
Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte 

konto. Utbetalinger under grensen for opplysningsplikt skal også medtas.

Lønns- og pensjonskostnader 2017

Navn

Forretningsadresse

Postnr./-sted

Ekstern regnskapsfører

Navn

Forretningsadresse

Organisasjonsnr.

Fødselsnr.

Regnskapsførers 

organisasjonsnummer

Postnr.-/sted

Kolonne 2/3:

Kolonne 4:

Kolonne 5 og 6:

Kolonne 7:

Kolonne 8:

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:

Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle

resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022

Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet elektronisk. Offentlige etater og skattefrie institusjoner

skal levere skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai 2018.

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns- og pensjonskostnader",

RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme

opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til 

Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter 

forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner.

Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig

at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje.

Hensikten med dette skjemaet er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte 

utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2017". De samlede kostnadsførte og 

registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.

RF-1022B

Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste

skjemaet.

De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.

Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme

gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor.

Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon.

Sum kolonne 7 skal stemme med summen av alle beløp innrapportert under inntektsbeskrivelser som fremgår av rapporten

"A07 Avstemmingsinformasjon for år 2017 ". Beløpet skal i tillegg inneholde utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt

og som ikke er innrapportert. 

Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte innrapporteringspliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig, 

spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag 

refusjon", som fremgår av rapporten "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2017 ". 
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Konto
nummer

Tillegg for kostnads- 

førte lønninger mv tidligere

 år, som er utbetalt i sist

forløpne år

Fradrag for påløpte, ikke

forfalte lønninger mv. i sist

forløpne år som ikke er

innrapportert

Samlede 

opplysningspliktige 

ytelser

(kol. 4 + 5 ÷ 6)

Arbeidsgiver-

avgiftspliktige

 ytelser

Konto navn

   1
Samlede kostnadsførte

og registrerte

lønnsopplysningspliktige

ytelser 

Skjema nr.

   2    3    4    5    6    7    8

100

Sum110

Samlet beløp som er kreditert

«konto for naturalytelser»
111

Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig

 tilskudd og premier til pensjonsordning
112

Sum120

+

Dato Arbeidsgivers underskrift Dato Revisors underskrift og stempel

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7-13 jfr. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11.
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