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Nyhetsbrev fra a-ordningen 

 

Desember 2022 

A-meldingen er en månedlig  

melding fra arbeidsgiver til NAV, 

SSB og Skatteetaten.  

Meldingen inneholder informasjon 

om ansattes arbeidsforhold,  

inntekt, fradrag, forskuddstrekk, 

utleggstrekk for skattekrav, samt 

arbeidsgiveravgift og  

finansskatt for virksomheten. 

Informasjon og veiledning finner 

du på skatteetaten.no/a-

meldingen.  

 

Skjema og tjenester (A01, A10, 

A02, A03, A04, A05, A06,) finner du 

på skatteetaten.no 

Forslag til statsbudsjettet 2023 

Dette er endringer knyttet til:   

• ekstra arbeidsgiveravgift  

• trekkfri kostgodtgjøring 

• fradrag for fagforeningskontingent 

• elbiler i firmabilbeskatning 

• reisefradraget 

 

For rapporteringen er det endringer knyttet til:  

• kostgodtgjøring på reiser med overnatting 

• ekstra arbeidsgiveravgift 

 

I denne utgaven av nyhetsbrevet får du også en oversikt over forskuddsatsene for 

2023 og endringer som kommer i veiledningen til a-meldingen om rapportering av 

trekkfri kostgodtgjøring. 

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i uke 51. I dette nyhets 

brevet får du en oversikt over hvilke endringer som med stor 

sannsynlighet blir vedtatt, og som har betydning for a-ordningen. 

 
→Budsjettdokumenter finner du her 
→Stortingsbehandling finner du her 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-dokumenter-og-pressemeldinger/id2928119/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Statsbudsjettet/statsbudsjettet-2023/
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Oversikt over endringer i statsbudsjettet for 2023 

El-bil i firmabilbeskatningen 

Bil som stilles til disposisjon for privat bruk for arbeids- 

takeren er skattepliktig naturalytelse for arbeidstaker. 

Grunnlaget ved beregningen er bilens listepris.  Det er  

foreslått å oppheve ordningen hvor el-bil verdsettes til 80 

prosent av bilens listepris som ny. Også for el-bil blir utgangs-

punkt for beregningen 100 prosent av bilens listepris. 

Reisefradraget 

Det er foreslått å prisjustere reisefradrag til sats 1,70 kroner 

per kilometer. Bunnbeløpet settes til 14 400 kroner for alle. 

Grensebeløpet på 97 000 kroner er ikke foreslått endret. 

Satsendringen får betydning for arbeidsgivers dekning av 

trekkfri bilgodtgjørelse hvor den foreslåtte satsen på 1,70 

kroner per kilometer legges til grunn for arbeidsgivers trekk-

frie dekning av pendlers besøksreise. Trekkfri ytelse  

begrenses til 97 000 kroner. Se veiledningen for mer om  

besøksreise til hjemmet for pendlere. 

Fradrag for fagforeningskontingent 

Satsen for fradrag for fagforeningskontingent etter skatte- 

loven § 6-20 er foreslått økt til 7 700 kroner. 

 

Fagforeningskontingent rapporteres i a-meldingen når  

kontingenten er trukket i arbeidstakers lønn eller betalt  

irekte av arbeidstakeren til fagforeningen, og arbeidstakeren 

dokumenterer dette for arbeidsgiver. 

Flytting av satser 

Noen satser flyttes fra takseringsreglene til Skattedirektora-

tets forskuddssatser, se egen forskrift. 

Satsene flyttes for  

• Kost for langtransportsjåfører ved kjøring i Norge og i 

utlandet,  

• Godtgjørelse for losji ved opphold i egen brakke/

campingvogn og  

• Kost på besøksreise for skattepliktig som har fri kost 

på arbeidsstedet  

Se nærmere på siste side for oppdaterte satser. 

 

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting  

Fra 2023 er det foreslått at pendlere som bor på brakke får 

rett til fradrag for, eller skattefri dekning av, merkostnader til 

kost uavhengig av om det er kokemulighet på brakka eller 

ikke.  

Endringen påvirker rapporteringen og det er nye inntekts- 

beskrivelser fra 2023. Veiledningen til a-meldingen vil fra 

nyttår være oppdatert med de nye inntektsbeskrivelsene. 

Har du en arbeidstaker i kildeskatt på lønn-ordningen , skal 

du ikke bruke de skattefrie diettsatsene. 

