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Nyhetsbrev fra a-ordningen 
 

Juni 2020 

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 

Vi bruker opplysninger om  

permittering mer enn før 

Mange har havnet i en økonomisk vans-
kelig situasjon på grunn av koronaviru-
set. Flere midlertidige ordninger er laget 
for å lette noe på situasjonen, både for 
arbeidsgivere og arbeidstakere.  
 
Lønnskompensasjon og refusjon  
NAV har laget løsninger for å utbetale 

 refusjon til arbeidsgiverne som 
har forskuttert lønn  

 lønnskompensasjon til arbeids-
takerne som ikke har fått for-
skuttert lønn 

Begge deler er for dagene 3-20 etter 

permitteringen har startet. Du finner 

mer informasjon om ordningen på NAV 

siden sider. 

Løsningene bruker opplysninger arbeids-
giver har sendt til Aa-registeret i  
a-meldingen. NAV har lansert en løsning 
for arbeidsgivere så de kan se hvilke 
opplysninger som er registrert i  
Aa-registeret. På side 5 i nyhetsbrevet 
kan du lese mer om den nye  
innsynstjenesten. 

Lønnstilskudd ved avbrutt permittering  
Det er vedtatt en midlertidig ordning 
med tilskudd til arbeidsgivere som tar 
egne permitterte tilbake i arbeid. Ord-
ningen gjelder for enkeltpersonforetak 
og selskap, og institusjon eller organisa-
sjon som omfattes av skatteloven § 2-32. 
Skatteetaten skal være tilskuddsmyndig-
het etter loven.   

Saksbehandlingen skal i stor grad gjøres 
automatisk ved å kontrollere opplysning-
er mot tilgjengelig informasjon, blant 
annet mot opplysninger meldt i  
a-meldingen. 

Det er derfor viktig at arbeidsgivere opp-
gir riktige opplysninger om permittering. 
Det gjelder også når permitterte er tilba-
ke i jobb. Husk å oppgi riktig sluttdato på 
permitteringen. 

Les mer om ordningen i proposisjon 131 
L (2019-2020) på  regjeringen.no 

Sørg derfor for å oppgi riktige opplysninger i a-meldingen dersom du har 

ansatte som er permittert eller du rapporterer a-melding for en arbeids-

giver med permitterte. 

I veiledningen til a-meldingen finner du 

informasjon om hvordan du skal oppgi 

opplysninger om permittering.  

Du finner også eksempler på hva du skal 

gjøre ved arbeid i permitterings-

perioden, permittering ved ferie og  

sykefravær og hvordan rette feil. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/slik-sikrer-du-lonnskompensasjon-til-dine-ansatte
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/slik-sikrer-du-lonnskompensasjon-til-dine-ansatte
https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§2-32
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/#Hvilken-informasjon-skal-du-oppgi
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/#Hvilken-informasjon-skal-du-oppgi
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-131-l-20192020/id2705112/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-131-l-20192020/id2705112/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/
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 Redusert arbeidsgiveravgift  og kompensasjonsordning 
Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter og det opprettes en  

kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard. 

Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin 

Arbeidsavgiften reduseres med fire 

prosentenheter i mai og juni 2020. 

 

Rapporter a-melding som før 

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer 

i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i 

a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeids-

giveravgiftsgrunnlaget som normalt og 

beregne arbeidsgiveravgift etter de 

vanlige satsene. 

 

Skatteetaten beregner hva den redu-

serte arbeidsgiveravgiften utgjør på 

grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunn-

laget som arbeidsgiver har rapportert i 

a-meldingen i mai og juni (3. termin), 

og sender ut krav til arbeidsgiverne før 

forfall 3. termin. 

 

Forfall for 3. termin er utsatt til 15. 

oktober. I siste del av september får 

arbeidsgiverne en faktura for 3. ter-

min med fire prosentpoeng lavere 

arbeidsgiveravgift enn normalt. Vi 

oppfordrer dere til å vente med å  

betale 3. termin til dere får fakturaen 

så dere vet hva den reduserte arbeids-

giveravgiften er. 

 

Redusert arbeidsgiveravgift gjelder 

også for utsendte arbeidstakere fra 

USA og Canada som betaler arbeids-

giveravgift med 7 pst. i 2020. 

