
 

 

Feilmeldinger  

Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen 

 

Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen.  

Avvikene har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer:  

 Meldingen er avvist. Du må rette avvikene og sende ny a-melding innen leveringsfristen for perioden. 

 Meldingen har avvik som må rettes innen leveringsfristen for perioden. 

 Meldingen inneholder muligens avvik. Du må kontrollere opplysningene og rette opp om nødvendig. Er opplysningene i meldingen riktige, trenger 

du ikke å foreta noen rettinger. 

 

Tabellen med forklaringer har fem kolonner: 

Nr     Dette er nummeret på regelen som er brutt.  
Dir reg De som registrerer a-meldingen direkte i Altinn, vil bare få feilmeldingene som er markert med et kryss her. De som 

leverer a-meldingen fra lønnssystem, kan oppleve alle feilmeldingene.  
Nivå     Viser hvilket nivå eller alvorlighetsgrad feilmeldingen har. 
Informasjon 1 og informasjon 2  Teksten som kommer fram i tilbakemeldingen. 
Forklaring:    Utdypende forklaring og eksempler.   
 

Søk i dokumentet: Du kan søke i en PDF-fil ved å bruke Ctrl+F. 

 

Oppdatert 1. april 2016  
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104 
 

 Melding
en 

avvises 

Innsendt A-melding har 
ugyldig filformat. 

Filen må ha korrekt xml-
format. Sjekk at riktig fil 
er sendt inn. 

Dette betyr at filen/a-meldingen du prøver å sende inn er ugyldig. A-ordningen 
kjenner ikke igjen filformatet, så filen blir avvist. Denne feilmeldingen bør du ta opp 
med din lønnssystemleverandør, da dette skyldes feil oppsett i lønnssystemet. 

107B  Melding
en 

avvises 

Virksomhet har ugyldig 
organisasjonsnummer. 

Oppgitt nummer er 
xxxxx. 

Virksomhetsnummeret som er oppgitt i a-meldingen er ugyldig. Slå opp gyldige 
virksomhetsnummer i Enhetsregisteret, www.brreg.no. 

108 X  Må 
korriger
es innen 
fristen 

 

Rapportering mangler. 
Inntektsmottaker har 
åpent arbeidsforhold. 

Alle arbeidsforhold må 
rapporteres hver måned 
til og med 
kalendermåneden 
inntektsmottaker 
slutter. 

I a-meldingen melder du status på alle inntektsmottakere med et arbeidsforhold hver 
måned. Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en 
måned, men mangler neste måned.  
A-ordningen "etterlyser" inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og 
som var med i a-meldingen foregående måned. 
 
Eksempel: 
Du rapporterer inn et arbeidsforhold på inntektsmottaker Kari Hansen i februar 2015. 
I mars 2015 har du ikke tatt med Kari Hansen i a-meldingen.  
A-ordningen "etterlyser" da Kari Hansen siden hun ikke er med i a-meldingen for 
mars, og arbeidsforholdet hennes ikke er avsluttet. 
 

109A x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Opplysningspliktig er 
ikke aktiv i 
Enhetsregisteret i 
rapporteringsmåneden. 

Kalendermåneden er 
xxxx. Opplysningspliktig 
er aktiv fra xxxx til xxxx 

Opplysningspliktig (den det rapporteres for, ofte en arbeidsgiver) er ikke aktiv i 
måneden du prøver å sende en a-melding for. 
 
Opplysningspliktig er registrert med en startdato og eventuelt en sluttdato (opphørt 
dato) i Enhetsregisteret. Du har sendt inn a-melding for en periode som ligger før 
startdato eller etter sluttdato. 

110 x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Startdato i 
arbeidsforhold er 
endret i forhold til 
tidligere innsendt 
startdato.  

Tidligere startdato er 
%s. Startdato rapportert 
nå er %s. Er sist 
innrapportering riktig, 
se bort fra denne 
meldingen. 

Dette er bare en opplysning om at startdato på arbeidsforholdet på den aktuelle 
inntektsmottakeren er endret i forhold til tidligere innsendt a-melding. 
Denne meldingen kommer bare for å gjøre deg oppmerksom på denne endringen. Du 
kan da kontrollere om dette stemmer eller om dette har skjedd ved en feil. 
Er de innsendte opplysningene korrekt, kan du bare se bort fra denne 
avviksmeldingen. 
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114  Melding
en 

avvises 

Ulovlig verdi 
innrapportert 

Ulovlig verdi i %s. 
Oppgitt verdi er %s. 
Lovlige verdier er %s. 

