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Beskrivelse av Inntektsmelding til Visma Contracting 

versjon 14.00 

Visma Contracting har utviklet danning og sending av inntektsmelding direkte fra Visma 

Contracting. 

Innt.melding dannes fra Lønn – Lønnsregistrering – fraværsregistrering. 
Denne boksen krysses av hvis fraværet skal danne grunnlag for Inntektsmelding. 

 
 
Det er kun på fraværstypene Egen sykdom m/sykmelding over 16 dager og Permitteringer at 
avkrysningen er aktiv. 
Krysser man av for inntektsmelding blir knappen «Inntektsmelding» aktiv når man står på 
fraværslinjen: 

  
Man kan spørre/få oversikt over fravær og inntektsmeldinger under denne knappen. (Ikke 
sendt/sendt/Alle) Her kan man også sende inn flere inntektsmeldinger som ligger med status 
«klar»: 

   
Ikke sendt: 

 

 
 
Sendt: 
Innsendte får påført Arkivreferansen fra Altinn: 
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Skjermbeskrivelse: 

 

Lønnstaker 
Nummer/Navn: Lønnstaker nummer og navn fra Visma Contracting 
Personnummer: Personnummer for lønnstaker 

  
Meldings informasjon 
Meldinger fra samme fravær (Ytelse-arbforh-endring): 
Viser en slags sammensatt ID bestående av ytelse, arbeidsforhold ID og endringsnr.  
ID har egentlig ingen reell funksjon ved innberetning, men vil fungere som en indikator ved flere 
inntektsmeldinger for det samme fraværet. Endringsnummer begynner på 0, slik at 0=opprinnelig 
inntektsmelding, 1=første erstatning etc. 
 
Status:Felt som viser status på inntektsmeldingen. Status kan være: 

«Ikke klar» Inntektsmeldingen er ikke lagret ennå. Endringer kan utføres. Går man ut igjen uten 
å lagre, blir det ikke dannet noen inntektsmelding. 

«Lagret» Inntektsmeldingen er lagret, men er ikke nødvendigvis fullstendig. Endringer kan 
utføres. Kontroll på verdier gjennomføres før neste status. 

«Klar» Inntektsmeldingen er klargjort. Det vil si at den er kontrollert for korrekte verdier, 
og at alle opplysninger som må være med er registrert. Ved endring av verdier, blir 

status automatisk satt tilbake til "Lagret". 
«Sendt» Inntektsmeldingen er sendt. Feltene blir gjort ikke aktive, og ingen endringer kan 

utføres. For endringer må det heretter sendes endringsmelding. 
«Erstattet» Inntektsmeldingen er erstattet av en senere melding. 
 

Årsak til innsending: 
Styres av systemet, avhengig av status på Inntektsmelding eller tidligere inntektsmelding på 
samme fravær. Kan være en av to verdier: 
 «Ny» Ny inntektsmelding, den første for samme fravær. 

 «Endring» Endringsmelding, inntektsmelding som erstatter en tidligere inntektsmelding på 
samme fravær. 
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Arkivreferanse: 
Dersom inntektsmeldingen er sendt til AltInn, og godkjent, så vil arkivreferansen vises her. Den 

vil være viktig dersom man har behov for å stille spørsmål til AltInn eller NAV senere. 
Fraværs tekst: 

Løpende tekst som beskriver fraværet. Har ingen betydning for innrapportering, vil kun fungere 
som en gjenkjennbar tekst for aktuell inntektsmelding i oversiktsbilde. 

Knappene [Ytelse], [Generelt], [Tillegg], [Klargjør], [Send] 

Knappene viser til hvert sitt skjermbilde. Rekken av knapper leder brukeren stadig videre, fram til 
inntektsmeldingen er klargjort eller sendt. Varsler gis for hvert skjermbilde dersom det som er 

registrert inneholder feil, og man kommer ikke videre før det er rettet opp dersom det er 
avgjørende for inntektsmeldingen. [Send] - knappen blir ikke aktiv før inntektsmeldingen er 
klargjort.  

Ytelse: Inneholder kun ett felt, hvor man velger ytelse. Dersom ytelsen ikke kan velges, vil ikke 
feltet være aktivt og man går automatisk videre til [Generelt] dersom man forsøker gå inn i 
skjermbildet. 

