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Nyhetsbrev fra a-ordningen 

 

Februar 2022 

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 

Ny lønnsstøtteordning 

Ordningen er rettet mot foretak som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. 
Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å 
bli permittert. Nærmere om ordningen Prop. 47 L (2021-2022),  
Ny lønnsstøtteordning - oppdatert informasjon - regjeringen.no.  
 
Som for tidligere støtteordninger er det viktig at opplysninger om lønn, forskuddstrekk 
og opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og stillingsprosent 
på arbeidsforhold, blir riktig rapportert i a-meldingen.  
 
Skatteetaten skal forvalte ordningen. Du finner mer  informasjon her:  
Ordninger for lønnsstøtte knyttet til korona-situasjonen - Skatteetaten. 

Det er innført en ny midlertidig lønnsstøtteordning som skal gjelde for 

desember 2021, og januar og februar 2022.  

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-47-l-20212022/id2895529/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/ny-lonnsstotteordning-oppdatert-informasjon/id2893529/#:~:text=Regjeringen%20har%20foresl%C3%A5tt%20%C3%A5%20innf%C3%B8re,arbeid%20fremfor%20%C3%A5%20bli%20permittert.
https://www.skatteetaten.no/lonnsstotte/
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Ny diettbeskrivelse i a-meldingen for ansatte  
langtransportsjåfører  

Ny inntektsbeskrivelse 
Utbetaling av trekkfri kostgodtgjørelse 
til langtransportsjåfører for kjøring  
innenlands skal rapporteres i a-
meldingen som utgiftsgodtgjørelse, 
reise kost med overnatting til  
langtransportsjåfør for kjøring  
innenlands. 
 
Sats og antall døgn 
I a-meldingen rapporteres trekkfri 
kostgodtgjørelse ved overnatting for 
langtransportsjåfør innenlands med 
beløp og antall døgn. Trekkfri sats er 
kr 300 per døgn. Satsen hensyntar 
kostbesparelse i hjemmet. Beregning 
av døgn tar utgangpunkt i at ett døgn 
tilsvarer 24 timer. 
 
Ansatte langtransportsjåfører anses å 
være på arbeidsplassen mens de er på 
kjøreoppdrag (mobilt arbeidsted). De 

er ikke på yrkesreise mens de er på 
arbeidsplassen. Bestemmelsen om at 
del av døgn som overstiger hele  
reisedøgn med minst 6 timer, regnes 
som helt døgn ved beregningen av 
skattefri godtgjørelse, gjelder ikke for 
ansatte langtransportsjåfører under 
utøvelsen av yrket.  
 
Les mer om kost og ansatte langtrans-
portsjåfører i Skatte-ABC. 

 
Eksempel 
Yngve er ansatt langtransportsjåfør og 
får i samsvar med sin tariffavtale ut-
betalt diettgodtgjørelse på kr 100 per 
påbegynte 8.time ved transport-
oppdrag med planlagt overnatting. I    
januar er han på et slikt kjøreoppdrag 
som varer i 30 timer. Maksimal  
trekkfri kostgodtgjørelse er kr 300 per 
døgn.  I a-meldingen for januar  

rapporteres trekkfri kostgodtgjørelse 
ved overnatting for Yngve slik:  
 
Antall døgn: 1  
Beløp: 300  
 
Overnatting med kjøring i utlandet 
Gjelder utbetalingen trekkfri kost-
godtgjørelse for ansatt langtransport-
sjåfør for overnatting med kjøring i 
utlandet rapporteres det i a-
meldingen som utgiftsgodtgjørelse, 
reise kost med overnatting til langt-
ransportsjåfør for kjøring i utlandet.  

 
Alle lønnssystemleverandører er  
orienterte om endringen. Er du usik-
ker på hvilken lønnsart eller kode 
dette er i ditt lønnssystem, så må du 
ta kontakt med din lønnssystemleve-
randør.  

For inntektsåret 2022 er det en ny beskrivelse i a-meldingen for ansatte langtransportsjåfører (og deres 
hjelpemannskap) som får utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for kjøring innenlands.  