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i uke 51. Her er en oversikt over hvilke endringer som med stor 

sannsynlighet blir vedtatt, og som har betydning for a-ordningen 

Inndeling bostedstyper Sats Inntektsbeskrivelse rapportering Merknad 

Hybel med kokemuligheter 

Privat overnatting 

98 Utgiftsgodtgjørelse, 

reise kost med overnatting på 

hybel med kokemulighet eller privat 

Denne beskrivelsen gjelder ikke for pendlere. Ved pend-

leropphold er det en forutsetning for trekkfritak at det 

ikke er kokemuligheter på oppholdsstedet. Får pendler 

med bostedstypene nevnt i inndelingen her dekket kost-

godtgjørelse, benyttes beskrivelsen trekkpliktig godtgjø-

relse til kost på reiser. 

Hybel uten kokemulighet 

Pensjonat 

Brakke 

177 Utgiftsgodtgjørelse, 

reise kost med overnatting på 

hybel uten kokemulighet eller pensjonat eller 

brakke 

Den trekkfrie brakkesatsen skal brukes ved yrkes-/
tjenestereiser eller arbeidsopphold med overnatting 
både for brakke med og uten kokemulighet. 

Hotell 634 Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting 

på hotell 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-bilgodtgjorelse-besoksreise-til-hjemmet-for-pendlere/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-11-22-2002
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
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Ekstra arbeidsgiveravgift av inntekt over 750 000 kr 

Alle avgiftspliktige lønnsytelser, utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser inngår i beregningsgrunnlaget. Avgiftssatsen er  

5 prosent i alle soner og gjelder også for arbeidsgivere i 0-sonen og Svalbard. 

Du skal gi opplysninger om ekstra arbeidsgiveravgift i a-meldingen hver måned du oppgir lønn og andre ytelser som det skal 

beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av. Opplysningene skal gis fra og med den kalendermåneden det utbetales over beløps-

grensen. 

Beregnet avgiftsbeløp summeres sammen med ordinær avgift å betale. Det vil komme mer informasjon i nyhetsbrev tidlig 

neste år. 

Fra 2023 skal det beregnes og betales ekstra arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige  

lønnsytelser fra en juridisk hovedenhet til en enkelt inntektsmottaker overstiger 750 000 kroner.  

Ordningen kommer i tillegg til beregning av ordinær differensiert arbeidsgiveravgift og finansskatt.  

RF-1537 Opsjoner i oppstartsselskap 

Ordningen for opsjoner i arbeidsforhold i selskap i oppstarts- 

og vekstfasen ble endret fra og med 2022. 

Fra og med 2022 vil verken tildeling eller innløsning av opsjo-

ner i selskap i oppstarts- eller vekstfasen utløse skatteplikt. 

Beskatning skjer først når aksjene realiseres, jf. skatteloven §§ 

10-30 flg. Det er et vilkår at rapporteringsplikten overholdes.  

Se lenke  

Frist for levering er 1. februar 2023. 

 

RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende 

På RF-1321 skal oppdragsgivere som i inntektsåret har kjøpt 

tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forret-

ningssted rapportere fakturerte beløp ekskl. mva. Se lenke 

Frist for levering er 15. februar 2023. 

RF-1022 Kontrolloppstillingen for lønns og pensjonskost- 

nader - enkeltpersonforetak 

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for inntekts-

året 2022. Den nye skattemeldingen er en næringsspesifika-

sjon som erstatter næringsoppgaven og vedleggsskjemaer. 

Dette medfører at innsending av kontrolloppstillingen utgår i 

den nye skattemeldingen. Enkeltpersonforetak skal fremdeles 

gjøre en avstemming, og legge frem opplysningene på fore-

spørsel. Avstemmingen må være signert.  

Frist for levering er 31. mai 2023.  

Andre ting å tenke på enn a-meldingen? 
Her er noen andre rapporteringsplikter du som arbeidsgiver må vurdere.  
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/bank-finans-og-forsikring/opsjoner-i-oppstartsselskap/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/andre-bransjer/betalinger-til-s-n/
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Målet med å innføre endringen er å i større grad å kunne 
automatisere saksbehandlingsprosesser både for NAV,  
pensjonsinnretninger (som benytter a-ordningsdata til bereg-
ning av OTP) og andre konsumenter av Aa-registeret.  
Endringen vil gjøre det enklere for arbeidsgiver siden de  
slipper å måtte gi ekstra informasjon til konsumentene av  
Aa-registeret utover det de melder til a-ordningen.  
 
