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Nyhetsbrev fra a-ordningen 
 

Mai 2019 

A-meldingen er en månedlig  

melding fra arbeidsgiver til NAV, 

SSB og Skatteetaten.  

Meldingen inneholder informa-

sjon 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 

Her finner du også en artikkel med de vanligste spørsmål og svar om natural-

ytelser.  

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til  

omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.  

For personalforsikringer har Finansdepartementet 10. mai 2019 uttalt at disse 

fortsatt kan verdsettes til kostpris. 

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 måneder til 1. januar 2020. 

Finansdepartementet vil i god tid før 1. juli gjennomføre de nødvendige for-

skriftsendringene, både for utsettelsen og for den særskilte regelen om verd-

settelse av personalforsikringer. 

Ny veileder om naturalytelser 

Nå finner du en veileder til de nye reglene om rapportering og  
skattlegging av naturalytelser på skatteetaten.no. 

 Veileder 

 Spørsmål og svar 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/veileder-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser-6.-mai-2019/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/sporsmal-og-svar---naturalytelser/
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Det er en del som rapporterer arbeidstidsordninger som 

ikke stemmer med faktisk arbeidstid. Derfor innfører vi en 

ny type skiftordning, andre skift, fra august 2019.  

Arbeidstidsordning skift/turnus 

Arbeidstidsordning er en avtale om når på døgnet arbeidet 

skal skje. Skift- eller turnusarbeid forstås vanligvis som en 

avtalt arbeidstidsordning hvor arbeidstiden legges til ulike 

tider, for eksempel at den veksler mellom dagtid og helg. 

Andre skift 

Har du ansatte som arbeider skift/turnus, men som ikke 

omfattes av de fire alternativene som er i a-meldingen i dag, 

skal du fra august rapportere disse med den nye  

beskrivelsen andre skift.  

Ikke skift 

Tilfeldige variasjoner i arbeidstiden ved  sykefravær, ferie, 

permisjoner, overtid, ikke-regelmessig mertid mv. er ikke 

skift- eller turnusarbeid. Hvis den ansatt jobber på samme 

tidspunkt hver uke, f.eks. alltid kveldstid eller kun lørdager, 

regnes heller ikke det som skift- eller turnusarbeid. Disse 

skal ha arbeidstidsordning ikke skift.  

Eksempler 

Noah jobber i en dagligvarebutikk med arbeidsavtale om å 

jobbe onsdager og annenhver lørdag. Han har arbeidstids-

ordning  «andreSkift». 

Knut jobber i en butikk med en arbeidsavtale om å jobbe 

annenhver uke fra 8-16 og 12-20. Han har arbeidstids-

ordning  «andreSkift». 

Nils jobber på en bensinstasjon med arbeidsavtale om å 

jobbe fast hver kveld mandag til fredag. Han har arbeids-

tidsordning  «ikkeSkift». 

Anne jobber på en pub med arbeidsavtale om å jobbe fast 

hver lørdag kveld. Hun har arbeidstidsordning «ikkeSkift». 

Julie jobber i en industrivirksomhet med arbeidsavtale om 

helkontinuerlig skiftarbeid 33.6 timer per uke. Hun har  

arbeidstidsordning 

«helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336». 

 

  

Ny skiftordning i a-meldingen 
Fra august 2019 blir andre skift også en mulig skiftordning. 

 

Fra august 2019 kan du velge mellom disse arbeidstidsordningene: 

 Arbeid offshore 33,6 t/u (offshore336) 

 Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid 35,5 t/u (doegnkontinuerligSkiftOgTurnus355) 

 Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger 33,6 t/u (helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336) 

 Skiftarbeid 36,5 t/u (skift365) 

 Andre skift-/turnusordninger enn angitt over (andreSkift) 

 Ikke skift og andre skift-/turnusordninger enn angitt over (ikkeSkift) 

 

Veiledningen oppdateres i løpet av sommeren 2019 med ny  informasjon om arbeidstidsordning  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/arbeidstidsordning/
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To nye forretningsregler fra august 2019 

Permisjons– og permitteringsprosent 
må være mellom 0-100 
Fra august 2019 kommer vi til å gi en feilmelding på permi-
sjoner eller permitteringer som er på over 100 % eller under 
0 % (negativt tall). Feilmeldingen heter Permisjonsprosent 
må være mellom 0-100  (F286). 
 