 
Forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelse 2022 

Beskrivelse i a-meldingen  Sats 2022 

Trekkfri bilgodtgjørelse 3,50  

Trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (innland/utland) 617  

Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser 435 

Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting *200/ * 400 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat (u/ kokemuligheter) 172 

Trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (m/ kokemuligheter) 95 

Trekkfri godtgjørelse til losji - egen brakke eller campingvogn 67 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør (innland/utland) 300 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utover 28 døgn (innland/utland) 617 

Trekkfri kostgodtgjørelse på besøksreiser til hjemmet for pendler som har fri kost på arbeidsstedet 93 

*6-12 timer sats 200 / over 12 timer sats 400  

De vanligste trekkfrie utgiftsgodtgjørelsene i a-meldingen fremgår av tabellen under. Mer informasjon om 

de ulike inntektsbeskrivelsene finner du i veiledningen til a-meldingen på skatteetaten.no.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-innenlands/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-innenlands/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-innenlands/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-innenlands/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/merkostnader--kost-og-losji-ved-overnatting-utenfor-hjemmet/M-3.065/M-3.067/#m-3-084-11-2-17-kost-langtransportsjaforer
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor-i-utlandet/
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Det er et stort omfang av negativ lønn som rapporteres i a-meldingen hver måned. Den vanlige årsaken er 

at korreksjoner blir gjort på feil måned.  

Om negativ lønn  
Negativ lønn oppstår når det 
rapporteres negative beløp på en  
inntektskombinasjon i a-meldingen. 
Det skal ikke rapporteres slik at  
samlet lønn blir negativ per inntekts-
kombinasjon per måned eller år. Det 
går greit med negative transaksjoner 
for å korrigere, men sum beløp per 
måned skal alltid være positivt.  
Unntaket er kontantytelsen trekk i 
lønn for ferie, som skal være negativ.  
 
Det er et stort omfang av negativ lønn 
som rapporteres hver måned. Den 
vanlige årsaken er at korreksjoner blir 
gjort på feil måned. En annen årsak er 
at korrigeringer ikke gjøres på samme 
lønnsart, se eksempel i tekstboksen. 
 
Hovedregelen for retting  
Feil skal rettes i a-meldingen for den 
måneden som inneholder feil eller 
mangler. Se veiledningen til  
a-meldingen for detaljer.  
 
Vi ser dessverre at det i noen tilfeller 
rettes i rapporteringen for neste må-
ned. Dette medfører at månedens 
inntekt og måneden inntekten opprin-
nelig ble rapportert på blir feil. Du får 
ikke beskjed om dette i tilbake-
meldingen. Derfor må arbeidsgivere 
og regnskapsførere være bevisst  
rapporteringen, sjekke selv og rette 
hvis det er nødvendig.  

Konsekvenser  
Opplysningene fra a-meldingen  
brukes av en rekke konsumenter. Det 
er derfor viktig med korrekt  
inntektsrapportering hver måned, slik 
at rett inntekt legges til grunn ved for 
eksempel beregning av ytelser hos 
NAV eller hos banker ved behandling 
av søknad om boliglån.  
 
I skattemeldingen skal det ikke fore-
komme negativ lønn på noen  
inntektskombinasjoner. Dersom feil-
rapporteringer ikke korrigeres i  
a-meldingen kan det føre til at  
inntektsmottakeren må gjøre rettelser 
i skattemeldingen for de årene det 
gjelder.  
 
Avstemmingsrapporten  
Hvis du trenger flere detaljer, kan du 
bestille avstemningsrapport (A06) og 
velge opplysninger per inntekts-
mottaker. Da kan du sjekke at du har 
rapportert riktig.  
 
Andre tilfeller av feil fortegn  
Det er også forekomster av positive 
fradrag som premie til pensjons-
ordninger og fagforeningskontingent.  
Positive fradrag kommer ikke med i  
skattemeldingen, så her gjelder også 
hovedregelen for retting. 
 
 
 

 
Det er også utfordringer med feil  
fortegn på forskuddstrekket. I disse  
tilfellene gis det fortløpende avvik 
med alvorlighetsgrad øyeblikkelig på 
kontrollen F278/MAGNET_EDAG-278 
«Forskuddstrekk for inntektsmottaker 
er feil».   
 
Ved etterlevelse av regelverket skal 
denne feilen rettes innen fristen. Da 
blir det ikke feil i skatteoppgjøret eller 
avregningen. Vi oppfordrer derfor de 
som har disse avvikene til å korrigere 
fortløpende.  

Negativ lønn – og andre fortegnsutfordringer  

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 innbetaling 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.  

Hva er en inntektskombinasjon? 
Hver inntekt har en beskrivelse. Det 
skal oppgis om det er trekkplikt,  
arbeidsgiveravgift evt. skatte- og  
avgiftsregel, spesifikasjon,  
tilleggsinformasjon, antall osv. Det  
betyr at hver transaksjon rapporteres 
på en unik inntektskombinasjon. 
 
