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Nyhetsbrev fra a-ordningen 
 

Mars 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 

Og vi ser at den positive trenden      

fortsetter også inn i 2019. I underkant 

av 2000 flere arbeidsgivere og andre 

opplysningspliktige har levert a-melding  

for januar innen fristen 5. februar i år   

sammenlignet med 2018. 

Det er likevel desember 2018 som    

skiller seg ut med høyest antall opplys-

ningspliktige som noen gang har levert 

a-melding på frist. 

Bra jobba—fortsett å ha fokus på å leve-

re på frist!  

Opplysningene fra a-ordningen brukes i 

stadig større grad både av etatene, men 

også av private og offentlige aktører 

som har hjemmel eller avtale med    

etatene om at de kan bruke dataene. Vi 

kommer til å jobbe videre for at enda 

flere overholder fristen i 2019.  

 

Desember 2018—all time high! 

Aldri før har så mange levert a-melding på frist som for desember 2018. 

Antall opplysningspliktige som har levert på frist 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/
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Satser for overskudd endret 

Skattesatsene er endret fra 2018 til 

2019 for når kostgodtgjørelse på reiser 

med og uten overnatting innenlands og 

utenlands gir overskudd. Dette ble  

besluttet med statsbudsjettet og    

budsjettforliket i Stortinget.  

 
Kostgodtgjørelse opptjent i 2018 som 
utbetales i 2019 
Kostgodtgjørelsen skal skattlegges 

etter den skattesatsen som gjelder på 

utbetalingstidspunktet. Er kostgodt-

gjørelsen opptjent i 2018, men først 

utbetales i 2019, skal satsene for 2019   

legges til grunn ved gjennomføring av 

forskuddstrekk. 

Slik rapporterer du i a–meldingen 
Trekkfri kostgodtgjørelse inntil    

Skattedirektoratets forskuddssats for 

2019 rapporteres slik: 

 
 Trekkfri godtgjørelse til kost på 

tjenestereise uten overnatting  
 

 Trekkfri godtgjørelse til kost på 
reise med overnatting 
 

 Trekkfri kostgodtgjørelse ved 
overnatting på pensjonat 

Den delen av kostgodtgjørelsen som 
overstiger Skattedirektoratets 
forskuddssats for 2019 rapporteres 
slik: 
 
 Trekkpliktig godtgjørelse til kost 

på reiser 

 
Regler om skatteplikt for kostgodtgjørelse opptjent i 2018, men som først utbetales i 2019, er ikke endret. 

Skattesatser for kostgodtgjørelse er endret 

 
Her finner du Skattedirektoratet 

forskuddssatser for 2019 

Forslag til endringer i reglene for skattefrie     

personalrabatter og gaver 

Hovedtrekkene i reglene som trådte i kraft fra nyttår ligger fast. Regjeringen har likevel kommet til at det er 

rom for noe mer fleksible regler for personalrabatter og gaver. 

 Vilkåret om 50 prosent maksimal rabattsats for 
skattefrie personalrabatter fjernes. Dermed kan det 
gis helt opp til 100 prosent rabatt på varer og         
tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. 
 

 Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter heves 
fra 7 000 kroner til 8 000 kroner 
 

 For fribilletter i transportnæringen utsettes iverk-
settelsen av reglene til 1. juli i år. Dette vil gi næringen 
tid til å endre fribillettordningene slik at de bedre kan 
tilpasses de ansattes behov. 
 

 Beløpsgrensen for skattefrie gaver heves fra 1 000 
kroner til 2 000 kroner. Endringene vil i stor grad   
ivareta skattefrihet for fribillett- og rabattordningene 
som er utbredt i for eksempel kultur- og                  
persontransportnæringene. 
 

 Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for   
enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbei-
de en veileder sammen med Virke og NHO. 

 

Les mer på regjeringen.no 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-tjenestereise-uten-overnatting/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-tjenestereise-uten-overnatting/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-reise-med-overnatting/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-reise-med-overnatting/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-pa-pensjonat/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-pa-pensjonat/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2019/storre-fleksibilitet-i-reglene-for-skattefrie-personalrabatter-og-gaver/sporsmal-og-svar-om-naturalytelser/id2631745/)
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Hva synes du? 

Vi vil gjerne høre hva du synes om  a-meldingens nye nettsider. 

Klikk på lenken og svar på en kort undersøkelse om de nye sidene: 

lenke til undersøkelse 

TUSEN TAKK! 