Dette betyr at du har brukt en kode/beskrivelse som er feil. Alle beskrivelser av 
inntekter/ytelser med videre er definert som koder, og de må være nøyaktig lik det 
som er beskrevet i løsningen til a-ordningen.    
Her har du brukt en ugyldig kode, for eksempel en lønnsbeskrivelse som ikke er riktig. 
Tilbakemeldingen lister opp alle gyldige verdier for det aktuelle feltet. Du må bruke en 
av disse verdiene.  

114B  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Benyttet verdi er 
ugyldig for denne 
kalendermåneden. 

Ulovlig verdi i %s. 
Oppgitt verdi %s. 
Lovlige verdier er %s. 

Her har du brukt en kode/beskrivelse som er ugyldig for den kalendermåneden du 
prøver å sende inn en a-melding for.  
Koden/beskrivelsen kan ha vært gyldig tidligere, men er nå utgått.  
Tilbakemeldingen lister opp alle gyldige verdier for det aktuelle feltet. Du må bruke en 
av disse verdiene. 

115  Melding
en 

avvises 

Benyttet yrkeskode er 
ugyldig. 

Oppgitt yrkeskode er 
%s. Inntektsmottaker er 
identifisert ved: %s 

Når du bruker yrkeskode i a-meldingen, må det være en gyldig yrkeskode fra Statistisk 
sentralbyrås yrkeskodeliste, se www.ssb.no/a/yrke. Det er ikke lov med en 
dummykode som 99999 eller 0000 i a-meldingen, da blir a-meldingen avvist. Merk at 
det er kun ordinære og maritime arbeidsforhold som MÅ ha yrkeskode.  
Kontakt SSB på yrke@ssb.no, om du har spørsmål om yrkeskoder. 

116  Melding
en 

avvises 

Benyttet landkode 
ugyldig. 

Oppgitt landkode er %s. 
Inntektsmottaker er 
identifisert ved: %s 

Landkoden du har brukt er ikke gyldig. Landkodene følger ISO-3166. 
 

116B  
 

Må 
korriger
es innen 
fristen 

Benyttet landkode er 
ugyldig for denne 
kalendermåneden. 

Oppgitt landkode er %s. Landkoden du har brukt er ikke gyldig for den kalendermåneden a-meldingen gjelder. 

128  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Arbeidsforhold har 
startdato etter sluttdato 

Arbeidsforholdet er 
oppgitt med startdato 
%s og sluttdato %s. 

Startdatoen i arbeidsforholdet må være FØR sluttdato. Hvis du ved en feil setter 
startdato senere enn sluttdato, får du denne feilmeldingen.  

http://www.ssb.no/a/yrke
mailto:yrke@ssb.no
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142 X Må 
korriger
es innen 
fristen 

Informasjon i meldingen 
stemmer ikke overens 
med informasjon i 
Enhetsregisteret. 
Virksomheten er ikke 
knyttet til juridisk 
enhet. 
 

 A-meldingen sendes inn for en opplysningspliktig (juridisk enhet). Under den 
opplysningspliktiges organisasjonsnummer er det registrert ett eller flere 
virksomhetsnumre i Enhetsregisteret. Disse virksomhetsnumrene er underenhetene 
til den opplysningspliktige. A-ordningen sjekker alle organisasjonsnumre/ 
virksomhetsnumre og knytningen mellom dem mot Enhetsregisteret. 
 
Denne feilmeldingen kommer fordi virksomhetsnummeret som er sendt inn i a-
meldingen ikke finnes i Enhetsregisteret og ikke er knyttet til opplysningspliktigs 
organisasjonsnummer. Informasjonen i a-meldingen stemmer altså ikke med 
informasjonen i Enhetsregisteret, www.brreg.no. 

142B X Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Informasjon i meldingen 
stemmer ikke overens 
med informasjon i 
Enhetsregisteret. 
Virksomheten er ikke 
knyttet til juridisk enhet 
i 
rapporteringsmåneden. 

Registrerte 
knytningsperioder: %s 

Her sjekker vi at virksomheten tilhører den opplysningspliktige i den perioden a-
meldingen gjelder. 
For eksempel kan virksomheten ha vært tilknyttet den opplysningspliktige tidligere, 
men er nå opphørt, slik at den ikke er gyldig i denne perioden. Når du får denne 
feilmeldingen, bør du sjekke at du har brukt riktig virksomhetsnummer. 
 
 

166  Melding
en 

avvises 

Meldingen som skal 
erstattes finnes ikke for 
oppgitt kalendermåned. 