Generelt: Inneholder generelle felter, men enkelte kan skjules dersom de ikke er aktuelle for 
tilfellet. 

Tillegg: Skjermbildet inneholder felter eller knapper som kun er aktuelle for den valgte ytelsen. 

Klargjør: Idet man går inn i skjermbildet foretar systemet en kontroll av registrerte verdier. Denne 

kontrollen går på tvers av skjermbildene, som innad er kontrollert tidligere. Dersom systemet 
finner feil eller varsler, vises dette i en liste. Avhengig av om listen inneholder feil eller ikke, vil 

inntektsmeldingen bli klargjort. Dersom den ikke inneholder feil får inntektsmeldingen status 
"Klar", og [Send] - knappen blir aktiv. 

Send: Blir aktiv når inntektsmeldingen er klargjort og har status "Klar". Før sending foretas en siste 
sjekk, og om systemet finner feil så vil ikke inntektsmeldingen bli sendt. Feil vil vises i en liste i 

skjermbildet. Dersom systemet ikke finner feil, vil inntektsmeldingen sendes til AltInn. Et nytt 
skjermbilde åpnes for sending til AltInn, og en logg vises kontinuerlig. Dersom AltInn finner feil vil 

den vises, hvis ikke lukkes skjermbilde automatisk. Om inntektsmeldingen har blitt godkjent av 
AltInn, vil den settes til status "Sendt", og den vil få et arkivnummer. Da kan man ikke endre på 
opplysninger senere, og alle felter i skjermbildene vil bli inaktive. 
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Ytelse-bildet: 

 
 
Ytelse: 

Ytelse for aktuelt fravær. Ved enkelte fraværstyper / koder, er valget forhåndsvalgt og kan ikke 
endres. Kan være en av flere verdier: 

 Foreldrepenger 

 Svangerskapspenger 

 Sykepenger 

 Pleiepenger 
 Opplæringspenger 

 Omsorgspenger 
 

Generelt - bildet. 
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Melding: 

Første fraværsdag: Angivelse av første fraværsdag, utover arbeidsgiverperioden. Første 
fraværsdag er den første fraværsdagen i det sammenhengende fraværet som går utover 
arbeidsgiverperioden. Systemet foreslår dato fra fraværsregistreringen, og bruker må overstyre 
med korrekt dato. 
 

Inntekt og refusjon 

Arbeidsforhold ID: ID fra lønnstakers arbeidsforhold. 

[ < ] Knapp for å til forrige inntektsmelding for samme fravær. Kun aktiv dersom det er flere 

inntektsmeldinger på samme fravær, og man ikke står på den første 

[ > ] Knapp for å til neste inntektsmelding for samme fravær. Kun aktiv dersom det er flere 
inntektsmeldinger på samme fravær, og man ikke står på den siste 

[ + ] Knapp for å legge til en inntektsmelding for samme fravær. Vil være aktuelt ved danning av 
erstatningsmeldinger for å korrigere opplysninger gitt i opprinnelig inntektsmelding. 

Beregnet inntekt: Beregnet inntekt, rapporteres som månedsbeløp. Beløpet skal være et 
gjennomsnitt av de tre forrige måneders inntekt.  
Systemet kan hente forslag ved klikk på knappen [Hent forslag], men det vil kun være et forslag. 
Bruker må forsikre seg om at beløpet er korrekt, og kan overstyre forslaget ved behov. 

Årsak ved endring: Er kun synlig ved endringsmelding, og aktiv kun dersom beregnet inntekt er 
endret i forhold til erstattet inntektsmelding. Kan ha to verdier: 

«Tariffendring» 

«Feil inntekt» 

Refusjon / måned: Fylles ut som månedsbeløp dersom arbeidsgiver krever refusjon. Kan ikke være 

større enn angitt inntekt. 

Refusjon opphørsdato: Dersom refusjonen opphører i stønadsperioden angis siste dag det søkes 

om refusjon for. 

Hent forslag: Åpner nytt skjermbilde som viser inntekt innrapportert på A-melding for aktuell 
lønnstaker. De siste 3 måneder vises, og ved retur foreslår systemet et gjennomsnitt av disse.  