Hvorfor innføres endringen? 
Banker og forsikringsselskap (Pensjonsinnretninger) som  
bruker a-ordningsdata for beregning av obligatorisk tjeneste-
pensjon (OTP) har behov for å vite om en permisjon som er 
rapportert til a-ordningen/Aa-registeret, er en lovfestet  
permisjon eller ikke. 
  
Lov om innskuddspensjon (LOI) regulerer arbeidstakeres 
rettigheter ved permisjon (https://lovdata.no/lov/2000-11-
24-81/§4-3). Loven fastsetter at arbeidstakere som har per-
misjon i et fastsatt tidsrom og som etter endt permisjon skal 
tilbake i stilling hos samme arbeidsgiver, skal være medlem 
av pensjonsordningen i permisjonstiden (lovfestet pensjon).  
 
Regelverket åpner for at arbeidsgiver kan sette regler for 
arbeidstakers medlemskap i pensjonsordningen. Ved ikke 
lovfestet permisjon kan arbeidsgiveren bestemme hvorvidt 
arbeidstakere skal meldes ut av pensjonsordningen eller ikke. 
Dette fremkommer i avtalen som er inngått mellom arbeids-
giver og pensjonsinnretningen. 
 
Å skille mellom lovfestet og ikke-lovfestet permisjon i a-
meldingen er en fordel både for arbeidstakerne, arbeids- 
giverne og pensjonsinnretningene. Det reduserer muligheten 
for at en arbeidstaker feilaktig beholder sitt medlemskap 
eller blir utmeldt av pensjonsordningen. Arbeidsgiverne  
slipper å rapportere permisjonstype manuelt til pensjonsinn-
retningene. Pensjonsinnretningene reduserer sitt behov for 
manuell oppfølging av regelverksetterlevelse, og de trenger 
ikke å tolke om en permisjon er lovfestet eller ikke. Data som 
kan være gjenstand for tolkning kommer i veien for hen- 
sikten med delingstjenester, som blant annet er økt auto- 
matisering og effektivisering.   
 
Endringen vil også bidra til å forenkle beregning og avklaring 
av ytelser i NAV. 
 
Hva består endringen i? 
I dag er det slik at to av fire permisjonstyper ikke er mulig å 
avgjøre om er lovfestet eller ikke. Utdanningspermisjon og 

velferdspermisjon kan være enten lovfestet, tariffbestemt 
eller avtalebestemt. Det er derfor behov for at permisjoner 
rapporteres på en måte som tydeliggjør hvorvidt en permi-
sjon er lovfestet også for disse to permisjonstypene. Behovet 
kan dekkes ved å endre og utvide kodelisten.  
 
Dagens kodeliste for permisjoner:  
 

• Permisjon med foreldrepenger 

• Permisjon ved militærtjeneste 

• Utdanningspermisjon 

• Velferdspermisjon 
 
Ny kodeliste fra 1.1.2023: 
 

• Permisjon med foreldrepenger 

• Permisjon ved militærtjeneste 

• Utdanningspermisjon (Ikke lovfestet) 

• Utdanningspermisjon (Lovfestet) 

• Andre ikke-lovfestede permisjoner 

• Andre lovfestede permisjoner 
 

Feilmeldingen F276 «Permisjonsbeskrivelsen er endret fra 
forrige rapportering» skrus av slik at permisjoner som er  
aktive ved årsskiftet kan rapporteres med ny permisjons- 
beskrivelse uten feilutslag.  
 
Hva må du gjøre i overgangen fra 2022 til 2023 
 
1. For permisjonstyper som videreføres: 
 
 Dersom man har «permisjon ved militærtjeneste» 
eller «permisjon med foreldrepenger» som fortsetter i 2023, 
rapporteres dette som tidligere.  
 
2. For nye permisjonstyper: 
 
 Anbefalt løsning: Beholde startdato på permisjonen 
og PermisjonsID, og bytte permisjonsbeskrivelse. Forret-
ningsregel F276 er skrudd av i januar og februar 2023, for å 
unngå at den slår ut ved bytte til nye permisjonskoder.  
 
 Alternativ løsning: avslutte eksisterende permisjon, 
og opprette ny permisjon med ny startdato, ID og beskrivel-
se. Ulempen ved å benytte denne metoden er at arbeidsta-
ker blir stående uten permisjon frem til a-melding for januar 
blir levert. 