Oppgitte data om 
melding som skal 
erstattes: meldingsId  
%s og kalendermåned 
%s.  

Når du skal erstatte en melding, må du henvise til nøyaktig den meldingsIDen som skal 
erstattes. Du må sende inn erstatningsmeldingen for samme kalendermåned som den 
opprinnelige meldingen.  Denne feilmeldingen betyr at vi ikke finner den meldingen 
du  henviser til.  Vi opplyser om hva som er sendt inn, slik at du kan se hva som er feil.  

166B  Melding
en 

avvises 

En melding som er 
erstattet kan ikke 
erstattes en gang til. 

Forsøker å erstatte 
melding %s som 
allerede er erstattet av 
melding %s 

Du kan kun erstatte en a-melding én gang. Om du prøver å erstatte den samme 
meldingen to ganger, vil den siste erstatningsmeldingen bli avvist.  
 

172  Melding
en 

avvises 

Kalendermåned i 
meldingen er mer enn 
to måneder frem i tid. 

Leveringstidspunkt: %s. 
Kalendermåned: %s. 
Første lovlige 
leveringstidspunkt: %s. 

Du kan sende a-melding for maks to måneder fram i tid.  
 
Eksempel:  
I juni kan du sende a-melding for juni, juli og august, men ikke for september. 
 

http://www.brreg.no/
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173  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Innrapportert sum for 
forskuddstrekk skal 
være lik sum av 
forskuddstrekkene 
innrapportert for alle 
inntektsmottakerne. 

Innrapportert sum 
forskuddstrekk er %s. 
Sum innrapporterte 
forskuddstrekk for alle 
inntektsmottakere er 
%s. 

Dette avviket betyr at det er forskjell på sum forskuddstrekk å betale og summen av 
de enkelte forskuddstrekk på alle inntektsmottakerne som er rapportert i a-
meldingen.  
 
Forskuddstrekk å betale (et positivt beløp) må være lik summen av de enkelte 
forskuddstrekk på alle inntektsmottakerne i a-meldingen (oppgis som negative beløp). 
 
Noen eksempler på hva som kan være feil, listen er ikke uttømmende: 

 Det har vært utbetalinger til personer som har sluttet, og  disse 
inntektsmottakerne er ikke tatt med i  a-meldingen. Sum forskuddstrekk å 
betale vil da være større enn summen av de enkelte forskuddstrekk. 

 Det mangler forskuddstrekk-opplysninger på enkelte inntektsmottakere. 

 Beløp er oppgitt med feil fortegn (positivt/negativt beløp).  

175B  Melding
en 

avvises 

En person kan ikke 
rapporteres flere ganger 
innenfor en virksomhet i 
en a-melding. 

For virksomhet: %s. 
Følgende 
inntektsmottakere er 
rapportert flere ganger: 
%s 

En inntektsmottaker/person kan kun registreres én gang per virksomhet. Du kan 
registrere flere ulike ytelser til utbetaling på inntektsmottakeren uten å oppgi 
inntektsmottakeren flere ganger.  
 
Har inntektsmottakeren flere arbeidsforhold i samme virksomhet, skal hvert 
arbeidsforhold rapporteres med hver sin arbeidsforholdsiD. Du skal ikke gjenta 
inntektsmottakeren med fødselsnummer/identifikator flere ganger.  
 

175C x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Informasjon for en 
person som er 
innrapportert med 
forskjellige Fnr/D-
nummer i samme 
kalendermåned får 
samlet alt på et 
nummer. 

Følgende nummer %s er 
slått sammen. 

Dette er bare informasjon om at en inntektsmottaker som innrapporteres med 
forskjellige norske identifikatorer (typisk D-nummer og fødselsnummer) i samme 
kalendermåned vil bli oppsummert og behandlet som én inntektsmottaker. 
 
Eksempel: 
Du sender inn a-melding 20. januar hvor Karl Svensson er registrert med D-nummer. 
Den 31. januar sender du en ny a-melding, og Karl Svensson har nå fått norsk 
fødselsnummer.  
Tilbakemeldingen informerer da om at disse to identifikatorene vil bli oppsummert 
slik at alle opplysninger om Karl Svensson samles på et nummer. De to 
identifikatorene oppgis i tilbakemeldingen.  
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175D x Må 
korriger
es innen 
fristen 

Oppgitt informasjon må 
stemme overens med 
folkeregisteret. 
Gjentatte 
innrapporteringer på 
samme person i en 
virksomhet må skje på 
en slik måte at 
personen kan 
identifiseres på tvers av 
meldingene. 
 

