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Arbeidsgivere og 

andre opplysnings-

pliktige skal  

rapportere inntekts- 

og arbeidsforhold 

gjennom a-ordningen. 

A-ordningen er et 

samarbeid mellom 

NAV, Statistisk   

sentralbyrå og  

Skatteetaten.  

Altinn.no/a-ordningen  

er hovedkanal for  

informasjon om  

a-ordningen. 

Skattemeldingen for 2016 
står for døra. Den er bare 
ett av mange bruksom-
råder som opplysningene 
fra a-ordningen inngår i. 
  
Opplysningene fra a-ordningen 
brukes til statistikker hos SSB, 
som grunnlag for behandling av 
ytelser i NAV og til fastsetting i 
Skatteetaten. 
  
Ny bruk 
I tillegg bruker andre konsumenter 
opplysningene til egne formål.  
Husbanken er for eksempel en ny 
konsument som fra i år bruker inn-
tektsopplysninger fra a-ordningen 
til å beregne bostøtte. 
 
Rette feil 
Økt bruk stiller krav til kvaliteten 
på opplysningene du rapporterer.  
 

Det er derfor viktig at du rapporte-
rer riktige opplysninger til rett tid, 
og at du retter opp eventuelle feil 
på samme måned som du rappor-
terte dem.  
 
Da får NAV og andre et riktig 
grunnlag for å beregne  
ytelser og stønader, samt utføre 
tilsyn og kontroller — og inntekten 
blir riktig på skattemeldingen.  
 
Skattemeldingen 
Akkurat nå er det et godt tidspunkt 
å ta en ekstra sjekk på rapporte-
ringen for 2016 og eventuelle  
avvik som fortsatt ikke er rettet 
opp.  

https://www.husbanken.no/bostotte/kommune/endringer-i-regelverket-2017/


Riktig skattemelding avhenger av  

riktig rapportering  
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Bruk tiden fram til  

10. mars til å rette feil i  

a-meldingene fra i fjor. 

Leverer du a-melding med 

feil, kan det gi feil i skatte-

meldingen (selvangivelsen)  

til arbeidstaker.   

Dette må du sjekke: 

Ugyldige inntekts-

kombinasjoner 

Inntektsopplysninger som  

inneholder en ugyldig  

kombinasjon av opplysninger 

blir ikke benyttet på skatte-

meldingen. Sjekk om du har 

brudd på forretningsregel 

MAGNET_EDAG 200 og  

korriger.  

Skatte– og avgiftsregler og  

riktig beskrivelse av  

forskuddstrekk. 

Husk å benytte skatte- og  

avgiftsregler i kombinasjon 

med beskrivelse av forskudds-

trekk der hvor dette kreves.  

Mangelfull rapportering på  

dette kan også føre til feil i  

skattemeldingen.  

Sammenlign 2015 med 2016 

Det kan være nyttig å sjekke 

det som ble rapportert for 

2015 mot det som er  

rapportert for 2016.  

Fradrag og forskuddstrekk  
Både fradrag og forskudds-
trekk skal være negative  
beløp samlet for måneden. 
 
Fradrag og forskuddstrekk 
med positivt beløp i en  
a-melding er tillatt så lenge 
samlet beløp for perioden  
ikke blir positivt.  
 
 
 

Har du positive forskuddstrekk,  

positive fradrag eller negative inntekter?  

Da har du sannsynligvis  
rapportert feil og du må 
rette opp. 
 
Inntekt 
Alle inntekter skal være et  
positivt beløp samlet for  
måneden, eneste unntak er 
kontantytelsen trekkILoennFor-
Ferie, som skal være negativt. 
 
Inntekt med negativt beløp i  
en a-melding er tillatt hvis  
hensikten er å redusere et  
allerede rapportert positivt  
beløp.  
 

Korreksjon må skje på 
den måneden det  
opprinnelig ble  
rapportert på. 

 

Les mer om hvordan  

korrigere.  

Store avvik kan bety feil  

rapportering og at du bør  

korrigere.  

Avstemmingsrapporten er et 

godt verktøy å bruke.  

Hvis du som arbeids-

giver ikke har rapportert 

riktige opplysninger, må 

inntektsmottaker selv 

rette opplysningene på  

skattemeldingen.   

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/FAQ/Hvordan-korrigere/
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/FAQ/Hvordan-korrigere/
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Husk å rydde i gamle arbeidsforhold  

Gå igjennom alle  

arbeidsforhold og sett 

sluttdato på de som  

ikke lengre er aktive. 
 

Arbeidstaker har sluttet 

Sett sluttdato hvis den  

ansatte har sluttet. Da er  

arbeidsforholdet ikke aktivt 

lenger.  

En fullstendig oversikt over alle  

arbeidsforhold du har rapportert 

kan du hente ut i avstemmings-

rapporten (A07).  

Når foretak blir slått 

sammen må de ansatte 

meldes inn i det nye  

foretaket samtidig som 

de meldes ut av det 

gamle.  

Avslutt arbeidsforhold 

Det gamle foretaket må  

avslutte alle arbeidsforhold 

ved å rapportere sluttdato.  