F278 Forskuddstrekk for inntekts-
mottaker er feil 
Fra og med 2019 kontrollerer vi at 
forskuddstrekk på en ansatt ikke opp-
gis med et positivt beløp for en      
måned. Se veiledningen for mer infor-
masjon om feilmelding F278. 

Vi har fått noen tilbakemeldinger fra 

dere om utfordringer knyttet til den 

nye regelen. 

Fra person/virksomhet til person/

juridisk organisasjonsnummer 

På grunn av tilbakemeldingene vi har 

fått, kommer vi til å endre på hvordan 

kontrollen fungerer. Kontrollen er nå 

lagt på nivå virksomhet/person      

innenfor en måned. Dette byr på 

utfordringer når en ansatt skifter   

mellom virksomheter i samme måned. 

Derfor endrer vi regel F278 slik at kon-

trollen blir på nivå opplysningspliktig/

person.  

Eksempel:  

Per jobber i virksomhet A og har en 

lønn på 60.000. Han har ikke fått 

skattekort ennå og trekkes 50 %,   

forskuddstrekket er -30.000. 

Midt i måneden begynner Per i virk-

somhet B. Han har også fått skattekort 

med 30 % forskuddstrekk. Forskudds-

trekket skal være - 18.000. 

Per får tilbakeført 12.000 av trekket. 

Arbeidsgiver rapporterer dette som et 

positivt beløp (+ 12 000) på Per i    

virksomhet B.  

Virksomhet A –30 000 

Virksomhet B + 12 000 

Totalt: - 18 000 

I dag gir dette F278. 

Etter at F278 er endret, får ikke      

arbeidsgiver denne feilmeldingen. 

Forskuddstrekket for Per er negativt 

(riktig fortegn) samlet for måneden på 

arbeidsgiveren. 

Når kommer endringen? 

Vi tar sikte på å endre F278 så fort det 

lar seg gjøre. Vi kommer tilbake med 

tidspunkt. 

Feilmeldinger dere har fått som     

beskrevet i eksempelet kan dere se 

bort fra, så lenge forskuddstrekket for 

opplysningspliktig/person i måneden 

er et negativt beløp. 

Hvorfor vi kontrollerer 

Vi har sett at det er mange som ikke 

retter forskuddstrekk på de ansatte på 

riktig måned. I stor grad skyldes dette 

feilrapporteringer. I ytterste konse-

kvens fører det til at den ansatte får 

rapportert et positivt forskuddstrekk 

for en måned. 

 

Positivt forskuddstrekk reduserer 

samlet forskuddstrekk som vi legger til 

grunn i skattemeldingen, og det ska-

per komplikasjoner for avregningen. 

Det kan også føre til negative konse-

kvenser for inntektsmottakeren.  

 

Opplysningene som rapporteres i a-

meldingen brukes i stadig større grad i 

løpende prosesser, også slik de er 

rapportert på hver måned. Blant    

annet brukes opplysningene om    

forskuddstrekk per måned når en per-

son skal endre skattekortet sitt. Da er 

det viktig at trekket er riktig for en 

måned, og ikke for året, eller per ter-

min/oppgjørsperiode. 

Vi endrer på feilmelding F278  

Kontrollen blir på nivå opplysningspliktig-person, og ikke lenger på virksomhet-person. 

https://survey.euro.confirmit.com/wix/5/p1869661555.aspx
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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Du må gjerne være deg selv 110 % 

...men du kan ikke ha permisjon eller 

permittering fra jobben din mer enn 

100 %. Vi ser at ganske mange rappor-

terer permisjoner og permitteringer 

godt over 100 % og også med minus 

foran prosenten. Dette er ikke riktig og 

det må rettes.  

Vi lager nå en kontroll/forretningsregel 

på dette. Det er derfor lurt å rette   

allerede nå. Vi kommer til å informere 

i forkant om når kontrollen blir innført. 

 

Hvordan rette? 

Har du rapportert feil permisjons- eller 

permitteringsprosent kan du endre 

dette til riktig prosent på neste rappor-

tering. Du trenger ikke rette alle tidli-

gere a-meldinger med feil. 

 

Hvordan rapportere riktig prosent 

Permisjons- eller permitteringsprosen-

ten du skal oppgi er hvor mange pro-

sent permisjonen/permitteringen ut-

gjør av den avtale stillingsprosenten. 

 

Er det for en ansatt avtalt 80 % stilling 

og permisjon halve denne tiden, så 

skal du rapportere permisjon på 50 %. 

Er det avtalt en stillingsprosent på over 

100 % og permisjon i hele stillingen, 

skal permisjonsprosenten være 100. 