Hvorfor kontrollerer vi dette? 
Som vi skrev i forrige nyhetsbrev er det ganske mange som 
rapporterer permisjoner og permitteringer godt over 100 % 
og også med minus foran prosenten. Dette er feil. 
 
Feilen skal rettes 
Forretningsregelen er på nivå øyeblikkelig og du må rette 
permisjoner eller permitteringer med feil prosent. Kontrollen 
blir innført fra 1. august 2019 og gjelder a-meldinger fra og 
med august 2019 og senere. 
 
Se veiledningen for mer informasjon om: 

 Permisjon 

 Permittering 
 

 

Inntekt og lønn kan ikke være  
negativ for en måned 

Fra august 2019 kommer vi til å gi en feilmelding hvis beløpet 
på en inntektsbeskrivelse er negativt for en måned. Sum for 
en inntektsbeskrivelse for en måned skal være 0 eller et  
positivt beløp. Feilmeldingen heter En inntektsbeskrivelse for 
en inntektsmottaker kan ikke være negativ for en måned 
(F287). 
 
Rett på riktig inntekt og riktig måned 
Det blir nå enda viktigere å rette lønn på riktig periode og på 
rett inntektsbeskrivelse. Har du rapportert for høy fastlønn 
må du korrigere dette med beskrivelsen fastlønn. Du kan 
ikke bruke timelønn for å rette opp for mye rapportert  
fastlønn. Se veiledningen for mer informasjon om hvordan 
du retter feil i lønn og andre ytelser. 
 
Trekk i lønn for ferie 
Regelen gjelder alle inntekter med unntak av Trekk i lønn for 
ferie, som skal oppgis med et negativt beløp. 
 
Hvorfor kontrollerer vi dette? 
En del rapporterer negativ inntekt på arbeidstakere, også på 
inntektsåret. Dette fører til at arbeidstakeren i ytterste  
konsekvens får feil skattemelding og kan få feil beregning av 
skatt. Vi ønsker å gi arbeidsgiverne og andre som rapporterer 
en tilbakemelding om dette med en gang, slik at de kan rette 
opp i negativ inntekt så fort som mulig. 
 
Kontroller og rett opp ved feil 
Forretningsregelen er på nivå retningslinje. Hvis det er feil, 
må du rette for den kalendermåneden du har fått feilen. Du 
skal rette innen leveringsfristen for kalendermåneden.  
Kontrollen blir innført fra 1. august 2019 og gjelder  
a-meldinger fra og med august 2019 og senere. 

 

Følg med på skatteetaten.no/a-meldingen  

Her legger vi ut informasjon om endringer som kom-

mer, og oppdaterer veiledningen med informasjon 

om de nye feilmeldingene. 

Dette gjelder selv om antall fraværs-

dager i noen tilfeller kan bli over 14 

dager.  

Dekning av fraværet 

Det har ingen betydning om det er 

arbeidsgiver eller NAV som dekker 

fraværet. Skyldes fraværet sykt barn 

skal det ikke oppgis som permisjon i  

a-meldingen. 

Pleie av sykt barn/nærstående 
Fravær på mer enn 14 dager ved pleie 
av sykt barn eller nærstående som går 
utover "sykt barn dager" skal  
rapporteres som permisjon.  
 
Dette vil være i de tilfeller den ansatte 
får pleiepenger fra NAV etter  
folketrygden § 9-10 eller 9-13.  
 
 

Fravær ved opplæring 
Har en ansatt fravær utover 14 dager 
for å få opplæring for å kunne ta seg 
av eller pleie et sykt barn, oppgir du 
dette som permisjon i a-meldingen.  
I disse tilfellene vil den ansatte ofte ha 
opplæringspenger fra NAV. 
 
Se veiledningen til a-meldingen for 
informasjon permisjon. 

Ikke rapporter «sykt barn dager» i a-meldingen 
Skyldes fraværet sykt barn skal det ikke oppgis som permisjon i a-meldingen. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permisjon/
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/lonn-og-ytelser/rette-feil-i-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/
https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19/§9-10
https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19/§9-13
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permisjon/
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Er du innehaver av enkeltpersonforetak? 
Da er det ikke sikkert at du skal sende a-melding. 