Opprett arbeidsforhold 

Det nye foretaket må melde 
inn alle arbeidsforholdene 
ved å rapportere startdato.  

Det gjøres når foretaket er  

registrert i Enhetsregisteret.  

Rapporterer du arbeidsforhold 

på denne måten blir   

opplysningene i Aa-registeret 

korrekte. 

Eksempel 

Sluttdato er 28.02.2017.  

Denne sluttdatoen settes på 

arbeidsforholdene i  

Det er ikke avtalt arbeid  

neste 30 dager 

Arbeidsforhold bør slutt-

meldes hvis det ikke  

foreligger avtale om arbeid de 

neste 30 dagene.  

Hvordan rapportere ansatte ved 

sammenslåing og fusjon? 

a-meldingen for februar 2017 

(2017-02). Leveringsfrist er 

6. mars 2017. 

Startdato er 01.03.2017. 

Denne startdatoen settes på 

arbeidsforholdene i  

a-meldingen for mars.  

Leveringsfrist er 5. april.  

Arbeidsforholdene bør ikke sluttmeldes før de er 

meldt inn på nytt av det nye foretaket. Da slipper 

arbeidstakerne å bli stående uten arbeidsforhold.   

Arbeidstaker er ansatt igjen 

Hvis den ansatte senere 

kommer tilbake, skal det  

meldes inn et nytt arbeidsfor-

hold – med ny arbeidsfor-

holdsID og ny startdato. 

Du må hver måned rapportere alle  

arbeidsforhold som ikke har en sluttdato.  
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Brevet informerer deg om hva 
som er feil, og hvordan du 
kan rette opp. Dersom du ikke 
retter feilene, får du et vedtak 
i Altinn. Vedtaket har en frist 
for når mulkten vil begynne å 
løpe dersom du fortsatt ikke 
retter opp feilene og leverer 
a-melding. 
 
Hva skjer hvis jeg ikke  
leverer? 
Dersom du ikke leverer,  
begynner tvangsmulkten å 
løpe frem til du retter og leve-
rer. Tvangsmulkten som er 
påløpt frem til du leverer må 
du betale. Skatteoppkrever  
krever inn tvangsmulkten. 

Gjør du dette kan du unngå tvangsmulkt 

For å unngå tvangs-
mulkt, må du kontrollere 
tilbakemeldingen din og 
følge med på om du 
mottar brev i Altinn. 
 
Tvangsmulkt ved feil 
I 2017 kan du få tvangsmulkt 
dersom du ikke retter feil av 
typen MAGNET_EDAG 108 
og MAGNET_EDAG 200  
innen fristen.  
 
Sjekk tilbakemeldingen 
Det er viktig at du kontrollerer 
tilbakemeldingen du får når du 
leverer en a-melding, og at du 
retter opp i disse og alle andre 

Hvor stor er mulkten? 
Du blir ilagt tvangsmulkt på 
1/10 rettsgebyr, 104,90  
kroner per inntektsmottaker 
med feil per dag. 
 
Hva gjør jeg hvis jeg mener 
vedtaket er feil? 
Du kan sende en skriftlig  
klage til Skattedirektoratet  
innen 3 uker etter av vedtaket 
ble sendt til deg i Altinn. Her 
må du forklare hvorfor du  
mener vedtaket er feil. 
 
Les mer om temaet.  

Hva gjør jeg hvis jeg ikke 
klarer å rette feil? 
Kontakte leverandøren av 
ditt lønns- og personalsys-
tem for hjelp. Hvis du  
fortsatt ikke klarer å rette  
feilen, eller levere Altinn-
skjemaet A01, kan du kon-
takte Skatteopplysningen 
for videre veiledning. 
Her er kontaktinformasjon.  
 
Hva kommer i innboksen 
i Altinn? 
Hvis du etter frist har  
MAGNET_EDAG 108 og 
MAGNET_EDAG 200, kan 
du få et påminnelsesbrev i 
Altinn fra Skatteetaten.  
 

Spørsmål og svar om tvangsmulkt 

feil av typen Øyeblikkelig. Slik 
unngår du tvangsmulkt. 
  
Sjekk innboksen i Altinn – 
har du mottatt varsel om 
tvangsmulkt? 
Hvis du ikke har rettet feil kan 
du få tvangsmulkt. Du får  
informasjon om tvangsmulkt i 
et brev i Altinn. Les alltid brev 
og varsler som sendes i  
Altinn slik at du får rettet opp 

 

feil før tvangsmulkten  
begynner å løpe.  
 
Søk opp varsler i Altinn 
Se Regnskap Norges   
introduksjon til  hvordan du 
som regnskapsfører kan 
søke opp varsler i Altinn.  
 

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Hva-skjer-hvis-jeg-ikke-leverer/
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Om-oss/Kontakt-oss/
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/lar-hvordan-du-raskt-an-soke-opp-varsler-om-tvangsmulkt
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/lar-hvordan-du-raskt-an-soke-opp-varsler-om-tvangsmulkt
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/lar-hvordan-du-raskt-an-soke-opp-varsler-om-tvangsmulkt

