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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. 

Versjon 2.0.2: Inneholder  

oppsummering.  

Husk at versjon 2.0.2 bare er  

tilgjengelig ut 2017. Den blir tatt ut 

av produksjon i løpet av januar 

2018. 

Avstemmingsrapport med 

finansskatt 

Avstemmingsrapport  

med finansskatt er nå  

tilgjengelig i Altinn. 

 

Det betyr at du kan velge mellom  

tre avstemmingsrapporter (A07) 

med tilhørende bestillingsskjema 

(A06) i Altinn: 

Versjon 3.0.1: Inneholder  

oppsummering, person-

opplysninger og finansskatt 

Versjon 3.0.0: Inneholder  

oppsummering og person-

opplysninger 
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Opplysning om Avløn-

ningstype utgår i 2018, 

og erstattes av en ny 

inntektsbeskrivelse. 

 

I dag rapporteres opplysning 

om avlønningstype for  

ordinære og maritime  

arbeidsforhold, og for  

frilanser, oppdragstaker,  

personer med honorar mm. 

Endring fra nyttår 

I 2018 skal du ikke lengre 

oppgi opplysning om avløn-

ningstype (akkordlønn, fast-

lønn, honorar, provisjons-

lønn, prosentlønn, timelønn). 

I stedet skal du rapportere på 

en ny inntektsbeskrivelse: 

honorarAkkordProsentProvi-

sjon.  

Avlønningstype utgår  

2018 blir et overgangsår 

Opplysning om avlønnings-

type er frivillig å rapportere 

neste år.  

Forretningsreglene 

(MAGNET) som i dag kon-

trollerer avlønningstype blir  

avviklet, og vi oppretter i ste-

det nye forretningsregler 

som kontrollerer  

arbeidsforholdsopplysninger 

uten avlønningstype. 

Ny forståelse av reisebegrepet 

Skattedirektoratet har uttalt seg om arbeidsgivers dekning av arbeidstakers 
merutgifter på reise.  

Den nye forståelsen av hva arbeidsgiver kan dekke når arbeidstaker er på  

reise, kan du lese på skatteetaten.no. 

Skattedirektoratets forståelse må legges til grunn når du utbetaler lønn fra  
november 2017.  

Avviser fra 2019 

Fra og med 2019 er ikke  

avlønningstype en gyldig 

opplysning.  

Det blir en ny forretnings-

regel (MAGNET) som  

avviser a-meldinger som 

inneholder avlønnings-

type. 

 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/trekkfri-utgiftsgodtgjorelse-pa-dagsreiser-innenlands-i-oppdrag-for-arbeidsgiver---det-skattemessige-reisebegrepet/H:/Mine%20Dokumenter/SoftMaker
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Nye permisjonsbeskrivelser  

Neste år erstattes  
verdien permisjon av 

fire nye verdier. 

I dag er det to verdier i kode-
listen PermisjonsOgPermitte-
ringsBeskrivelse:  
Permisjon og permittering.  

I 2018 erstatter vi verdien 
permisjon med fire nye  
verdier. Disse verdiene er: 

Permisjon med foreldre-
penger. Den perioden mor 
eller far mottar foreldre-
penger. 

Permisjon ved militærtje-
neste. Perioder med pliktig 
eller frivilling militærtjeneste, 
samt frivillig tjenestegjøring i 
styrker organisert av norske 
myndigheter for deltakelse i 
internasjonale fredsoperasjo-
ner. 

Utdanningspermisjon.  
Lønnet eller ulønnet permi-
sjon ved utdanning. Kurs/ 
utdanning som er pålagt av  
arbeidsgiver skal ikke  
rapporteres som permisjon. 

Velferdspermisjon. Alle 
andre typer permisjoner  
som ikke dekkes av de tre 
typene over skal rapporteres 
som velferdspermisjon.  

Hva du må gjøre i  

overgangen fra 2017 - 2018: 

1) Beholde startdato og ID, og 
bytte beskrivelse 
(overgangsordning). 

Dette er anbefalt løsning i 
overgangen fra 2017 til 2018, 
og kan bare benyttes inntil ny 
forretningsregel er produk-
sjonsatt. 

2) Avslutte eksisterende  
permisjon, og opprette ny per-
misjon med ny startdato, ID og 
beskrivelse. 

Dette er permanent løsning, 
som må benyttes når ny  
forretningsregel er produk-
sjonsatt. 

Ny forretningsregel 
Vi innfører også en ny  
forretningsregel (MAGNET) i 
løpet av første kvartal 2018.  
Denne kontrollerer bytte av 
permisjonsbeskrivelse. 

 

 

Figuren er et eksempel på å beholde startdato 

og ID og bytte beskrivelse (overgangsordning) 

Figuren er et eksempel på å avslutte eksiste-

rende permisjon, og opprette ny permisjon 

med ny startdato, ID og beskrivelse 

Hvorfor innfører NAV nye permisjonsbeskrivelser? 
NAV trenger disse opplysningene når de fra 2019 innfører automatisert behandling av saker 
på foreldrepenger og senere også på sykepenger.  