 

Redusert arbeidsgiveravgift omfatter 

ikke sjøfolk som er ansatt på norske 

skip i utenriksfart  som betaler  

arbeidsgiveravgift med en særskilt sats 

per måned.   

Statlige forvaltningsorgan som er 

unntatt fra å oppgi arbeidsgiveravgift i  

a-meldingen omfattes ikke av reduk-

sjonen i arbeidsgiveravgift. 

Feriepenger og trekk i lønn for ferie 

Ferielovens utgangspunkt er at ferie-

penger skal utbetales når ferien avvik-

les, jf. ferieloven § 11. Mange arbeids-

givere avregner likevel feriepengene 

samlet i mai eller juni og trekker  

arbeidstakeren i lønn for alle ferieda-

gene slik at de kan utbetale vanlig 

lønn resten av året. En slik praksis er 

vurdert å være innenfor loven dersom 

ferietrekket foretas samtidig med at 

feriepengene utbetales, slik at ferie-

pengene kan benyttes til ferieformål 

når ferien faktisk tas, jf. formålsbe-

stemmelsen i § 1. 

 

Arbeidsgivere kan flytte samlet avreg-

ning av feriepenger til 3. termin (mai 

eller juni) for å få redusert arbeidsgi-

veravgiften med 4 pst., hvis det er i 

tråd med de avtaler virksomheten er 

bundet av. Arbeidsgiver kan imidlertid 

ikke velge å bare flytte utbetalingen av 

feriepengene, uten å samtidig flytte 

lønnstrekket. 

→ slik oppgir du feriepenger 

→ slik oppgir du trekk i lønn for ferie 

Refusjon lønnskompensasjon, syke-

penger, foreldrepenger mv. 

Ved beregning av den reduserte  

arbeidsgiveravgiften (aga) skal ytelser 

som arbeidsgiver har fått refundert fra 

NAV inngå i beregningsgrunnlaget. 

Dette gjelder for eksempel sykepeng-

er, foreldrepenger og lønnskompensa-

sjon til permitterte. Det betyr i praksis 

at har du forskuttert sykepenger o.l. 

og betalt arbeidsgiveravgift av dette 

beløpet etter vanlig sats i 2. termin, vil 

du få tilbake arbeidsgiveravgift tilsva-

rende den vanlige satsen når beløpet 

refunderes i 3. termin. Her finner du 

eksempler på det arbeidsgiver har 

rapportert og beregningen til Skatte-

etaten. 

Kompensasjonsordning for arbeids-

givere i tiltakssonen og på Svalbard 

Det er vedtatt en kompensasjonsord-

ning for arbeidsgivere i sone V 

(tiltakssonen) og på Svalbard, der  

satsen for beregning av arbeidsgiver-

avgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. 

av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som 

er rapportert i a-meldingen. Tilskud-

det er skattepliktig inntekt for  

mottakerne. 

 

Arbeidsgivere som er hjemmehøren-

de på Svalbard og arbeidsgivere som 

utbetaler lønn mv. som omfattes av 

lønnstrekkordningen på Svalbard om-

fattes av kompensasjonsordningen.  

 

Minstebeløp for tilskudd er 1000 kro-

ner. Utgjør beregnet tilskudd mindre 

enn 1000 kroner utbetales det ikke. 

 

Skatteetaten skal administrere ord-

ningen. Tilskuddsbeløpet blir automa-

tisk beregnet på grunnlag av rappor-

tert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag i  

a-meldingene. Utbetaling av tilskudd 

forutsetter at Skatteetaten har motta-

kerens bankkontonummer. 

 

Tilskuddet betales til arbeidsgiverne 1. 

september såfremt Skatteetaten har 

alle opplysninger de trenger. 

Her finner du mer informasjon om 

ordningen, og hvilke typer arbeidsgi-

vere som ikke omfattes av den. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21/KAPITTEL_3#%C2%A711
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21/KAPITTEL_1#%C2%A71
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/feriepenger/
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/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/redusert-arbeidsgiveravgift-og-kompensasjonsordning-for-arbeidsgivere-i-tiltakssonen-og-pa-svalbard/
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Det er viktig at a-meldinger blir levert 

Det er viktig at opplysninger om lønn og forskuddstrekk, 

alle opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel per-

mittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i  

a-meldingen for at ansatte. Opplysningene i a-meldingen 

brukes nå på flere nye områder på grunn  av korona-

situasjonen. 