Eksempel; 
Hvis det er rapportert for mye fastlønn 
opptjent i Norge, må det korrigeres på 
samme lønnsart. Det vil ikke føre til et 
riktig resultat å korrigere på fastlønn 
for arbeid utført i utlandet. Dette er to 
ulike inntektskombinasjoner som ikke 
går mot hverandre i Skattemeldingen. 

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/
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/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/forskuddstrekk-for-inntektsmottaker-er-feil-278/
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Arbeidsgiveravgift - ambulerende virksomhet  

Ambulerende virksomhet er virksomhet som på grunn av sin art eller organisering kan eller må utføres på 
andre steder enn der foretaket er registrert, f.eks. transportvirksomhet, bygg- og anleggsvirksomhet,  
konsulentvirksomhet og arbeidsutleie. Unntaket kommer også til anvendelse på såkalt fjernarbeid (ikke-
stedbunden virksomhet), dvs. arbeid som ikke må utføres på et bestemt sted, f.eks. arbeid fra hjemme-
kontor. 

Svalbardmeldingen 2022 er publisert 
Svalbardmeldingen er en årlig melding som omtaler reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på 

Svalbard, og for beskatning av pensjoner og visse trygdeytelser som utbetales til personer som oppholder seg på 
Svalbard (lønnstrekkordningen for Svalbard). Reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Jan 

Mayen og Antarktis omtales også.  
 

Du finner Svalbardmeldingen 2022 på skatteetaten.no.  

Når en arbeidstaker utfører  
hoveddelen av arbeidet i løpet av en 
kalendermåned i en annen sone enn 
der virksomheten er registrert, og det 
på grunn av virksomhetens art ikke er 
plikt til å registrere en underenhet i 
denne andre sonen, skal satsen i    
sonen hvor arbeidet er utført brukes 
på en tilsvarende del av lønns-
utbetalingen.  
 
Fra 1. januar 2022 gjelder dette likevel 
ikke for ambulerende virksomhet som 
ikke trenger å utføres på et bestemt 
sted, såkalt fjernarbeid, når arbeidet 
utføres i en sone med lavere sats. 

Dette innebærer at ved ambulerende 
virksomhet i en sone med høyere sats 
enn i registreringssonen, må  
arbeidsgiver benytte den høyere  sat-
sen for lønn mv. for både stedbundet  
virksomhet og fjernarbeid.  
 
Ved ambulerende virksomhet i en 
sone med lavere sats vil imidlertid 
adgangen til å benytte den reduserte 
satsen der det ambulerende arbeidet 
utføres, bare gjelde for stedbundet 
virksomhet. Avgiftssatsen 
for fjernarbeid i soner med lavere sats 
enn der arbeidsgiver skal være regi-
strert følger dermed av hovedregelen, 

slik at arbeidsgiver må bruke satsen i 
registreringssonen også for  
fjernarbeidet. 
 
Se mer utfyllende informasjon om 
ambulerende virksomhet og  
eksempler i Skattedirektoratets mel-
ding om Arbeidsgiveravgift til folke-
trygden for 2022, kapittel 3. 
 
Trenger du hjelp til å finne riktig sone 
ved ambulerende virksomhet, se  
artikkelen om ny tjeneste fra Kartver-
ket. 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/svalbardmeldingen-2022/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/arbeidsgiveravgift-til-folketrygden-for-2022/#3-ambulerende-virksomhet
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/arbeidsgiveravgift-til-folketrygden-for-2022/#3-ambulerende-virksomhet
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Ny tjeneste fra Kartverket for å finne riktig sone for  

arbeidsgiveravgift 
Norgeskart.no er tilpasset for å være et hjelpemiddel for arbeidsgivere til å finne riktig sone for  
arbeidsgiveravgift. Dette gjelder spesielt i kommuner som har flere soner innad i kommunen, men også 
ved ambulerende virksomhet, dvs. at arbeidet utføres i en annen sone enn der arbeidsgiver er registrert. 

Nye soner fra 1. januar 2022 
Fra 1. januar 2022 gjelder ny inndeling 
for arbeidsgiveravgiftsoner. Flere  
kommuner som ble slått sammen i 
2020 har beholdt tidligere soner,  
tilsvarende tidligere kommune-
inndeling. Nå er soner for  
arbeidsgiveravgift tilgjengelig fra  
Norgeskart.no.  
 