 
Dette avviket vil kun slå ut i spesielle tilfeller, så vi forklarer dette med et eksempel: 
 
A-melding 1: 
Du sender inn en a-melding med en inntektsmottaker med internasjonal identifikator. 
(f.eks. tysk pass nr.123456). Dette er riktig. 

A-melding 2:  
I denne a-meldingen knytter du nå opp en norsk identifikator (fødselsnummer/ D-
nummer) mot den internasjonale identifikatoren (tysk pass nr.123456)  som du sendte 
i forrige melding. Dette er riktig. 
 
Melding 3: 
Du sender inn en a-melding, men nå har du  knytte opp den  samme internasjonale 
identifikatoren (tysk pass nr.123456) som i forrige a-melding, opp mot en annen norsk 
identifikator/inntektsmottaker. Vi får problemer med å identifisere 
inntektsmottakeren, og du får denne feilmeldingen. 

179  Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Fødselsnummer 
(Fnr)/D-nummer (dnr) 
mangler for 
inntektsmottaker  
identifisert med 
internasjonal ID. Når 
Fnr/dnr er kjent må 
både Fnr/dnr og 
internasjonal ID oppgis 
samlet. 

Kontakt 
inntektsmottaker og 
sjekk om 
inntektsmottaker har 
fått fødselsnummer/D-
nummer. 

Denne meldingen  vil alltid komme ved bruk av Internasjonal identifikator!  
Dette betyr ikke at a-ordningen avviser identifikatoren, men at vi ber om at du sender 
inn en norsk identifikator som fødselsnummer eller D-nummer sendes inn så snart 
dette er kjent. 
 
I den første a-meldingen etter at inntektsmottakeren har fått en norsk identifikator 
må både norsk og utenlandsk identifikator oppgis. Deretter kan du bare rapportere på 
den norske identifikatoren.   
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180C  Melding
en 

avvises 

Inntektsmottaker 
mangler 
identifikasjonsnummer 
(fødselsnummer/D-
nummer eller 
internasjonal 
identifikator i en 
startfase) 

Inntektsmottaker 
nummer %s under 
virksomhet %s 

Her mangler inntektsmottakeren en identifikator. Alle inntektsmottakere må 
identifiseres med enten fødselsnummer/D-nummer eller internasjonal identifikator. 

180D  Melding
en 

avvises 

Inntektsmottaker sitt 
fødselsnummer/D-
nummer må finnes i 
folkeregisteret. 

Virksomhet %s. Oppgitt 
fødselsnummer/D-
nummer er %s. 

Det er oppgitt et ugyldig fødselsnummer eller D-nummer. A-ordningen kontrollerer 
alle fødselsnumre og D-numre mot folkeregisteret. 
 

181  Melding
en 

avvises 

A-meldingen skal 
inneholde en unik 
referanse, MeldingsId. 
Benyttet meldingsId er 
brukt i tidligere levert a-
melding. 

Benyttet meldingsId er 
%s og kalendermåned 
er %s. Tidligere er det 
levert a-melding(er) 
med 
[MeldingsId:Kalenderm
åned:Altinnreferanse] 
%s 

Hver a-melding må ha en UNIK id/referanse. Meldingen er avvist, da du har prøvd å 
sende inn en melding med en MeldingsID som er brukt fra før. 
 

182  Melding
en 

avvises 

Opplysningspliktig i a-
melding må være lik 
organisasjonsnummer 
det er rapportert for i 
Altinn 

Oppgitt 
opplysningspliktig i a-
melding = %s. Innsender 
Altinn = %s. 

Organisasjonsnummeret i a-meldingen er ikke det samme som den 
opplysningspliktige/organisasjonsnummeret du har valgt å rapportere for i Altinn. 
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183 X Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Sum avgiftsgrunnlag 
totalt for 
kalendermåneden må 
være større enn eller lik 
0 for hver virksomhet 
innenfor type 
avgiftsgrunnlag, 
beregningskode, sone 
og sats. 

Oppgitt avgiftsgrunnlag 
er %s. 

Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget blir oppsummert for hele kalendermåneden, og beløpet 
må være større enn eller lik null (altså et positivt beløp). Dette gjelder for hver 
virksomhet innenfor type avgiftsgrunnlag, beregningskode, sone og sats. 
 
Det er mulig å korrigere tidligere innsendte feil med å sende inn en melding med 
motsatt fortegn, men totalt for kalendermåneden for hver virksomhet må dette 
beløpet være større enn eller lik null. 