Vi ser at det er mange innehavere av 

enkeltpersonforetak som rapporterer 

eget arbeidsforhold og egen inntekt i 

a-meldingen.  

 

Er du innehaver av enkeltperson-

foretak skal du ikke rapportere lønn 

eller arbeidsforhold på deg selv. 

Innehavers ektefelle 

Heller ikke lønn og arbeidsforhold til 

innehavers ektefelle skal du rap-

portere i a-meldingen. Men lønn til  

innehavers samboer skal rapporteres i 

a-meldingen. 

Hva med andre ansatte? 

Har du andre ansatte eller frilansere i 

enkeltpersonforetaket må du rap-

portere opplysninger om deres lønn 

og arbeidsforhold i a-meldingen. 

Har du ikke har ansatte skal du ikke 

sende a-melding i det hele tatt. 

Brev til de som rapporterer feil 

Skatteetaten har sendt brev til enkelt-

personforetak som har rapportert 

informasjon i a-meldingen som de ikke 

er pliktige til. 

 
For mer informasjon, se  

Hvem må levere a-melding  

Innehaver og ektefelles andel av næringsinntekt oppgir du i skattemelding med næringsoppgave og  

tilleggsskjema eller skattemelding og næringsrapport skatt. Det er en årlig leveringsfrist den 31. mai.  

Mer informasjon om enkeltpersonforetak finner du på altinn.no  

Rapporterer du a-melding for 

langtransportsjåfører? 

Da har du kanskje fått en telefon fra Skatteetaten om bruk av feil 

lønnsbeskrivelse. 

Vi ser at det er flere som bruker feil 

lønnsbeskrivelse i 2019 for trekkfri 

kostgodtgjørelse for langtransport-

sjåfører i a-meldinger.  

 

I disse dager kontakter Skatteetaten 

flere arbeidsgivere og ber dem kor-

rigere denne kostgodtgjørelse slik at 

riktig sats blir brukt. Satsen for trekkfri 

kostgodtgjørelse ved overnatting for 

langtransportsjåfør for kjøring innen-

lands og utenlands i 2019 er 300  

kroner.   

I a-meldingen skal du rapportere  

denne kostgodtgjørelsen som reise 

kost med overnatting til langtransport-

sjåfør.   

 

Se veiledningen for mer informasjon 

om hvordan du retter feil i lønn og 

andre ytelser. 

 

Du finner alle forskuddssatser for 

trekkfri kostgodtgjørelse på skatteeta-

ten.no 

 
Vil du se på opplysningene som er 
rapportert på deg i a-meldingen?  

 
Sjekk ut Mine inntekter og arbeids-
forhold! 

Her ser du hvilke opplysninger  
arbeidsgiveren din har sendt oss. Du 
kan enkelt skrive ut informasjonen 
og få det presentert på oversiktlig 
måte. 

* 

I løpet av sommeren 2019 stenger vi 
tilsvarende tjeneste i Altinn (A08/
A09). 

Husk å oppdater lenke til Mine inn-
tekter og arbeidsforhold hvis du har 
lenket til tjenesten i Altinn. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/hvem-ma-levere-a-melding/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/enkeltpersonforetak/
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/
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/
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/
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/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/skjema/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/skjema/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/skjema/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/skjema/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/


5 

 

 

Reglene om trekkfritak for ferie-

penger gjelder ikke for arbeidstakere 

som har skattekort med kildeskatt på 

lønn 

Skattebetalingsloven § 5-7 har  

bestemmelser om hvilke ytelser det 

ikke skal foretas forskuddstrekk i, og 

den bestemmelsen gjelder ikke for 

skattetrekk etter kildeskattordningen, 

se skattebetalingsloven § 5-4.  

Skattekort 

Arbeidsgiver skal bruke skattekortet 

som gjelder på det tidspunktet ferie-

pengene utbetales. Dette gjelder også 

selv om feriepengene er opptjent  

tidligere. 