Se veiledningen for mer informasjon 

om: 

 Permisjon 

 Permittering 

 

HUSK AT! 
Yrkeskode blir obligatorisk for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar 

Fra og med april 2019 blir det obligatorisk med yrkeskode for frilansere, oppdragstakere og  personer som 
mottar honorarer.  Vi innfører en ny regel som kontrollerer at yrkeskode er oppgitt på denne type arbeidsfor-
hold.   

 Les mer om yrkeskode i veiledningen 

 Les mer om feilmeldingen F281 i veiledningen 

 

Yrkeskatalogen er flyttet på SSB sin nettside  

Ny side for yrkeskatalogen er https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/yrkeskatalogen 

Yrkeskatalogen er flyttet og ligger nå i SSBs system for klassifikasjoner og kodelister.  
På denne siden kan du søke i kodelisten for yrkeskoder: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145/ 

 

Har du spørsmål om yrke eller savner noen yrkeskoder? 

Alle henvendelser om yrke kan sendes til SSB sin yrkespostkasse: yrke@ssb.no 

 Permisjonsprosent fra 0 til og med 100 
Sjekk om du rapporterer for høy permisjons- eller permitteringsprosent på dine ansatte. 

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/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/yrkeskode/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/det-mangler-opplysninger-om-arbeidsforholdet-281/
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/yrkeskatalogen
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145/
mailto:yrke@ssb.no
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Digital inntektsmelding skal brukes 

når arbeidstakeren skal ha en av disse 

ytelsene fra NAV: sykepenger, for-

eldrepenger, svangerskapspenger, 

pleiepenger, omsorgspenger eller 

opplæringspenger. 

Send inntektsmeldingen til rett tid 

NAV kan ikke starte saksbehandlingen 

før de har mottatt digital inntektsmel-

ding med alle nødvendige opplysning-

er. Derfor er det viktig å sende den så 

tidlig som mulig, men ikke for tidlig.  

I sykepengesaker sender mange     

arbeidsgivere flere inntektsmeldinger 

til NAV før arbeidsgiverperioden er 

over. Dette fører til unødvendig mer-

arbeid. Her kan du lese mer om når du 

skal sende inntektsmelding for de 

ulike ytelsene. 

Opplysninger i inntektsmeldingen 

Du må gi opplysninger om arbeidsta-

kers inntekt, arbeidsgiverperioden for 

sykepenger og om det er arbeidstake-

ren og/eller arbeidsgiveren som skal 

ha utbetalingen fra NAV. 

Inntektsmeldingen skal også brukes til 

å gi opplysninger om: 

 lovbestemt ferie 

 arbeid i foreldrepengeperioden 

Send inn endringer 

Hvis du skal gi nye opplysninger eller 

endre på noen av opplysningene du 

allerede har sendt inn, er det også 

inntektsmeldingen du skal bruke. Du 

skal blant annet bruke meldingen til å 

gi opplysninger om: 

 Endringer i i arbeidstakerens 

lovbestemte ferie 

 Endringer i hvor mye arbeidsgi-

veren skal ha i refusjon fra NAV  

 

Siste inntektsmelding gjelder 

Det er alltid den sist innsendte inn-

tektsmeldingen NAV legger til grunn. 

Hvis du skal sende en endret inntekts-

melding, er det derfor viktig at du gir 

alle nødvendige opplysninger. De opp-

lysningene som ble gitt i den forrige 

inntektsmeldingen som fortsatt er 

riktige, må du også ta med når du fyl-

ler ut og sender den neste. 

I Altinn kan du hente tidligere inn-

tektsmeldinger i arkivet. Når du skal 

sende endret inntektsmelding, tar du 

opp en kopi av den forrige meldingen 

og bruker denne til å legge inn de nye 

opplysningene og/eller endre de   

opplysningene som skal endres. 

Trekkopplysninger i eget skjema 

Hvis NAV skal utbetale direkte til   

arbeidstakeren og skal trekke mer enn 

ordinær skatt, må du sende papir-

skjemaet for trekkopplysninger til 

arbeidstaker (NAV 08-30.02). Du fin-

ner skjemaet her på nav.no. 

Tips og råd til NAVs digitale inntektsmelding 
Riktig utfylling av den nye digitale inntektsmeldingen sparer tid både for arbeidsgiverne og NAV. 

Det er viktig å oppgi permisjoner og avslutte arbeidsforhold i a-meldingen! 