183B x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Sum fradrag skal være 
mindre enn eller lik 0 
for rapporteringsmåned  
for hver virksomhet 
innenfor type 
avgiftsgrunnlag, 
beregningskode, sone 
og sats. 

Oppgitt fradrag er %s Sum fradrag må være mindre enn eller lik null summert for hele perioden og for hver 
virksomhet (altså et negativt beløp). Feilen er at du har rapportert slik at summen blir 
et positivt beløp. 
 
Det er mulig å korrigere tidligere innsendte feil med å sende inn en melding med 
motsatt fortegn, men totalt for kalendermåneden for hver virksomhet må dette 
beløpet være mindre enn eller lik null. 

183C x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Antall utenlandske 
personer med fast 
avgiftsbeløp skal være 
større enn eller lik 0 for 
rapporteringsmåned  
for hver virksomhet. 

Oppgitt antall er %s Antall utenlandske personer med fast avgiftsbeløp kan ikke være et negativt antall.  
Antallet må være større enn eller lik 0. 
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184 X Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Sum avgiftsgrunnlag 
totalt for 
kalendermåneden er 
ulik sum avgiftspliktige 
inntekter  for alle 
inntektsmottakerne. 
Avviket kan være 
korrekt ved for 
eksempel utbetalinger 
under 
rapporteringsgrensen 
for inntektsmottakere 
eller rapportering for 
foretak som ikke er 
pliktige til å betale 
arbeidsgiveravgift. 

Innrapportert sum lønn 
og godtgjørelse for 
arbeidsgiveravgift er %s. 
Sum av avgiftspliktige 
ytelser innrapportert på 
inntektsmottakere er 
%s. Differansen er  %s. 
Sjekk avviket og dersom 
differansen er riktig 
trenger du ikke gjøre 
noe. 

Dette avviket betyr at det er forskjell på sum avgiftsgrunnlag totalt for 
kalendermåneden og summen av de enkelte avgiftspliktige inntekter på alle 
inntektsmottakerne som er rapportert i a-meldingen.  
 
Du bør sjekke denne differansen og se om dette beløpet stemmer. Skal det være 
differanse, kan du bare se bort fra denne avviksmeldingen. 
 
I noen tilfeller er det riktig at det er differanse i arbeidsgiveravgiften, for eksempel når 
du har utbetalinger som er under lønnsinnberetningsgrensen. I slike tilfeller vil 
summen være med i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, men ikke i summen av 
avgiftspliktige inntekter registrert på inntektsmottakerne. 
 
 

185  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Oppgitt 
arbeidsgiveravgift å 
betale skal være lik sum 
arbeidsgiveravgift for 
alle virksomhetene. 

Sum (avgiftsgrunnlag * 
sats) for alle 
virksomheter er %s, 
oppgitt 
arbeidsgiveravgift å 
betale er %s, 
differansen er %s. 

Sum arbeidsgiveravgift å betale (oppgitt på toppnivå) må være lik arbeidsgiveravgift 
summert for alle virksomhetene. Summen av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget x sats for 
alle virksomhetene skal være lik sum arbeidsgiveravgift å betale. 
 
Denne avviksmeldingen viser at det er differanse mellom disse to summene. 
 
 

187-1  Må 
korriger
es innen 
fristen 

For maritimt 
arbeidsforhold må 
skipsregister, skipstype 
og fartsområde fylles ut 

Type arbeidsforhold er 
'%s' og mangler 
følgende opplysninger 
%s. Opplysningene må 
fylles ut. 

For de inntektsmottakerne som har arbeidsforholdstype "maritimt", må du opplyse 
om:  

 skipsregister 

 skipstype  

 fartsområde  
 

På tilbakemeldingen vil du finne informasjon om hvilke opplysninger som mangler. 
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187-4  Må 
korriger
es innen 
fristen 

For arbeidsforhold av 
type Pensjon og andre 
ytelser uten 
arbeidsforhold skal ikke 
detaljopplysninger om 
arbeidsforhold oppgis. 

Type arbeidsforhold er 
'%s' og har følgende 
overflødige 
opplysninger %s. 
Opplysningene må 
fjernes. 

Når du har valgt type arbeidsforhold "Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold" 
skal du ikke oppgi noen andre opplysninger under arbeidsforhold. 
 
Får du en slik tilbakemelding, må du fjerne de overflødige opplysningene på den 
aktuelle inntektsmottakeren. 

187-6  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Fartøy kan bare fylles ut 
når arbeidsforholdet er 
maritimt. 