Endring i refusjon: Registrering av endringer i refusjonen. Dersom arbeidsgiver krever refusjon og 

refusjonsbeløpet er lavere enn den beregnede månedsinntekten, skal arbeidsgiver opplyse 
beløpet per måned samt en fra og med dato refusjonsbeløpet gjelder fra. Gjelder følgende ytelser: 

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger og opplæringspenger.  

Avtalt ferie: Registrering av avtalt ferie i fraværs perioden. Gjelder følgende ytelser: 

Sykepenger, svangerskapspenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.  

Opphør i naturalytelser: Åpner nytt skjermbilde for registrering av naturalytelser som faller bort i 

stønadsperioden, og som ikke blir erstattet 

Gjenopptak naturalytelser: Åpner nytt skjermbilde for registrering av naturalytelser som 

gjenopptas i stønadsperioden. 
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Innsender 

Virksomhetsnummer: Virksomhetsnummer til den virksomhet lønnstaker er tilknyttet, via sitt 

arbeidsforhold. 

Nær relasjon mellom innsender og lønnstaker: Angir om det er nær relasjon mellom innsender og 

lønnstaker. 

Kontakt navn: Kontaktperson navn. Foreslås av systemet fra brukers ansatt nummer 

Kontakt telefon: Kontaktperson telefon nummer. Foreslås av systemet fra brukers ansatt nummer 

  
Tillegg-bildet: 
 
For ytelsen Sykepenger: 

 
Brutto utbetalt: Beløpet arbeidsgiver har utbetalt i arbeidsgiverperioden. Dersom det ikke er 

utbetalt noe settes beløpet til 0. 

Første datoinervall i arbeidsgiverperioden: Arbeidsgiverperioden kan bestå av flere ulike 

perioder, men her vises første datointervall. Denne foreslås også fra systemet. 

Arbeidsgiver periode: Periodene tilsammen må utgjøre 12 eller 16 kalenderdager. Det kan oppgis 
flere perioder som til sammen utgjør arbeidsgiverperioden. 

Åpner nytt skjermbilde som gir mulighet for å registrere flere arbeidsgiver perioder. 

Begrunnelse for reduksjon eller ikke utbetalt: 
Arbeidsgiver må oppgi hvorfor det som er utbetalt er lavere enn beregnet beløp etter § 8-28 eller 
satt til 0,- 
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For ytelsen foreldrepenger: 

 

 
Start foreldrepenge perioden: Startdato for foreldrepenger. Dersom den ansatte skal utsette 

oppstarten av foreldrepengene sine, skal det oppgis første dag av utsettelsen som startdato for 
foreldrepengeperioden.  
Kun til bruk ved sykepenger: Felt for begrunnelse av redusert utbetaling ved sykepenger. Skal kun brukes 
ved ytelsen sykepenger. 

  
For ytelsen Pleiepenger: 

 
Pleiepenge periode: Perioder for fravær. Her skal arbeidsgiver angi hele dager eller perioder det 
kreves refusjon for.  
Dersom arbeidsgiver ikke krever refusjon skal arbeidsgiver likevel angi dager eller perioder med 
fravær. Åpner nytt skjermbilde som gir mulighet for å registrere flere perioder. 
Kun til bruk ved sykepenger: Felt for begrunnelse av redusert utbetaling ved sykepenger. Skal kun 
brukes ved ytelsen sykepenger 
 

For ytelsen Omsorgspenger: 
Har utbetalt pliktige dager: Arbeidsgiver angir om det er utbetalt 10 dager med omsorgspenger. 

Hvis det foreligger unntak, skal arbeidsgiver krysse nei. Unntak: 
 - Har vært ansatt kortere enn fire uker, men likevel har rett til omsorgspenger 

 - Har rett til flere omsorgsdager fordi barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, og det yngste 
barnet i husstanden er over 12 år.   

Fraværs periode: Fra og med dato for fraværet det kreves refusjon for. Fraværet skal angis 
uavhengig om arbeidsgiver krever refusjon eller ikke.  
Åpner nytt skjermbilde med mulighet for å registrere flere perioder. 
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Delvis fravær: Her skal arbeidsgiver angi dato og timer bruker har vært delvis fraværende og som 

det kreves refusjon for.  
Dersom arbeidsgiver ikke krever refusjon skal arbeidsgiver likevel angi dager med delvis fravær. 