 

Fristen for å levere er som før 

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset for  

a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 

6. juli og 5. august. 

 

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. 

hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen 

første virkedag etter. 

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset 

Vi ber dere likevel gjøre det dere kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen slik at ansatte ligger 

inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.  

Fra oktober 2020 avvises a-meldinger uten virksomhets-
nummer når du rapporterer ansatte 
Dette gjelder også arbeidsgivere som har ansatte som er frilanser, oppdragstaker og personer  
som mottar honorarer. 

A-meldinger med arbeidsforhold  

direkte på juridisk organisasjons-

nummer blir avvist fra oktober 2020. 

En avvist a-melding er det samme som 

at den ikke er levert, og du risikerer å 

få tvangsmulkt. 

Ny feilmelding «Ugyldig identifikator 

for virksomheten» 

Fra oktober 2020 innfører vi en ny 

forretningsregel, Ugyldig identifikator 

for virksomheten (F290). Feilmel-

dingen er på nivå avvisning. Feilmel-

dingen Ugyldig identifikator for virk-

somheten (F289) utgår fra og med 

oktober 2020. 

Vi sender brev til arbeidsgivere 

Det er i underkant av 2000 opplys-

ningspliktige som rapporterer arbeids-

forhold på hovedenhet i stedet for 

underenhet. Vi har sendt brev til dem i  

juni for å informere om at de må 

endre praksis nå, slik at ikke  

a-meldinger fra oktober blir avvist. 

 

F252 utgår 

Feilmeldingen Inntektsmottaker er 

ikke knyttet til virksomhetens organi-

sasjonsnummer (F252), utgår fra og 

med a-melding for oktober 2020. 

Lurer du på hvilket virksomhetsnum-

mer foretaket ditt har? 

 

Du finner det ved å søke i Brønnøy-

sundregistrene (Enhetsregisteret). 

 

Mer informasjon finner du også i vei-

ledningen til a-meldingen. 

Hva er et virksomhetsnummer? 
I Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret har de aller fleste foretak registrert en juridisk hovedenhet 
(opplysningspliktig) og én eller flere underenheter/virksomheter med et eget organisasjonsnummer 
(virksomhetsnummer). Har du ansatte av typen ordinær, maritim eller frilanser skal du alltid ha en  
virksomhet som er knyttet til hovedenheten. Virksomhetsnummeret skal du bruke når du oppgir  
arbeidsforhold i a-meldingen. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/frister-og-betaling-i-a-meldingen/
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/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/ugyldig-identifikator-for-virksomheten-290/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/ugyldig-identifikator-for-virksomheten-290/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/ugyldig-identifikator-for-virksomheten-289/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/ugyldig-identifikator-for-virksomheten-289/
http://www.brreg.no/
http://www.brreg.no/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/organisasjonsnummer/juridisk-organisasjonsnummer-opplysningspliktig-og-organisasjonsnummer-for-virksomheter/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/organisasjonsnummer/juridisk-organisasjonsnummer-opplysningspliktig-og-organisasjonsnummer-for-virksomheter/
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Skattedirektoratet fastsetter hvert år 

regler og satser for hva som kan utbe-

tales trekkfritt i utgiftsgodtgjørelse for 

en inntektsmottaker. Trekkfri utgifts-

godtgjørelse rapporteres i a-meldingen 

ved bruk av egne beskrivelser. Utbeta-

ler du godtgjørelse som er høyere enn 

de trekkfrie satsene, er overskuddet 

trekkpliktig (avgiftspliktig) og skatte-

pliktig.   

Husk dette når du rapporterer trekkfri 

utgiftsgodtgjørelser: 

1. Beløpene skal ikke overstige Skatte-

direktoratets forskuddssatser ved  

rapportering av trekkfri  

utgiftsgodtgjørelse. 

2. Oppgi riktig antall dager/km for hver 

inntektsmottaker.  

3. Dersom godtgjørelsen overstiger 

Skattedirektoratets forskuddssats, rap-

porter overskytende beløp som trekk-

pliktig og avgiftspliktig godtgjørelse.  