Endringer i permisjonsbeskrivelser i 2023 

 

Fra 01.01.2023 blir kodelisten for permisjoner endret slik at den sier om en permisjonstype er 
lovfestet eller ikke.   
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-81/KAPITTEL_4#%C2%A74-3
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De nye permisjonsbeskrivelsene er først gyldige i 2023, oppdatert veiledning finner dere her: Permisjon - Skatteetaten  

Endringer i permisjonsbeskrivelser i 2023 

 

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterfor-
skriften (§ 2-2-2, tredje ledd) som gjør at alle personer med d
-nummer i Folkeregisteret får status inaktiv fem år etter at  
d-nummeret ble tildelt. Denne statusen settes selv om  
personen i senere tid har vært til ID-kontroll.  Inaktive  
d-nummer kan reaktiveres.  
 
Hva skjer med skattekortet for 2023?  
I januar 2022 var det fem år siden bestemmelsen ble innført 
som har ført til at et stort antall personer med d-nummer har 
fått status inaktiv i 2022. Det er krav til aktivt d-nummer for 
utstedelse av skattekort.  Dette innebærer at personer med 
inaktivt d-nummer ikke får nytt skattekort automatisk før 
personen møter til ID-kontroll på et skattekontor eller får  
d-nummer reaktivert på annet vis    
 
Personer som trenger skattekort og ikke er omfattet av  
unntak for id-kontroll må søke om skattekort og møte til  
id-kontroll for at d-nummeret kan reaktiveres og skattekort 
skrives ut.   
 
Personer som er unntatt oppmøte fra ID-kontroll skal legge 
ved gyldig legitimasjon ved søknaden om skattekort, det vil si 
fargekopi av gyldig legitimasjonsdokument som er stemplet, 
signert, datert, og ikke eldre enn tre måneder. Trenger du å 
vite mer om D-nummer og id-kontroll?  
Se her D-nummer - Skatteetaten  
 

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av uten-
landsk arbeidstaker  
Du som arbeidsgiver kan søke om skattekort for din uten-
landske arbeidstaker.   
Dersom personen du søker om skattekort for har et inaktivt  
d-nummer, vil vedkommende få e-post om å bestille time til 
ID-kontroll før skattekortet kan skrives ut.  
Her finnes nyttig info: Søknad om skattekort for utenlandsk 
arbeidstaker - Skatteetaten  

Manglende skattekort på grunn av inaktivt av d-nummer 
I januar 2023 vil det være en del som ikke får bestilt skattekort på grunn av inaktivt d-nummer.  
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permisjon/
https://lovdata.no/forskrift/2017-07-14-1201/§2-2-2
https://lovdata.no/forskrift/2017-07-14-1201/§2-2-2
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/norsk-identitetsnummer/d-nummer/
https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-skattekort-for-utenlandske-borgere/
https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-skattekort-for-utenlandske-borgere/
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Informasjon til kommuner om mulig overrapportering av 
frilansere   
Fra 01.01.2021 ble det meldeplikt om frilanser arbeidsforhold til Aa-registret.  

Frilansere inngår i Aa-registeret  

Fra 01.01.2021 ble det meldeplikt om frilanser arbeidsfor-

hold til arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret jf. forskrift om 

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret §5 og 6  

For å sikre god registerkvalitet er det viktig at kommuner 

gjennomgår sin rapporteringspraksis og avslutter arbeidsfor-

hold som ikke er aktive. Dette gjør du ved å rapportere slutt-

dato eller startdato = sluttdato hvis arbeidsforholdet ikke har 

vært reelt.  

Ingen opplysningsplikt for basistilskudd for fastleger og 

driftstilskudd for spesialister i a-meldingen  

Enkelte kommuner rapporterte basistilskudd for fastleger og 

driftstilskudd for fysioterapeuter og andre spesialister på LTO 

kode 401 før a-meldingen ble innført i 2015. Opplysnings- 

plikten for betalinger til selvstendig næringsdrivende uten 

fast forretningssted ble ikke videreført i a-ordningen, men 

erstattet av en egen rapportering. Opplysningsplikten  

omfatter imidlertid ikke offentlig tilskudd som basistilskudd 

til fastlegeordningen, driftstilskudd og behandlingsoppgjør til 

behandlende helsepersonell (fastleger, fysioterapeuter og 

andre spesialister) og skal inntil videre ikke rapporteres til 

Skatteetaten.  

