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Anmodning om korreksjon av a-meldingen(e) for 2020

I 2020 ser det ut til at dere har rapportert feil på trekkfri godtgjørelse til kost på

tjenestereise uten overnatting i a-meldingen. Dere har rapportert godtgjørelse utover

Skattedirektoratets forskuddssatser. Se vedlegg for hvilke inntektsmottakere det gjelder.

Dette brevet er sendt til deg som arbeidsgiver. Hvis du har regnskapsfører eller andre som

leverer a-melding for deg, må du si ifra til dem.

Som arbeidsgiver er det din plikt å sørge for å rapportere korrekte opplysninger i a-meldingen.

Du må gjøre følgende:

1. Du må bruke maksimum Skattedirektoratets forskuddssats 6 til 12 timer kr 200 /

over 12 timer kr 400 for rapportering av trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise

uten overnatting.

2. Du må oppgi riktig antall dager for hver inntektsmottaker.

3. Når godtgjørelsen overstiger Skattedirektoratets forskuddssats må overskytende

rapporteres som trekkpliktig og avgiftspliktig godtgjørelse til kost på reiser.

4. Du må rette opp i kalendermånedene som inneholder feil eller mangler.

Fristen for å korrigere er 14 dager fra du mottar dette brevet.

Hvis du bruker lønnssystem og opplever problemer med å korrigere a-meldinger for 2020, er

det lønnssystemleverandøren du skal kontakte.

Sjekk at du har korrigert riktig ved å bestille avstemningsinformasjon (A06) i Altinn og velg

opplysninger per inntektsmottaker.
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Konsekvenser for arbeidstaker dersom du ikke korrigerer:

Hvis du ikke korrigerer a-meldingene, vil inntektsmottakeren få for høy skattepliktig inntekt i

skattemeldingen for inntektsåret 2020.

Har du spørsmål?

Se våre nettsider for mer informasjon:
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/

Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/

lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-

tjenestereise-uten-overnatting/

Trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise:

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/

Du kan også ta kontakt med Skatteetaten, telefon 800 80 000 (tastevalg 2-3-1) eller sende

inn et kontaktskjema for bedrifter og organisasjoner, RF-1306.

Med hilsen

A-ordningen

Skatteetaten
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