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Ønsker du å abonnere?
 
Hvis du ønsker du å få  
nyhetsbrevet tilsendt på 
e-post, eller du har innspill  
til tema du ønsker vi skal 
skrive mer om, kan du  
kontakte oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

eller mangelfullt på trekkfri utgifts-
godtgjørelse for 28 420 inntekts-
mottakere i a-meldingen. 
  
Dersom a-meldingene ikke korri-
geres for disse inntektsmottakere 
så vil de få for høy skattepliktig 
inntekt på skattemeldingen for  
inntektsåret 2020. 
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Skatteinfo

Skattedirektoratet fastsetter hvert 
år regler og satser for hva som 
kan utbetales trekkfritt i utgifts- 
godtgjørelse for en inntekts- 
mottaker. 

Utbetaling av godtgjørelser 
Utbetaler du som arbeidsgiver 
godtgjørelse som er høyere enn 
de trekkfrie satsene, er over- 

skuddet trekkpliktig (avgifts- 
pliktig/skattepliktig). 

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse rappor-
teres i a-meldingen ved bruk av 
egne beskrivelser.  

Rapportering 
Tall fra a-meldingen for 2020 viser 
at det hittil i år er rapportert feil 

Det er viktig at trekkfrie utgiftsgodtgjørelser i a-meldingen blir rapportert korrekt av arbeidsgiver,  
slik at man unngår feil i skattemeldingen for den enkelte inntektsmottaker. 

Rapportering i a-meldingen
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Hva er viktig å huske på når du 
rapporterer trekkfrie utgifts-
godtgjørelser i a-meldingen for 
2020?  

1. Du kan maksimum bruke  
Skattedirektoratets forskudds-
sats ved rapportering av trekkfri 
utgiftsgodtgjørelse.   

2. Når godtgjørelsen overstiger 
Skattedirektoratets forskudds-
sats så må overskytende beløp 
rapporteres som trekkpliktig og 
avgiftspliktig godtgjørelse.  

3. Du må oppgi riktig antall dager/  
    km for hver inntektsmottaker.  
  
Eksempel: 
Per har en arbeidsgiver som 
utbetaler kilometergodtgjørelse for 
yrkeskjøring med privat bil jf. stat-
ens reiseregulativ (4,03 per km). 
Per har kjørt 300 km i april 2020 
og mottar godtgjørelse på kr 1209. 

Her er en oversikt over de vanligste trekkfrie utgiftsgodtgjørelsene i a-meldingen med sats og antall 
inntektsmottakere som er rapportert feil eller mangelfullt i 2020:  

antall kilometer eller døgn på en 
inntektsmottaker i en a-meldingen, 
må du korrigere på den kalender-
måneden som inneholder feilen. 

Har du glemt å splitte mellom 
trekkfri- og trekkpliktig utgiftsgodt-
gjørelse, må du også korrigere på 
den kalendermåneden det gjelder. 

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 
2019, men utbetalingen skjer i 
2020, skal du legge satsene for 
2020 til grunn. 

Kontaktinformasjon
Hvis du har problemer med å  
korrigere og bruker et lønns- 
system, er det lønnssystem- 
leverandøren du skal kontakte. 

Du kan også kontakte  
Skatteetaten på 800 80 000 
(tastevalg 2-3-1) dersom du har 
spørsmål om rapportering av 
a-meldingen.

Skattedirektoratets forskuddssats 
er lavere (3,50 per km i 2020) enn 
satsene i Statens reiseregulativ. I 
a-meldingen skal det rapporteres 
på to ulike beskrivelser for Per: 
 
• Trekkfri bilgodtgjørelse:  

Antall km: 300, Beløp: kr 1050 
(3,50 pr km x 300)

• Trekkpliktig bilgodtgjørelse: 
Beløp kr 159 (alt overskytende 
beløp: kr 1209 - kr 1050)  

Dersom du ikke har oppgitt riktig 

Skattedirektoratets forskudds-
satser til kostgodtgjørelse for 
2020 finner du på  
skatteetaten.no/satser/ 

For mer veiledning se Lønns-
ABC til Oslo Kemnerkontor 
"Utgifter til kost og losji på 
reise" oslo.kommune.no

https://www.skatteetaten.no/satser/
https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/arbeidsgivere/lonns-abc/#gref