Overrapporterer din kommune frilanser arbeidsforhold?  

Enkelte kommuner synes å rapportere frilanser arbeids- 

forhold i a-meldingen. En frilanser kjennetegnes ved at du 

mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller 

midlertidig ansatt hos den du utfører arbeidet for, men heller 

ikke er selvstendig næringsdrivende. Som frilanser er du i en 

mellomstilling mellom arbeidstaker og selvstendig nærings-

drivende. Kommuner skal altså ikke rapportere frilanser  

arbeidsforhold når det utbetales basis- eller driftstilskudd.  

Oppsummering  

Kommuner har ikke opplysningsplikt i a-meldingen for basis- 

eller driftstilskudd.   

Kommuner skal ikke rapportere arbeidsforholdsopplysninger 

i a-meldingen til selvstendig næringsdrivende som mottar 

slike tilskudd.  

Har du spørsmål?  

Se våre nettsider skatteetaten.no/a-meldingen/ eller  Min side – arbeidsgiver.  

Du kan også ta kontakt med Skatteetaten, telefon 800 80 000, tastevalg 2-3-1.  Du kan også bruke Skatteetatens 
kontaktskjema.  

Har du spørsmål om Aa-registeret, kan du kontakte NAV Registerforvaltning  
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Forskuddssatser 2023 
Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser for 2023 i en egne forskrifter, se Satsforskriften 2023 

og Endr. i FFSD Skattedirektoratets skatteforskrift.  

 

Nedenfor følger en oversikt over aktuelle satser som gjelder for 2023. 

Satser innland og utland kostgodtgjørelse ved opphold utenfor hjemmet Sats 

For arbeidstakere som bor på hotell  (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 634 

For arbeidstaker som bor på hotell inkl. frokost (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduse-

res hotellsats med 20 % 507 

For arbeidstakere som bor på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller på brakke. 177 

For arbeidstakere som bor på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat  
98 

For langtransportsjåfører inn-/utland (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) 
300 

Utgiftsgodtgjørelse for losji ved opphold i egen brakke/campingvogn  
73 

Utgiftsgodtgjørelse for kost på besøksreiser for skattepliktige som har fri kost på arbeidsstedet   106 

Fri kost og losji 

Sats pr 

døgn 

Fritt opphold - kost og losji 138 

Fri kost - alle måltider 98 

Fri kost - to måltider 76  

Fri kost - ett måltid 50 

Fritt losji - ett eller delt rom 40 

Kostgodtgjørelse på dagsreiser (Innland og utland) Sats 

Fra 6 til 12 timer  200 

Over 12 timer  400 

Nattillegg Sats 

Ulegitimert nattillegg 435 
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Kilometersatser  Sats 

Kjøregodtgjørelse for skattefri kjøring innland og ut-

land  3,50 

Passasjertillegg per kilometer per passasjer 1,00 

Særskilt tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei per 

km 1,00 

Utstyr og materiell som på grunn av vekt og/eller be-

skaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i baga-

sjerom eller på takgrind (f.eks. tilhenger) 1,00 

Motorbåt 7,50 

Snøscooter og ATV 10,00 

Tung motorsykkel (over 125 cc) 2,95 

Andre motoriserte fremkomstmidler 2,00 

Firmabil – årlige satser Sats 

Firmabil, trinn 2 338 800 

Listeprisen står ikke i forhold til 

fordel ved den private bruken 61  000  

Firmabil – kilometersatser Sats 

Individuell verdsettelse  - varebil 

klasse 2 og lastebil under 7500 

kg 3,40 

Andre biler som faller utenfor 

standardregelen – kun arbeids-

reiser 3,40/ 1,50kr * 

Satser for tvangsmulkt 2023 

For 2023 øker satsen for tvangsmulkt til 124 kroner 

(1/10 av ett rettsgebyr) per inntektsmottaker med 

feil per dag. Mulkten løper til opplysningene er 

sendt inn eller feilen er rettet. Maksimalt tak for 

mulkten er 1 000 x 1 243 kroner (ett rettsgebyr)  

= 1 243 000 kroner.  

 

Her finner du  mer informasjon om tvangsmulkt og 

klage på a-meldingen 

*arbeidsreiser som overstiger 4000 km 

 
Forskuddssatser 2023 

God jul og godt nytt år fra 

oss i a-ordningen! 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/tvangsmulkt-for-a-meldingen-og-klage
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/tvangsmulkt-for-a-meldingen-og-klage