Type arbeidsforhold er 
'%s' og har følgende 
overflødige 
opplysninger %s. 
Opplysningene må 
fjernes. 

Du kan bare fylle ut "fartøy" når det er et maritimt arbeidsforhold. Får du en slik 
tilbakemelding, må du fjerne de overflødige opplysningene på den aktuelle 
inntektsmottakeren. 

187-7  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Det mangler 
opplysninger om 
arbeidsforholdet. 

Type arbeidsforhold er 
'%s' og mangler 
følgende opplysninger 
%s. Opplysningene må 
fylles ut. 

Når du har oppgitt arbeidsforholdstype "Ordinært arbeidsforhold" eller "Maritimt 
arbeidsforhold" må disse feltene under arbeidsforhold fylles ut: 

 Startdato for arbeidsforholdet 

 AntallTimerPerUkeSomEnFullStillingTilsvarer 

 Avlønningstype 

 Yrkeskode 

 Arbeidstidsordning 

 Stillingsprosent 

 Siste lønnsendringsdato 
Dette er obligatoriske felt som MÅ være med. 
Opplysninger som mangler blir listet opp i tilbakemeldingen. 
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187-8  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Det mangler 
opplysninger om 
arbeidsforholdet. 

Type arbeidsforhold er 
'%s' og mangler 
følgende opplysninger 
%s. Opplysningene må 
fylles ut. 

For arbeidsforholdstype; Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm  MÅ du 
opplyse om  

 Startdato for arbeidsforholdet  

 Avlønningstype  
 
Yrkeskode kan fylles ut. 
Merk at yrkeskode er her et frivillig felt! 
 
Opplysninger som mangler blir listet opp i tilbakemeldingen. 

192  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Permisjonsprosent 
mangler. 

Gjelder permisjonsID %s Det mangler opplysninger om permisjonsprosent. 
Ved innrapportering av permisjoner, skal hver enkelt permisjon inneholde disse 
opplysningene: 

 Permisjons-Id 

 Permisjons-Fra-Dato 

 Permisjons-Til-Dato 

 Permisjonsprosent 

192B  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Sluttdato for permisjon 
kan ikke være før 
permisjonens startdato. 

Gjelder permisjonsID  
%s, startdato er %s, 
sluttdato er %s. 

Her har du oppgitt en sluttdato for permisjonen som er før startdato.  

192C  Melding
en 

avvises 

Gyldig permisjonsID 
mangler. PermisjonsID 
må inneholde standard 
alfanumeriske tegn. 

Startdato for 
permisjonen er %s 

Alle permisjoner MÅ ha en permisjonsID.  
I dette tilfellet mangler det en slik ID på permisjonen. 
 
Denne unike IDen benyttes for at vi skal kunne identifisere de enkelte permisjonene 
og permitteringene, og kunne skille permisjoner og permitteringer fra hverandre. 

193  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Inntektsmottaker har 
start for permisjon som 
er før start for 
arbeidsforhold eller 
etter slutt for 
arbeidsforhold. 

Startdato for permisjon 
%s er utenfor 
arbeidsforholdets 
gyldighetsperiode [%s, 
%s] 

Her har du oppgitt en startdato på permisjonene som enten er etter at 
inntektsmottakeren har sluttet, eller før inntektsmottakeren har begynt. Permisjonen 
må være i en periode når inntektsmottakeren er ansatt – det vil si har et gyldig/aktivt 
ansettelsesforhold. 
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196 x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Det må være 
sammenheng mellom 
kalendermåned det 
rapporteres for og 
gyldighetsdato for 
virksomheten i 
Enhetsregisteret. 

Gyldighetsdato for 
virksomheten er: %s. 
Kalendermåned for 
melding er %s. 

Virksomheten (underenheten) er ikke aktiv i Enhetsregisteret i måneden du prøver å 
sende a-melding for.  
 
Enten så er det før virksomhetens startdato i Enhetsregisteret, eller etter opphørt 
dato i Enhetsregistret.  

197  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Oppgitt kombinasjon av 
beregningskode, sone 
og sats er feil. 

Oppgitt 
beregningskode: %s. 
Oppgitt sone: %s. 
Oppgitt sats: %s 

Her har du enten oppgitt feil beregningskode for arbeidsgiveravgift, feil sone for 
arbeidsgiveravgift eller feil sats for arbeidsgiveravgift.  
Tilbakemeldingen viser hva som er oppgitt i a-meldingen, slik at du kan finne feilen. 

200  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Inntekt inneholder en 
ugyldig kombinasjon av 
opplysninger. 
 