Eksempel 

Pers arbeidsgiver betaler kilometer-

godtgjørelse for yrkeskjøring med pri-

vat bil etter Statens reiseregulativ (4,03 

pr km) og reiseregning. Per har kjørt 

300 km i april 2020, og mottar godtgjø-

relse på kr  1 209. Skattedirektoratets 

forskuddssats er lavere (3,50 per km i 

2020) enn satsene i Statens reiseregu-

lativ. I a-meldingen rapporterer  

arbeidsgiver utgiftsgodtgjørelse som 2 

ulike inntektsbeskrivelser:   

 Trekkfri bilgodtgjørelse  

Antall km: 300 

Beløp: kr 1 050 (3,50 pr km x 

300) 

 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 

Beløp kr 159 (alt overskytende 

beløp: kr 1  209- kr 1  050)   

 

Rett opp feil på riktig måned 

Dersom du har oppgitt feil antall kilo-

meter eller døgn på en inntektsmotta-

ker, må du rette a-meldingen for den 

måneden som inneholder feilen.  

 

Har du glemt å splitte mellom trekkfri- 

og trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse, må 

du rette for den måneden det gjelder. 

 

Opptjent 2019, men utbetalt 2020 

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2019, 

men utbetalingen skjer i 2020, skal du 

legge satsene for 2020 til grunn når du 

beregner. Rapporteringen i  

a-meldingen skal også gjøres den  

måneden det utbetales. 

Feil trekkfri utgiftsgodtgjørelse i a-meldingen kan gi feil 

i skattemeldingen til den ansatte 
Tall fra a-meldingen for 2020 viser at det hittil i år er rapportert feil eller mangelfullt på trekkfri utgiftsgodt-
gjørelse for 28 420 inntektsmottakere i a-meldingen. Rett opp nå så ikke de ansatte får for høy skattepliktig 
inntekt på skattemeldingen for 2020. 

Skattedirektoratets forskuddssat-

ser til kostgodtgjørelse for 2020 

Se Lønns-ABC—"Utgifter til kost og 

losji på reise» 

Inntektsbeskrivelser i a-meldingen Sats 2020 

Trekkfri bilgodtgjørelse 3,50 

Trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell  589 

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

Trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat  91 

Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser 435 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat 164 

Trekkfri godtgjørelse til losji - egen brakke eller campingvogn 64 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør 300 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utover 28 døgn  589 

Trekkfrie besøksreiser hjemmet kost  91 
*6-12 timer sats 200 / over 12 timer sats 400       

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-bilgodtgjorelse-passasjertillegg-mv/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-bilgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/satser/
https://www.skatteetaten.no/satser/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13325483-1589522442/Tjenester%20og%20tilbud/Skatt%20og%20n%C3%A6ring/L%C3%B8nns-ABC/reise_lonnsabc.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13325483-1589522442/Tjenester%20og%20tilbud/Skatt%20og%20n%C3%A6ring/L%C3%B8nns-ABC/reise_lonnsabc.pdf
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Tjenesten ligger på Min side – arbeids-

giver på nav.no. Under 

«Arbeidsforhold» ligger en oversikt 

over alle dine ansatte og informasjo-

nen om arbeidsforholdene. Les mer 

om hvordan du som arbeidsgiver får 

tilgang til innsynstjenesten. 

 Tjenesten inneholder opplys-

ninger om arbeidsforhold som 

er rapportert i a-meldingen, det 

vil si alle arbeidsforhold rappor-

tert etter 1. januar 2015.  

 Arbeidsforhold om frilansere, 

oppdragstakere og personer 

som mottar honorarer inngår 

ikke i Aa-registeret.  

 

 

 Første versjon av tjenesten viser 

inntil 10 000 arbeidsforhold i en 

virksomhet. Det arbeides med å 

utvide dette. 

Når du logger deg inn i tjenesten får du 

en oversikt over alle arbeidstakerne du 

har rapportert, med noen nøkkelopp-

lysninger om arbeidsforholdene. Du 

kan velge om du bare vil se de aktive 

eller avsluttede arbeidsforholdene, 

eller om du bare vil se de som har et 

varsel. Disse bør du kontrollere at er 

korrekt registrert. Du kan også laste 

ned oversikten i en Excel fil.  

Hvis du klikker på navnet til en arbeids-

taker, får du se flere detaljer om dette 

arbeidsforholdet, for eksempel permi-

sjoner og permitteringer. Dette er det 

samme som arbeidstakeren selv kan se 

dersom de benytter innsynstjenesten 

for arbeidstakere på Ditt nav. 

