
1 

 

Nyhetsbrev fra a-ordningen 

 

Ny veiledning for a-meldingen 

på skatteetaten.no 

Vi har flyttet informasjon og veiledning om a-meldingen fra altinn.no 

til skatteetaten.no.  

mai 2018 

A-meldingen er en månedlig  

melding fra arbeidsgiver til NAV, 

SSB og Skatteetaten om ansattes 

inntekt, arbeidsforhold og  

forskuddstrekk, og arbeidsgiver-

avgift og finansskatt til  

virksomheten. 

Informasjon og veiledning finner du 

på skatteetaten.no/a-meldingen.  

Skjema og tjenester (A01, A02, 

A03, A04, A06) finner du i altinn.no 

 

Veiledningen til  

a-meldingen har fått 

sitt eget univers på 

skatteetaten.no under  

fanen Bedrift og  

organisasjon. 

Nytt innhold 

Her kan du boltre deg 

i mye nytt innhold. Vi 

har skrevet om tekste-

ne og utvidet innhol-

det i veiledningen 

med blant annet 

mange eksempler, for 

at det skal bli lettere 

for deg som jobber 

med a-meldingen å 

vite hva du skal oppgi 

og hvordan endre og  

rette feil.   

Henvisning til lover 

Nederst på sidene 

finner du lenker til alt 

regelverket som er 

knyttet til det temaet, 

og informasjon om 

hva vi bruker opplys-

ningene til.  

Endringslogg  

Når vi oppdaterer  

veiledningen, ser du 

hva som er endret i 

endringsloggen på 

forsiden. 

Ta en titt!  

Du finner de nye nett-

sidene på 

www.skatteetaten.no/

a-meldingen  

Husk å oppdatere 

gamle lenker til den 

nye nettadressen. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
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Ønsker du å finne ut hvordan du 

retter MAGNET / EDAG 108, eller 

hva som kan være årsaken til  

MAGNET / EDAG 200? 

Nå har vi laget et verktøy som gjør 

det lettere for deg å finne denne 

informasjon.  

Alle de 186 feilmeldingene som per 

nå tilhører a-meldingen, har fått en 

egen side som beskriver:   

 hvorfor du har fått denne feil-

meldingen 

 rette feilen (feilens alvorlig-

hetsgrad) 

 og hvordan du retter opp 

Listen over alle feilmeldingene  

finner du her.  

Har du fått en feilmelding og lurer på hva  

den betyr? 

Den nye veiledningen er utvidet med egne sider om hver enkelt feil-

melding (MAGNET / EDAG) som du kan få i a-meldingen.  

NY SIDE: Er du på siden Oversikt over feil-

meldinger, kan du lete i listen eller søke 

etter koden for å finne feilmeldingen du er 

ute etter.   

 

 Snart tid for å utbetale feriepenger? 

I a-meldingen skal du oppgi bruttobeløpet for kontante ytelser som 

feriepenger.  

Du skal oppgi dette beløpet uavhengig av hvordan du beregner ferie-

pengene (om det er prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fast-

lønn). 

Feriepengene skal sikre at arbeidstakeren ikke får inntektstap når det er  

ferie, fordi arbeidstakeren da ikke har krav på lønn. Husk derfor at du 

alltid oppgir feriepengene fullt ut og ikke reduserer for trekk i lønn for  

ferie. 

I veiledningen vår har vi forklart nærmere hva feriepenger er og hvordan 

du oppgir dette riktig i a-meldingen.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/feilmeldinger-magnetedag-og-tilbakemelding/oversikt-over-feilmeldinger-magnetedag/
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/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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Du finner den avtalte arbeidstiden i 

arbeidsavtalen.  

Stillingsprosent må rapporteres for både 

ordinære og maritime arbeidsforhold.  

Fastlønte 

Stillingsprosent må rapporteres for alle 

fastlønte.  

Timelønte 

Stillingsprosent skal også oppgis for 

timelønte.  

Hvis arbeidstiden er oppgitt i timer, kan 

stillingsandelen beregnes slik: 

antall avtalte timer * 100 / antall timer 

heltid 

0 i stillingsprosent brukes kun når ingen 

avtale foreligger. 

Kombinasjon fastlønt og timelønt 

Får den ansatte en kombinasjon, oppgir 

du avtalt stillingsprosent knyttet til fast-

lønn.  

Arbeid utover dette (timelønn) skal ikke 

med i stillingsprosenten. 

Les mer om i veiledningen om stillings-

prosent.  

Avtalt arbeidstid og stillingsprosent  

Husk at det er den avtalte tiden som skal rapporteres i a-meldingen — ikke de faktisk arbeidede timene. 

 
Statistisk sentralbyrå bruker 

opplysninger om arbeidstid 

for å 

 kunne beregne lønnssats 

(lønnssum i forhold til 

arbeidstid) 

 følge med på utviklingen i 

sykefraværet (tapte dags-

verk)  

 beregne årsverk (ikke 

alle personer arbeider i 

100 prosent stilling) 

Du bør være sikker på hvilket arbeids-

forhold som er riktig når du rapporterer 

og hvilke opplysninger du må oppgi i a-

meldingen. 

Valget påvirker rettigheter og plikter til 

arbeidstakeren og deg som arbeidsgi-

ver. 

I a-meldingen har vi delt inn arbeidsfor-

hold i fire typer:  

1. Ordinært arbeidsforhold (gjelder 

de fleste ansatte) 

2. Maritimt arbeidsforhold  

3. Frilanser, oppdragstaker, hono-

rarpersoner med mer  

4. Pensjon eller andre ytelser 

Arbeidsforholdstypen frilansere, opp-

dragstakere eller personer som mottar 

honorarer har færre rettigheter enn  

personer i ordinære arbeidsforhold, og 

er heller ikke underlagt alle regler i  

arbeidsmiljøloven.  

For å vite om et arbeidsforhold skal  

oppgis som ordinært, les mer om  

ordinært arbeidsforhold. 

For å vite om et arbeidsforhold skal  

oppgis som frilanser, les mer om  

frilansere, oppdragstakere eller  perso-

ner som mottar honorarer. 

Velg riktig type arbeidsforhold 
Skuespillere, musikere og journalister har det til felles at de kan oppgis som frilansere i a-meldingen. 

Men de kan også oppgis som ordinære arbeidsforhold. Hvordan velge riktig?  

 
Hva bruker vi opplysningene 

til? 

NAV bruker opplysningene til å 

beregne og kontrollere ytelser, 

for eksempel sykepenger, dag-

penger og foreldrepenger.  

Statistisk sentralbyrå bruker 

opplysningene til å lage sta-

tistikker om utviklingen i lønn, 

sysselsetting og sykefravær.   

Opplysninger om ordinære og 

maritime arbeidsforhold overfø-

res til Aa-registeret. Opplys-

ningene herfra blir distribuert 

videre til private og offentlige 

aktører som har lov til å motta 

dem.   

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/stillingsprosent/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/stillingsprosent/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/ordinart-arbeidsforhold/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/type-arbeidsforhold/frilanser-oppdragstaker-og-personer-som-mottar-honorarer/