Åpner skjermbilde med mulighet for å registrere flere delvise fravær. 
Kun til bruk ved sykepenger: Felt for begrunnelse av redusert utbetaling ved sykepenger. Skal kun 
brukes ved ytelsen sykepenger 
  
For ytelsen Opplæringspenger: 
Ingen tilleggs opplysninger 

 

For ytelsen Svangerskapspengr: 
Ingen tilleggs opplysninger 
 
Klargjør-bildet: 
Idet man kommer inn i skjermbildet, så foretar systemet en kontroll av inntektsmeldingen på tvers 
av skjermene. Liste av feil, eller melding om klargjort, vil vises. 
 

 
 
Resultat av klargjøring: Listboksen er en slags logg som viser framgang under den automatiske 

kontrollen.  

Dersom systemet finner feil eller varsler, vil alle disse listes her. Inneholder listen feil, så vil ikke 
[Send] - knappen bli aktiv. Da får man ikke lov å gå videre for å sende inntektsmeldingen.  
Dersom systemet finner avvik som kan være korrekte, vises disse som varsel. Inneholder listen kun 
varsler, så vil [Send] - knappen bli aktiv. Men man må da selv vurdere om avvikene er korrekt, eller 

om de trenger å rettes opp. 
Dersom systemet ikke finner feil eller varsler, gis melding om at inntektsmeldingen er klargjort for 

sending. [Send] - knappen blir aktiv. 
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Send-bildet: 

 

 
 
Resultat av sending: Listboksen oppdateres underveis med logg over eventuelle feil. Systemet 

foretar en kontroll i forkant av sendingen og dersom det oppdages feil vil ikke sendingen bli sendt. 
Videre kan sendingen bli avvist av AltInn, dette vises i standard skjermbilde for sending til AltInn. I 
slike tilfeller vil det i listboksen stå at inntektsmeldingen er avvist av AltInn. 
Dersom sendingen blir godkjent av AltInn, vil det stå at inntektsmeldingen er godkjent. 

Slik kan AltInn skjermen se ut dersom det er feil, og bruker ha scrollet ned til siste linje: 

 

Knapper som fører til andre skjermbilder: 

Mange av knappene i skjermbildet leder til nye skjermbilder. Årsaken er at det er enkelte 
opplysninger som kan registreres med forholdet "en til mange". Det vil si at det kan være flere 
forekomster av informasjons - sett for hver inntektsmelding. For eksempel "Avtalt ferie". Her kan 

det på forhånd før fraværet vært avtalt lovlig ferie, og det kan være flere forekomster. Altså flere 
ferie-avviklinger for hver inntektsmelding. I disse tilfellene vil man kunne registrere flere 

forekomster i en tabell i det skjermbildet som åpnes.  
Dersom det ikke er noen forekomster, vil kun navnet på knappen være synlig. Men dersom det er 

registrert en eller flere forekomster, vil antallet stå i en parentes bak navnet på knappen. For 
eksempel avtalt ferie: 
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Hent forslag: Åpner nytt skjermbilde som viser inntekt innrapportert på A-melding for aktuell 

lønnstaker. 

 

 
Alle innrapporterte arter de siste tre måneder vises, men kun arter som er kodet med 
inntektsmelding er inkludert i  beregning av et gjennomsnitt for de tre månedene. 
Kode for "Inkludert" kan endres og gjennomsnittet endres tilsvarende. 
Man kan også endre de enkelte beløpene og dette har kun innvirkning på beregning av 
gjennomsnittsbeløpet. 
Ved [Ok] lagres forslaget og tas med tilbake til inntektsmeldingen. Forslaget vises også neste gang 
man kaller rutinen.  
Hvis nye A-meldinger er sendt inn og godkjente for perioden, må man generere et nytt forslag 
med knappen [Nytt forslag] for at beløpene skal endres. 
  