 

 

Eksempel  

Skal du utbetale feriepenger i 2019 

som er opptjent i 2018, og arbeids-

takeren i 2019 har skattekort med 

kildeskatt på lønn, skal du foreta 

skattetrekk etter satsen på skatte-

kortet. Det samme gjelder også om 

personen ikke lenger jobber for deg. 

Hva skjer om du ikke overholder 

trekkplikten? 

Dersom skattetrekket ikke blir foretatt 

i samsvar med reglene i skatte-

betalingsloven, kan arbeidsgiver bli 

holdt ansvarlig for beløpet som skulle 

vært trukket, se skattebetalingsloven 

§ 16-20. 

 

 

 

Hvordan kan du se om arbeidstake-

ren har et skattekort med kildeskatt 

på lønn?  

Skattekortet til arbeidstakeren er  

merket med tilleggsopplysningen 

«KildeskattPaaLoenn». Når du henter 

et skattekort på en person som er 

med i kildeskatteordningen, vil du 

også motta en egen informasjon i 

Altinn om at arbeidstakeren er med i 

kildeskatteordningen, og at det skal 

trekkes skatt i 12 måneder. 

Kildeskatt på lønn og skattetrekk i feriepenger 

Er du arbeidsgiver for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn? Da må du 

være klar over at regelen om trekkfritak for feriepenger ikke gjelder for disse arbeidstakerne. 

For mer informasjon om  
kildeskatt på lønn 

For arbeidsgiver: Kildeskatt på lønn for 
utenlandske arbeidstakere 

 

For arbeidstaker: Kildeskatt på lønn for 
utenlandske arbeidstakere 

 

Snart tid for å utbetale feriepenger 
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. Husk derfor at du alltid  

oppgir feriepengene fullt ut og ikke reduserer for trekk i lønn for ferie. 

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

dette riktig i a-meldingen.  

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. 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§5-7
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§5-4
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§16-20
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§16-20
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/kildeskatt-pa-lonn/
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/
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  Kommunesammenslåing fra 2020 og rapportering i a-meldingen 

Til deg som er systemleverandør eller som rapporterer a-melding for en kommune som skal slå seg sammen med en 

eller flere andre kommuner 

Når kommunene blir slått sammen ved årsskifte, må eksisterende kommune avslutte alle arbeidsforhold og nyopprettet 

kommune må rapportere arbeidsforholdene på nytt. Nyopprettet kommune må melde inn alle arbeidsforholdene på nytt 

etter at virksomhetene er knyttet opp mot den nye kommunen i Enhetsregisteret.  

 

Les mer i veiledningen til a-meldingen om hva som er viktig å huske på i a-meldingen ved kommunesammenslåing. 

 

Nye kontonummer for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 

Vær oppmerksom på at det vil komme nye kontonummer for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i de  

kommunene som blir berørt av sammenslåing. De nye kontonumrene kommer på plass mot slutten av året 2019. 

 

Du finner mer informasjon om kommunereformen på Kartverkets nettsider 

www.kartverket.no/kommunereform/ 

Se også nyheter om kommune– og regionreformen 

Enklere inntektsmelding for foreldrepenger   

Arbeidsgivere slipper å bekrefte ferie og arbeid i foreldrepengesaker i inntektsmeldingen. 

Når foreldre søker om å kombinere 

foreldrepenger med arbeid, eller om å 

utsette foreldrepengene på grunn av 

heltidsarbeid eller ferie, må arbeids-

givere i dag bekrefte arbeidet eller   

ferien i inntektsmeldingen.   

Krav fjernes fra 4. juni 

For å forenkle rapportering og saks-

behandling, er det besluttet at kravet 

til at ferie og arbeid må bekreftes i 

inntektsmeldingen fjernes fra 4. juni 

2019. NAV skal i denne sammen-

hengen bare bruke de opplysningene 

foreldrene gir i søknaden sin. 

 

Foreldre bekrefter avtale i søknaden 

For å sikre at det foreligger en avtale 

om arbeid eller ferie mellom arbeids-

taker og arbeidsgiver, skal foreldrene 

bekrefte dette i søknaden.  

 

På sikt vil de aktuelle feltene bli fjer-

net fra inntektsmeldingen. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/kommunesammenslaing/
https://www.kartverket.no/kommunereform/
https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/