Du bør jevnlig kontrollere at opplys-

ningene i Aa-registeret er riktig. Opp-

lysningene brukes av NAV og mange 

andre offentlige og private aktører, og 

kan ha påvirkning på både arbeidsgi-

vers og arbeidstakers rettigheter og 

plikter. Mer digitalisering og automati-

sering av offentlige og private tjenester 

øker kravene til datakvalitet. Finner du 

feil i dataene må du korrigere opplys-

ningene i a-meldingen.  

Ny tjeneste gir arbeidsgiver innsyn i Aa-registeret 
Innsynstjenesten gjør det mulig for deg som er arbeidsgiver å se dine arbeidsforhold i Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). 

Sjekk alltid tilbakemeldingen når du 

sender a-melding. Noen feil kan 

gjøre at arbeidsforhold ikke  

overføres riktig til Aa-registeret. 

https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/
https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/
https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/informasjon-om-tilgangsstyring
https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/informasjon-om-tilgangsstyring
https://arbeidsgiver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/informasjon-om-tilgangsstyring
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=oidc.difi.no&service=IDPortenLevel4List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_60177ce25d62ae9579634cd93d5dde9e%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps:
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/?filter=13633
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Timelønn—presisering 
Oppgi timelønn for ansatte som har avtalt time-

lønnssats og spesifiser antall timer som ligger til 

grunn for timelønnen.  

Vi ser at det er det fremdeles er en del som gjør feil når de 

skal rapportere timelønn i a-meldingen, for eksempel at: 

 antall timer stemmer ikke overens med beløpet som 

oppgis, det er for høyt eller lavt i forhold til beløpet 

 antall timer oppgis, men ikke noe beløp 

 timelønn oppgis feilaktig som fastlønn 

Det  er viktig at timeantallet blir rapportert riktig og står i 

forhold til timelønnen som du oppgir på en ansatt for en 

måned. Opplysninger om antall timer brukes både av  

Statistisk sentralbyrå og i saksbehandling i NAV. 

Du finner mer informasjon om hvordan du skal rapportere 

timelønn i veiledningen til a-meldingen. 

 

Hvordan oppgi feriepenger i a-meldingen 
I a-meldingen skal du oppgi bruttobeløpet for feriepenger.  

Du skal oppgi dette beløpet uavhengig av hvordan du beregner feriepengene  

(om det er prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn). 

Feriepengene skal sikre at arbeidstakeren ikke får inntektstap når det er  

ferie, fordi arbeidstakeren ikke har krav på lønn i ferien. Derfor skal du alltid  

oppgi feriepengene fullt ut og ikke redusere øvrige beløp for trekk i lønn for ferie. 

I veiledningen har vi forklart nærmere hva feriepenger er og hvordan du oppgir  

dette riktig i a-meldingen.  

Hvis den ansatte kommer inn under lønnstrekkordningen på Svalbard, Jan Mayen eller Antarktis skal det foretas trekk i 

alle utbetalinger – også i feriegodtgjørelsen og lønn i ferien jf. Svalbardmeldingen. 

Husk at du kan sende a-melding for to måneder fram i tid. Skal du ta ferie i juli og august, kan du sende a-melding for juli 

og august allerede i juni. Til slutt ønsker vi dere en riktig god sommer! 

Nye statistikker fra SSB 
Det er veldig mange opplysninger i a-ordningen 

som benyttes av SSB, og nå har de lansert to nye 

statistikker. 

Ny eksperimentell månedsstatistikk  om jobber og kontant-

lønn og  en ny månedlig statistikk om lønnssummer er sta-

tistikker Statistisk Sentralbyrå (SSB) nå lager. Begge disse er 

basert på a-ordningen. Statistikkene baserer seg både på 

informasjon om arbeidsforhold, men også lønn og inntekt: 

 arbeidsforholdstype 

 start- og sluttdatoer på arbeidsforholdet 

 yrke 

 arbeidstid (antall timer fulltid per uke, stillingspro-

sent og betalte timer for timelønte)  

 inntekt  

Disse variablene er alltid viktige for SSB, men nå etter koro-

nautbruddet er det ekstra stor interesse for dette. Variable-

ne er også viktige for forskere som bl.a. analyserer virk-

ningen koronakrisen har på norsk økonomi. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/timelonn/
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/feriepenger/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/feriepenger/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/svalbardmeldingen-for-2020/
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/brabrems-i-utbetalt-lonn
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/nedgang-i-samlet-kontantlonn