Opplysninger om arbeidsforhold fra a-meldingen overføres til Aa-registeret. NAV bruker registeret i saksbe-

handlingen sin. 

Husk derfor å rapportere riktige start- og sluttdatoer for arbeidsforholdene i a-meldingen. Det er også viktig å 

rapportere riktig opplysninger om permisjon.  

Du må rapportere sluttdato for vikarer, sesongarbeidere og tilkallingshjelper selv om de skal jobbe for arbeids-

giveren senere.  

Det er viktig at opplysningene i Aa-registeret er riktige når NAV mottar inntektsmeldingen. Feil i Aa-registeret 

skaper merarbeid, stanser den automatiske behandlingen og forsinker utbetalingene fra NAV.  

Her kan du lese mer om hvordan du skal rapportere arbeidsforhold i a-meldingen. 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital%20;cmsnavno_JSESSIONID=DMRfxmsxt4WsObs7nj-Moy7n
https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital%20;cmsnavno_JSESSIONID=DMRfxmsxt4WsObs7nj-Moy7n
https://www.nav.no/no/Bedrift/Skjemaer-for-arbeidsgivere/Skjemaer/Lonns-+og+personalskjemaer+for+din+bedrift/Inntekt+og+trekk
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/startdato-pa-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/sluttdato-pa-arbeidsforhold/
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/type-arbeidsforhold/velg-riktig-type-arbeidsforhold/
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Arbeidsforhold og arbeidsgiverperiode i  

inntektsmeldingen 
Den ansatte kan ha ulike kombinasjoner av arbeidsforhold eller inntektstyper i samme virksomhet, eller  

jobbe i flere virksomheter.  

Det er viktig å ta hensyn til dette og 

hva slags fravær det er snakk om når 

du skal sende inntektsmeldingen. 

Hva er arbeidsforholdsID? 

I a-meldingen har som regel alle ar-

beidsforhold en unik arbeidsfor-

holdsID. Denne gjør det mulig å    

identifisere arbeidsforholdet. Hvis en 

arbeidstaker har flere arbeidsforhold i 

samme virksomhet, gjør arbeidsfor-

holdsID det mulig å skille mellom   

arbeidsforholdene. 

ArbeidsforholdsID er ikke det samme 

som organisasjonsnummer eller virk-

somhetsnummer. Hvis du bruker et 

lønns- eller personalsystem, finner du 

vanligvis arbeidsforholdsID for det 

enkelte arbeidsforholdet i systemet. 

Les mer om arbeidsforholdsID i veiled-

ningen til a-meldingen. 

Flere arbeidsforhold 

Hvis en arbeidstaker har flere arbeids-

forhold i den samme virksomheten, 

må du sende én inntektsmelding for 

hvert av arbeidsforholdene. Du må 

oppgi arbeidsforholdsID i hver av inn-

tektsmeldingene. 

Unntak: skal du sende inntektsmelding 
for foreldrepenger i Altinn, sender du 
bare én inntektsmelding selv om   
arbeidstakeren har flere arbeidsfor-
hold i virksomheten. Du skal ikke opp-
gi arbeidsforholdsID. 

Sykepenger - send ny inntektsmel-

ding ved nytt fravær 

Hvis arbeidsgiveren allerede har betalt 

en full arbeidsgiverperiode og arbeids-

takeren er frisk i så kort tid før han blir 

syk igjen at de ikke skal betale ny ar-

beidsgiverperiode, skal du sende ny 

inntektsmelding for det nye sykefra-

været. 

Du skal oppgi arbeidsgiverperioden fra 

det første sykefraværet også når du 

sender inntektsmelding for den nye 

perioden med fravær. Du må oppgi 

første dag i det nye fraværet som  

første fraværsdag i inntekts-

meldingen. 

Foreldrepenger - når far eller med-

mor skal utsette 

Hvis far eller medmor ikke skal starte 

foreldrepengeperioden sin rett etter 

mor, må arbeidstakeren søke om ut-

settelse fra den første dagen etter 

mors periode. Da er det denne datoen 

du skal oppgi som startdato for      

foreldrepengeperioden i inntekts-

meldingen.  

Du skal også føre perioden med     

utsettelse i feltet for utsettelse av 

foreldrepenger på grunn av lov-

bestemt ferie eller arbeid på heltid. 

Nytt telefonnummer til NAV Registerforvaltning 

Spørsmål om arbeidsforhold rettes hit 

Kontakt NAV Registerforvalting  

Telefon 400 05 770 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-1
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/arbeidsforholdsid/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/arbeidsforholdsid/

