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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. 

knyttet til arbeidsgiver (selskapet), 

opsjonen og arbeidstaker, se 

FSFIN § 5-14-12, og til rapporte-

ringen. 

 

Skattefritt hyretillegg oppheves 

Skattefritaket oppheves med  

virkning fra 2018. 

Hyretillegg har i 2017 vært skatte-

fritt og trekkfritt når tillegget ikke 

overstiger 16 500 kroner i løpet av 

ett år. 

Endring i a-meldingen: 

Hyretillegg skal oppgis som trekk-

pliktig i rapportering for 2018. 

 

Firmabilbeskatning - elbiler 

Fordel ved privat bruk av firmabil 

fastsettes til 30 prosent av bilens 

listepris som ny inntil 303 900 kro-

ner (2018) og 20 prosent av over-

skytende listepris.  

For el-bil skal det ved utregningen 

tas utgangspunkt i 60 prosent av 

bilens listepris som ny. 

Ingen endring i rapportering i  

a-meldingen. 

Nytt i 2018 
Arbeidsgiveravgift for  

veldedige organisasjoner 

Det er fastsatt nye beløps-

grenser for fritak for arbeids-

giveravgift for 2018 for lønnet 

arbeid for veldedig organisasjon.  

Fritaket gjelder: 

 totale lønnsutgifter er opp 

til 700 000 kroner, og  

 bare for lønnsutbetalinger 

opp til 70 000 kroner per 

ansatt.  

 

Ny ordning for opsjoner til  

ansatte i små oppstarts-

selskap 

Den nye ordningen gjelder små 

og nyetablerte aksjeselskap der 

formålet er at selskap kan  

rekruttere og beholde kvalifisert 

arbeidskraft.  

Etter den nye ordningen skal 

skattepliktig fordel ved slike  

opsjoner, inntil en grense på  

500 000 kroner, som hovedregel 

først skattlegges når aksjene 

realiseres. Det er særskilte vilkår 
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Skattedirektoratet har 

fastsatt ny kostsats.  

 

Se oppdaterte satser her. 

For arbeidstakere på yrkes-

opphold som overnatter pri-

vat eller på hybel/brakke 

med kokemuligheter for 2018 

gjelder følgende:  

 

Ikke trekkfri kostgodtgjø-

relse for pendlere som kan 

tilberede mat i pendlerboli-

gen. 

I forskuddsmeldingen (SKD 

nr. 7/17) kapittel 9.15, jf. 12.2 

fremgår det at Skattedirekto-

ratets forskuddssats for 

trekkfri kostgodtgjørelse for 

arbeidstakere som bor privat 

eller på hybel/brakke med 

kokemuligheter utgår f.o.m. 

inntektsåret 2018. 

Skattedirektoratet har nå  

avklart med Finansdeparte-

mentet at denne begrens-

ningen bare gjelder for  

pendleropphold. 

 

Trekkfri kostgodtgjørelse 

på yrkesopphold 

Arbeidstakere på yrkesreise 

med overnatting 

(yrkesopphold) kan få dekket 

trekkfri kostgodtgjørelse ved 

Presisering:  

Kostsats ved overnatting privat eller på 

hybel/brakke med kokemulighet 

overnatting på hybel/brakke 

med kokemulighet eller ved 

privat overnatting. 

Skattedirektoratet skal fast-

sette ny "brakkesats" som 

tilsvarer satsen for fri kost 

alle måltider. For 2018 er 

satsen 88 kroner. Satsen 

skal gjelde hele 2018. 

Forskuddsmeldingen og  

satser på skatteetaten.no blir 

oppdatert. 

Refusjon av utgifter til mat 

for arbeidstakere på yrkes-

opphold som bor privat/  

hybel/brakke med koke-

muligheter kan gis etter  

bilag. Slik refusjon er ikke 

begrenset til gjeldende sats. 

 

Rapportering i  

a-meldingen 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved 

overnatting på hybel/brakke 

eller privat utbetalt etter 

brakkesatsen rapporteres i 

a-meldingen i beskrivelsen 

Utgiftsgodtgjørelse – Reise 

kost med overnatting på hy-

bel/brakke/privat og tilleggs-

informasjon antall døgn.  

For utenlandsk pendler: 

rapporteres trekkfri kost-

godtgjørelse i beskrivelsen 

Utgiftsgodtgjørelse – ar-

beidsopphold kost og til-

leggsinformasjon antall 

døgn og utenlandsk pend-

ler med skattekort uten 

standardfradrag. 