 Denne feilmeldingen  viser at du har rapportert inn en ugyldig inntektskombinasjon.  
Her kan ikke a-ordningen peke nøyaktig på hva som er feil, da vi ikke vet hva du 
prøver å innberette.  
 
Eksempler på feil: 

 Tilleggsopplysninger eller spesifikasjon mangler 

 Antall mangler når det er oppgitt timelønn 

 Det er satt "false" på forskuddstrekk, men det skulle vært "true" 
 
Veiledningen viser hva som er påkrevd til de ulike lønnsbeskrivelsene. Du kan også 
bruke Kodespeilet.  
 
Lønnsystemene har forskjellige måter å vise tilbakemeldingen på, så du må kontakte 
lønnssystemleverandøren om du har spørsmål til dette. 
 
 
I XML- tilbakemeldingen (som kommer til "min meldingsboks" i Altinn) vil denne 
feilmeldingen legge seg under den aktuelle inntektsmottakeren som har denne feilen i 
sin inntektskombinasjon.  Det er altså  inntektskombinasjonen like over denne 
feilmeldingen som har en feil. 
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231 X Må 
korriger
es innen 
fristen 

For inntektsmottaker 
med tidligere innmeldt 
permisjon mangler 
permisjonsopplysninger 
i denne meldingen. 

Gjelder permisjonsID %s I a-meldingen melder du status på alle permisjoner hver måned. Denne 
avviksmeldingen får du om en permisjon er rapportert inn en måned, men mangler 
neste måned.  
A-ordningen "etterlyser" opplysninger om permisjoner som ikke er avsluttet, og som 
var med i a-meldingen foregående måned. 
 
Eksempel: 
Du rapporterer inn permisjon på inntektsmottaker Kari Hansen i februar 2015. I mars 
2015 har du ikke tatt med noe om denne permisjonen.  
A-ordningen "etterlyser" da permisjonen siden den ikke er med i a-meldingen for 
mars, og den ikke er meldt som avsluttet. 

235-1 x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

For arbeidstidsordning 
"offshore336" skal 
antall timer per uke for 
full stilling være mellom 
28 og 33,6 

Inntektsmottaker har 
arbeidstidsordning '%s' 
og antall timer per uke 
for full stilling er %s. 

Det er fem arbeidstidsordninger inntektsmottakere kan ha: 

 Arbeid offshore - 33,6 t/u 

 Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u 

 Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u 

 Ikke skift 

 Skiftarbeid - 36,5 t/u 
 
Hvis dette timetallet ikke passer, skal de  ansatte innrapporteres med 
arbeidstidsordningen "Ikke skift",  og med antall timer som full stilling tilsvarer. 
 

235-2 x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

For arbeidstidsordning 
"helkontinuerligSkiftOg
AndreOrdninger336" 
skal antall timer per uke 
for full stilling være 
mellom 28 og 33,6 

Inntektsmottaker har 
arbeidstidsordning '%s' 
og antall timer per uke 
for full stilling er %s. 

Helkontinuerlig skiftarbeid kjennetegnes med at arbeidet holdes i gang 
sammenhengende døgnet og uken rundt, også i helgene, uten avbrytelser. 
Driften dekkes av flere arbeidstakere eller skiftlag som avløser hverandre i løpet av 
døgnet og uken. Hver arbeidstaker har vanligvis like mange av hver type skift eller 
vakt på formiddag, ettermiddag og natt i løpet av skift- eller turnusperioden, og det 
arbeides også på søndager. 
Som eksempel på virksomheter/bransjer som normalt driver helkontinuerlig 
skiftarbeid kan nevnes produksjonsvirksomhet i industrien, for eksempel 
aluminiumsindustrien. 
 
Hvis denne beskrivelsen ikke passer, skal de  ansatte innrapporteres med 
arbeidstidsordningen "Ikke skift",  og med antall timer som full stilling tilsvarer. 



Nr Dir reg Nivå Informasjon: 1 Informasjon: 2 Forklaring 

235-3 x Kontroll
er 

opplysni
ngene 

For arbeidstidsordning 
"døgnkontinuerligSkiftO
gTurnus355" skal antall 
timer per uke for full 
stilling være 35,5 

Inntektsmottaker har 
arbeidstidsordning '%s' 
og antall timer per uke 
for full stilling er %s. 