Slik finner du sonen på Norgeskart.no 
Gå inn på Norgeskart.no. Skriv inn 
aktuell adresse i søkefeltet, eller  
naviger i kartet ved å bruke zoom-
knappene på høyre side i kombinasjon 
med klikk og dra i kartet.  
 
Når du har funnet korrekt sted åpner 
du menyen markert med tre parallelle 

streker i søkefeltet. Under temakart 
krysser du av for arbeidsgiveravgifts-
soner. Kartlaget for arbeidsgiverav-
giftssoner kommer nå opp i  
kartvisningen. Nummeret ved  
markøren på skjermen angir sonen. 
Ved klikk i kartet kommer hjelpetekst 
opp i menyen til venstre, hvor sonen 
også er angitt. 
 
Du kan også se gjeldende kommune-
grenser om ønskelig, eller søke på 
kommunenavn i stedet for adresse. 
Vær i så fall oppmerksom på at  
enkelte kommuner har flere soner, så 
det er lurt å kontrollere at arbeids-
stedet er dekket av riktig sone.  
 
 

Bildet under viser eksempel på søk på 
Sandøya i Ålesund kommune—sone 
1a.  
 
For mer informasjon om bruk av  
arbeidsgiveravgift og hvilke satser 
som gjelder, se Arbeidsgiveravgift - 
Skatteetaten. 

  

Hovedtjeneste for brukerne: 
www.norgeskart.no 

Geodata til nedlastning 

WMS-tjeneste 

https://www.norgeskart.no/#!?project=arbeidsgiveravgiftsoner&layers=1005,1013,1014&zoom=4&lat=7197864.00&lon=396722.00&p=searchOptionsPanel
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/arbeidsgiveravgift/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/arbeidsgiveravgift/
https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=3&lat=7197864.00&lon=396722.00
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/arbeidsgiveravgiftsoner/e0ada454-7a5e-4b2f-840e-42ddfec21f79
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/arbeidsgiveravgiftsoner-wms/bbd995bf-505a-4007-8598-d15c854b6fc9
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Pensjon fra første krone og dag  

Reglene om pensjon fra første krone og dag trådte i kraft 1. januar 2022. Bedriftene må tilpasse  
sine pensjonsordninger til de nye reglene innen 30. juni 2022. 

Fra 1. januar 2022 gjelder disse  

reglene for alle private  

tjenestepensjonsordninger:  

• Alle arbeidsgivere som plikter å 

ha en pensjonsordning skal 

spare minst 2 prosent av de 

ansattes inntekt fra første  

krone. 

• Minstekravet til 20 prosent 

stilling for rett på medlemskap 

i ordningene fjernes fra og med 

1.1.2022.  

• Aldersgrensen for medlemskap 

i pensjonsordningen er nå 13 

år.   

• Arbeidstakere får rett på med-

lemskap i pensjonsordningen 

når inntekten overstiger 1000 

kroner, eller 10 000 kroner for 

lønn fra skattefrie  

organisasjoner.  

• Fra 1.1.2022 fjernes unntaks-

regler for sesongarbeidere. 

Overgangsperiode til 30.juni 2022 

Arbeidsgivere må ha tilpasset sin  

pensjonsordning til de nye reglene 

senest 30. juni 2022. Dette innebærer 

at medlemskapskriterier og  

opptjeningsregler fra det gamle regel-

verket vil være gjeldende i overgangs-

perioden frem til arbeidsgiver har 

tilpasset sine  

pensjonsordninger til nytt regelverket. 

Regler for hvilke arbeidsgivere som 

har plikt til å opprette pensjonsord-

ning i henhold til OTP-loven §1 er ikke 

endret. Se også nyhetssak på  

regjeringen.no.  

 

Du kan lese mer om OTP og arbeidsgi-

vers plikter på skatteetaten.no/otp.  

 

 
Skulle du ønske det var lettere å sende a-melding  

manuelt via Altinn? 
Vi jobber med å gjøre den manuelle registreringen av a-melding (A01) enklere og vil gjerne involvere dere 

som bruker tjenesten. 

Meld deg på 

Du kan sende en e-post med navn, 

telefonnummer og hvilken e-

postadresse du ønsker at vi når deg på 

til era@skatteetaten.no.  

Lurer du på noe? 

Hvis du har spørsmål kan du ta kon-

takt med Marcel Krauss mellom kl. 

09:00-15:00 på 915 88 218  

 

 

 

 

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regler-om-pensjon-fra-forste-krone-og-dag-settes-i-kraft/id2893280/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/otp---obligatorisk-tjenestepensjon/