Trekkpliktig kostgodtgjørel-

se ved overnatting, både 

for pendleropphold og yr-

kesopphold, rapporteres i 

beskrivelsen Utgiftsgodt-

gjørelse – Reise kost. Det-

te gjelder for eksempel der 

hvor det er utbetalt kost-

godtgjørelse som oversti-

ger den trekkfrie satsen. 

For utenlandsk arbeidsta-

ker med opphold i Norge: 

rapporteres trekkpliktig 

kostgodtgjørelse i beskri-

velsen Utgiftsgodtgjørelse 

– arbeidsopphold kost og 

tilleggsinformasjon utlen-

ding med opphold i Norge. 

Se beskrivelsen for hvilke 

tilfeller dette gjelder. 

Veiledningen til a-

meldingen er oppdatert 

med presiseringene. 

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/
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Inntektsskjemaet til NAV skal digitaliseres  

Neste år kan du ikke 
lenger sende inntekts-

meldingen i posten.  

Hvert år sender arbeidsgive-
re over 900 000 inntekts-
skjemaer i posten til NAV.  

Skjemaet inneholder opplys-
ninger om arbeidstakere som 
er sykmeldt, skal ha foreldre-
permisjon eller pleie syke 
barn.    

Innsending fra system eller 
altinn 
I løpet av høsten 2018 skal 
skjemaet erstattes av en  
digital inntektsmelding fra 
arbeidsgivers eget lønns- og 
personalsystem eller fra  
altinn.no.  

Sjekk med ditt system 
Bedriftene må sjekke med 
sin egen leverandør av 
lønns- og personalsystemet 
om når deres system blir 
oppgradert.   

Endringene er knyttet til nye 
beregningsregler av syke-
penger, foreldre- og svangers-
kapspenger, omsorgspenger, 
pleiepenger og opplærings-
penger.  

Regelendringene trer i kraft 1. 
januar 2019.  

NAV digitaliserer inntektsskjemaet 

Ny IPS – rapportering  

Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til 

pensjon trådte i kraft 1. november 2017. 

Uttak av ordningen blir skattlagt som kapitalinntekt. 

Uttak som skattlegges som kapitalinntekt er ikke  

forskuddstrekkpliktig. 

Innskudd i og uttak fra ny IPS-ordning skal rapporte-

res som grunnlagsdata.  

Spørsmål om ordningen og rapportering kan sendes 

til grunnlagsdata@skatteetaten.no   

mailto:grunnlagsdata@skatteetaten.no
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A-ordningen får nye nettsider 

I mars finner du veiled-
ningen til a-meldingen 
på skatteetaten.no.  
Dagens sider på  

altinn.no opphører. 

Når de nye sidene på skatte-
etaten.no blir aktive, vil du 
også se at mye er nytt. 

Litt om hva som kommer 

Innholdet i veiledningen er 
utvidet med mange eksemp-
ler, slik at det blir lettere å  
forstå hva du skal oppgi. 

Innholdet er også strukturert 
på en ny måte: 

 Hver feilmelding 
(MAGNET_EDAG) får 
sin egen side med  
beskrivelse av feilen og 
hvordan du retter. 

 Alt om arbeidsforhold er 
samlet. 

 Lønn og andre ytelser er 
listet opp for at du enkelt 
skal kunne søke 
og sortere på kontant-
ytelse, naturalytelse og 
utgiftsgodtgjørelse. 

 Hvert tema har  
referanse til aktuelt  
regelverk og hva vi  
bruker opplysningene til 

 Skatte- og avgiftsreglene 
får egne informasjons-
sider. 

I tillegg er søket er opp-
gradert for å gi bedre treff.  

Endringsloggen, som lister 
opp hva som er oppdatert i 
veiledningen, blir synlig på 
forsiden. 

 
Du blir automatisk sendt 

videre til de nye sidene 

Har du boklenket til en side 
om a-ordningen i Altinn, blir 
du videresendt til sidene på 
skatteetaten.no når disse 
blir aktive. 

Skjemaene og tjenestene vil 
du fortsatt finne i Altinn. 

Eksempel på hvordan en artikkel vil se 

ut. De nye sidene på skatteetaten.no 

lanseres i mars.  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/

