for foretak i vans-
keligheter 

Veiledning til a-meldingen 

 

Kjenner du noen flere som er interessert i å holde seg oppdatert på a-meldingen?  

Del gjerne linken til påmelding til nyhetsbrevet 

https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19/§23-2
https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2020-12-15-2879?q=stortingsvedtak%20folketrygden
https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2020-12-15-2879?q=stortingsvedtak%20folketrygden
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/Consolidated-version%20-R-R-Guidelines.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/Consolidated-version%20-R-R-Guidelines.pdf
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/arbeidsgiveravgift-i-a-meldingen/
https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p1865053737.aspx
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Forsterket tilsyn med OTP i Skatteetaten 
Det er derfor viktig at arbeidsgivere oppgir riktig opplysninger i a-meldingen om pensjonsinnretning. 

Styrking av tilsyn med OTP 

Skatteetaten fører nå tilsyn med OTP-

ordning  og vil fremover forsterke  

tilsynet med innføring av nye løsninger 

for maskinell kontroll av manglende 

opplysninger om OTP. Tilsynet baserer 

seg på de opplysningene som  

arbeidsgivere oppgir i a-meldingen. 

 

Informasjonsbrev til arbeidsgivere 

Skatteetaten har i høst sendt ut  

informasjonsbrev til over 25 000  

arbeidsgivere som ikke har oppgitt 

hvilken pensjonsinnretning de har 

pensjonsavtale med i a-meldingen. 

Erfaringen fra dette er en gradvis øk-

ning i antallet som oppgir pensjonsinn-

retning. Likevel er det fortsatt et stort 

antall arbeidsgivere som ikke  

rapporterer riktig. 

 

Oppgi pensjonsinnretning månedlig 

Det er viktig at pensjonsinnretning 

oppgis månedlig, og det er pensjons-

innretningens organisasjonsnummer 

som skal oppgis. Merk at pensjons-

innretning skal rapporteres i tillegg til 

avgiftspliktige tilskudd og premier til 

pensjon. Det er også viktig at arbeids-

givere sørger for at opplysninger om 

arbeidsforhold holdes oppdaterte i  

a-meldingen.  

 

For mer informasjon om OTP,   

pensjonsinnretning og rapportering i  

a-meldingen se Skatteetaten.no/otp 

og veileder til a-meldingen. 

Vil du hjelpe oss å gjøre A01-skjemaet enklere? 
A-ordningen skal lage nytt skjema for å registrere a-melding manuelt (A01) i Altinn. Vi ønsker derfor å  

snakke med deg som bruker dette skjemaet i dag, slik at vi kan lære av dine erfaringer.   

Hvorfor gjør vi dette? 

Ved å se nærmere på hva som fungerer 

godt og hva som er vanskelig, kan vi 

lage et bedre skjema som er tilpasset 

dine behov.   

 

Hvordan samler vi innspill fra deg? 

Vi ønsker i første omgang å snakke med 

deg og i tillegg teste tjenesten for oss. 

Du vil være anonym og du trenger ikke å 

forberede deg. Vi kan møtes digitalt 

eller på telefon, og det tar ca. 1 time. 

Som takk for hjelpen vil vi gi deg et ga-

vekort på 500 kroner. 

 

Meld deg på 

Du kan sende en e-post med navn, tele-

fonnummer og hvilken e-postadresse du 

ønsker at vi når deg på til 

era@skatteetaten.no.  

 

Vi gleder oss til høre fra deg! 

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 innbetalingen 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.  

Vi ser etter deg som blant annet 

- har egen virksomhet eller rapporte-

rer for andre opplysningspliktige, og 

som sender a-melding direkte i Altinn 

(A01)  

- er helt ny bruker eller har brukt den 

en stund 

- vanligvis sender a-meldingen via 

lønnssystem, men som innimellom 

må sende direkte i Altinn (A01).  

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/otp---obligatorisk-tjenestepensjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/pensjonsinnretning-obligatorisk-tjenestepensjon/
mailto:era@skatteetaten.no
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Forskuddssatser 2022 
Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser for 2022 i en egen forskrift. Nedenfor følger en oversikt 

over aktuelle satser som gjelder for 2022. 

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) 617 

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost (og 

som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 

reduseres hotellsats med 20 % 494 

For arbeidstakere på pensjonat eller hybel/brakke uten 

kokemuligheter og som ville hatt krav på fradrag for 

merutgifter til kost 172 

For arbeidstakere på hybel/ brakke med kokemuligheter 

eller privat overnatting og som ville hatt krav på fradrag 

for merutgifter til kost på yrkesreiser 95 

For langtransportsjåfører innland/utland og som ville 

hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 300 

Fri kost og losji Satser per døgn 

Fritt opphold - kost og 

losji  kr 134 

Fri kost - alle måltider  kr 95 

Fri kost - to måltider kr 74  

Fri kost - ett måltid kr 49 

Fritt losji - ett eller delt 

rom kr 39 

Forskuddssatser 2022 Kost og losji - sats for 2022 

Satser innland og utland kostgodtgjørelse på dagsreiser  Sats 

Fra 6 til 12 timer  200 

Over 12 timer  400 

Nattillegg Sats 

Ulegitimert nattillegg 435 

Kilometersatser  Sats 

Kjøregodtgjørelse for skattefri kjøring innland og ut-

land  kr 3,50 

Passasjertillegg per kilometer per passasjer kr 1,00 

Særskilt tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei per 

km kr 1,00 

Utstyr og materiell som på grunn av vekt og/eller be-

skaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i baga-

sjerom eller på takgrind (f.eks. tilhenger) kr 1,00 

Motorbåt, snøscooter, ATV kr 7,50 

Tung motorsykkel (over 125 cc) kr 2,95 

Andre motoriserte fremkomstmidler kr 2,00 

Firmabil – årlige satser Sats 

Firmabil, trinn 2 kr 329 600 

Listeprisen står ikke i forhold til 

fordel ved den private bruken Kr 59 000  

Firmabil – kilometersatser 

(ingen endringer) Sats 

Individuell verdsettelse  - vare-

bil klasse 2 og lastebil under 

7500 kg Kr 3,40 

Andre biler som faller utenfor 

standardregelen – kun arbeids-

reiser kr 3,40/ 1,50kr * 

Firmabilsatsene for 2022 

Satser for tvangsmulkt 2022 

For 2022 øker satsen for tvangsmulkt til 122 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 1 223 kroner (ett rettsgebyr) = 1 

223 000 kroner.  

 

Her finner du  mer informasjon om tvangsmulkt og 

klage på a-meldingen 

*arbeidsreiser som overstiger 4000 km 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-11-23-3287?q=Forskrift%20om%20satser%20mv.%20til
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/tvangsmulkt-for-a-meldingen-og-klage
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/tvangsmulkt-for-a-meldingen-og-klage