Ved noen typer permisjon vil den ansatte ha samme rettigheter på ytelser fra NAV som om 
de var i arbeid: Det er derfor viktig at rett type permisjon rapporteres så den ansatte får kor-
rekt ytelse. 



 

Du kan lese mer om 

forslagene på  

regjeringen.no.  
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Dette er foreslått i bud-

sjettet for neste år.  

 

Samtlige papirskjema  

fjernes. De som rapporterer  

a-melding på papir må gå over 

til elektronisk rapportering.  

 

Enkelte næringsinntekter 

(gml. kode 401) tas ut av  

a-meldingen. Gjelder godtgjø-

relse til opphavsmann av ånds-

verk og vederlag for varer eller 

andre ytelser, og rapportering 

av provisjon til agent eller  

annen mellommann. Disse  

inntektsbeskrivelsene er  

foreslått å utgå i 2018:  

 Næringsinntekt – Kontan-

tytelse – Annet 

 Næringsinntekt – Natural-

ytelse – Annet 

Endring i beregning av  

arbeidsgiveravgift for trans-

port- og energisektoren.  

 

Endring i skattlegging av 

opsjoner i arbeidsforhold. 

Det er foreslått en ny sær-

regel for gründerbedrifter som 

utsetter arbeidsgiveravgift og 

beskatningstidspunkt. 

 

Firmabilbeskatning - elbiler. 

Verdsettelsesrabatten på  

50 prosent er foreslått  

opphevet. 

 

Rettsgebyret øker. Foreslått 

økning er 81 kroner til 1 130 

kroner i 2018. 

Forslagene i statsbudsjettet for 2018 

Ny IPS-rapportering  
Ny ordning for skatte-
favorisert individuell 
sparing til pensjon trer i 

kraft 1. november 2017.  

Ny IPS-ordning skal rapporte-
res i en egen løsning utenfor 
a-meldingen.  

Finansdepartementet fastsatte 
forskrift  til ny ordning  
24. oktober 2017.  

Det blir ikke anledning til å 
tegne tilleggsforsikring med 
rett til uførepensjon og uføre-
ytelser.  

Dette innebærer at ingen  
utbetalinger fra ny IPS skal 

rapporteres i a-meldingen.  

Her finner du mer informsjon 
om IPS. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2018/id2570841/H:/Mine%20Dokumenter/SoftMaker
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/Individuelle-pensjonsordninger/%20H:/Mine%20Dokumenter/SoftMaker
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/Individuelle-pensjonsordninger/%20H:/Mine%20Dokumenter/SoftMaker
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Altinn.no i nytt design 

Altinn kommer i ny  

versjon i november. 

Dette påvirker blant  

annet utseende på  

a-ordningens sider.  

 

Alle sidene i Altinn som du 

kan nå uten å logge inn vil få 

nytt design denne høsten, 

melder Altinn. Endringene 

handler først og fremst om 

innføring av nytt design. 

 

For en oversikt over 

hva som blir nytt, se 

hva Altinn selv skriver 

på sine sider. 

Slik vil samlesiden til a-meldingene 

se ut i Altinns nye design.  

For å finne fram til riktig  

skjema, har Altinn forenklet  

oversikten over skjema og  

tjenester. Det vil være tre veier 

til skjemainformasjonen: via 

nye kategorier, via etat og via 

søk, skriver Altinn.  

https://altinn.no/no/Toppmeny/Aktuelt-og-presse/Nyhetsarkiv/Hva-kommer-i-neste-versjon-av-Altinn/
https://altinn.no/no/Toppmeny/Aktuelt-og-presse/Nyhetsarkiv/Hva-kommer-i-neste-versjon-av-Altinn/
https://altinn.no/no/Toppmeny/Aktuelt-og-presse/Nyhetsarkiv/Hva-kommer-i-neste-versjon-av-Altinn/
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Veiledningen til a-meldingen får også nytt 

design  

Utseendet blir nytt, men 

innholdet på sidene vil 

være det samme.  

Fra november i år vil du  

fortsatt finne informasjonssi-

dene til a-ordningen i Altinn.  

Hvordan finne sidene? 

Du kan enten søke på 

”veiledning til a-meldingen” 

eller finne en lenke nederst til 

høyre på forsiden. Dagens 

logo/knapp øverst til høyre 

på forsiden forsvinner.    

Samme innhold 

Selv om sidene ser  

annerledes ut, vil innholdet 

være det samme.  

Bare midlertidig 

Sidene vil imidlertid ikke bli 

liggende i Altinn så lenge. 

Våren 2018 flytter vi sidene 

til www.skatteetaten.no.  

Flyttingen gjelder bare  

informasjon- og veilednings-

sidene. Tjenestene fra a-

ordningen forblir i Altinn.  

Mer om flyttingen til  

Skatteetaten.no får du når 

det nærmer seg.  Enn så 

lenge får du ta i bruk  

sidene i det nye designet.  

 

Altinns nye design blir også lagt på a-ordningens informasjonssider. 

Dagens sider (bildet over) kommer i ny drakt i november (bildet under).  