Opphør i naturalytelser: Åpner nytt skjermbilde for registrering av naturalytelser som faller bort i 

stønadsperioden, og som ikke blir erstattet 
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Kode: Definerte koder som er identiske med kodeliste i A-meldingen. Kun godkjente koder blir 

godkjent ved inntasting, og disse framkommer ved F6 / Søkeknapp: 
 

 
 
Dato fra: Fra og med dato naturalytelsen bortfaller, dvs. den datoen NAV skal erstatte den 
bortfalte ytelsen. 
 
Beløp: Beløpet for naturalytelsen som faller bort. Beløpet oppgis som månedsbeløp 
  
Gjenopptak naturalytelser: Åpner nytt skjermbilde for registrering av naturalytelser som 
gjenopptas i stønadsperioden.  

 

Åpner nytt skjermbilde: 
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Kode: Definerte koder som er identiske med kodeliste i A-meldingen. Kun godkjente koder blir 

godkjent ved inntasting, og disse framkommer ved F6 / Søkeknapp: 
 

 
 
Dato fra: Fra og med dato arbeidstaker igjen mottar naturalytelsen, dvs. den datoen NAV ikke 
lengre skal erstatte den bortfalte ytelsen. 
 

Beløp: Denne skal ikke fylles ut  
 

Avtalt ferie: Registrering av avtalt ferie i fraværs perioden. Dette gjelder lovbestemt ferie, og for 
følgende ytelser: 

Sykepenger, svangerskapspenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.  
Knappen åpner nytt skjermbilde: 
 

 
 
Fom: Arbeidsgiver angir avtalt ferie startdato. Det kan oppgis flere perioder med ferie. Gjelder 

lovbestemt ferie. 

Tom: Arbeidsgiver angir avtalt ferie stoppdato.  

 
Endring i refusjon: Registrering av endringer i refusjonen. Dersom arbeidsgiver krever refusjon og 

refusjonsbeløpet er lavere enn den beregnede månedsinntekten, skal arbeidsgiver opplyse 
beløpet per måned samt en fra og med dato refusjonsbeløpet gjelder fra. Gjelder følgende ytelser: 

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger og opplæringspenger.  
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Knappen åpner nytt skjermbilde: 

 

 
 

Fom: Arbeidsgiver angir avtalt ferie startdato. Det kan oppgis flere perioder med ferie. Gjelder 

lovbestemt ferie. 

Tom: Arbeidsgiver angir avtalt ferie stoppdato.  

Arbeidsgiver periode: Periodene tilsammen må utgjøre 12 eller 16 kalenderdager. Det kan oppgis 
flere perioder som til sammen utgjør arbeidsgiverperioden. 

Åpner nytt skjermbilde som gir mulighet for å registrere flere arbeidsgiver perioder. 
 

 

Fom: Arbeidsgiver oppgir startdato for arbeidsgiverperioden. 

Tom: Arbeidsgiver oppgir sluttdato for arbeidsgiverperioden. Sluttdato må være samme dag som 

startdato eller etter startdato. 

Pleiepenge periode: Perioder for fravær. Her skal arbeidsgiver angi hele dager eller perioder det 
kreves refusjon for. Dersom arbeidsgiver ikke krever refusjon skal arbeidsgiver likevel angi dager 
eller perioder med fravær. Åpner nytt skjermbilde som gir mulighet for å registrere flere perioder.  
 

 
 

Fom: Start dato for pleieperioden 

Tom: Slutt dato for pleieperioden 
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Fraværs periode: Fra og med dato for fraværet det kreves refusjon for. Fraværet skal angis 

uavhengig om arbeidsgiver krever refusjon eller ikke. Åpner nytt skjermbilde med mulighet for å 
registrere flere perioder. 

 

 
 
Fom: Start dato for fraværsperioden 

Tom: Slutt dato for fraværsperioden 
 
Delvis fravær: Her skal arbeidsgiver angi dato og timer bruker har vært delvis fraværende og som 
det kreves refusjon for. Dersom arbeidsgiver ikke krever refusjon skal arbeidsgiver likevel angi 
dager med delvis fravær. Åpner skjermbilde med mulighet for å registrere flere delvise fravær. 
 

 
 

Fom: Start dato for fraværsperioden 

Tom: Slutt dato for fraværsperioden 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