Med døgnkontinuerlig skiftarbeid menes en arbeidstidsordning i virksomhet hvor 
driften går sammenhengende døgnet rundt, men med stans i helgene.  
Driften dekkes av flere arbeidstakere eller skiftlag som avløser hverandre i løpet av 
døgnet. Hver arbeidstaker har vanligvis like mange av hver type skift i løpet av skift- 
eller turnusperioden. 
Som eksempel på virksomheter/bransjer som normalt driver døgnkontinuerlig 
skiftarbeid kan nevnes vakthold, transportarbeid og arbeid i enkelte 
produksjonsvirksomheter. 
 
Hvis denne beskrivelsen ikke passer, skal de  ansatte innrapporteres med 
arbeidstidsordningen "Ikke skift",  og med antall timer som full stilling tilsvarer.
  

235-4 X Kontroll
er 

opplysni
ngene 

For arbeidstidsordning 
"skift365" skal antall 
timer per uke for full 
stilling være 36,5 

Inntektsmottaker har 
arbeidstidsordning '%s' 
og antall timer per uke 
for full stilling er %s. 

Hvis dette timetallet ikke passer, skal de  ansatte innrapporteres med 
arbeidstidsordningen "Ikke skift",  og med antall timer som full stilling tilsvarer. 
 
 

235-5 X Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Antall timer per uke for 
en full stilling er høyere 
enn tillatt 

Oppgitte timer er %s Her har du lagt inn et unormalt høyt antall i feltet "TimerPerUkeForFullStilling".  

239  Melding
en 

avvises 

Navn må fylles ut for 
inntektsmottaker med 
internasjonal 
identifikator. 

Inntektsmottaker er 
identifisert ved: %s 

Når du identifiserer en inntektsmottaker med en internasjonal identifikator, må du 
oppgi navn.  Her  har du kun oppgitt et identifikasjonnummer, og navn mangler. 

241  Må 
korriger
es innen 
fristen  

For inntekt av type 
timelønn må antall 
timer oppgis. 

 For inntektsmottakere som får timelønn, må du oppgi antall timer. Her mangler det 
antall. 
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242  Melding
en 

avvises 

Inntektsmottaker har 
mer enn ett 
arbeidsforhold i 
virksomheten, men 
mangler unik 
arbeidsforholdsId. 

Inntektsmottaker er 
identifisert ved: %s 

Når en inntektsmottakere har flere arbeidsforhold i en virksomhet må hvert 
arbeidsforhold ha en unik arbeidsforholdsID.   
 

243  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Når opptjeningsperiode 
oppgis må både 
startdato og sluttdato 
fylles ut og sluttdato 
kan ikke være før 
startdato. 

Opptjeningsperiode har 
start %s og slutt %s 

Startdato for opptjeningsperioden må være tidligere enn eller lik sluttdato for 
opptjeningsperioden. 

245  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Sluttdato kan ikke være 
før startdato. 

Benyttede verdier for 
opphold på %s: 
OppholdsId %s, 
Startdato %s, Sluttdato 
%s 

For opphold på Svalbard og Jan Mayen må startdato for oppholdet være tidligere enn 
eller lik sluttdato, innenfor samme oppholdsID. 

246  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Uføregrad må være 
mellom 1 og 100%. 

Oppgitt uføregrad er 
%s. 

For pensjon eller trygdebeskrivelse ''uførepensjon'' og ''uførepensjon fra andre enn 
folketrygden'' må pensjonsgraden være mellom 1 og 100% 

247  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Pensjonsgrad må være 
mellom 1 og 100%. 

Oppgitt pensjonsgrad er 
%s. 

For pensjon eller trygdebeskrivelse ''alderspensjon'' og ''avtalefestet pensjon" må 
pensjonsgraden være mellom 1 og 100% 

248  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Sluttdato kan ikke være 
før startdato. 

Benyttede verdier: 
Startdato er %s og 
sluttdato er %s. 

Gjelder periode som er lagt til under tilleggsinformasjon. Når du bruker periode under 
tilleggsinformasjon må startdato være før sluttdato. I dette tilfellet er sluttdato før 
startdato. 
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252 
 

 Må 
korriger
es innen 
fristen 

 

Inntektsmottakere med 
ordinært eller maritimt 
arbeidsforhold må 
knyttes til en 
virksomhet. 

 Inntektsmottakere som har et ordinært eller maritimt arbeidsforhold må være knyttet 
til et virksomhetsnummer.  
Alle underenheter skal ha et eget virksomhetsnummer. Oversikt over disse finner du i 
Enhetsregisteret, www.brreg.no. 
 

254 
 

x Melding
en 

avvises 
 

Inntektsmottakers 
fødselsdato er ikke i 
samsvar med fnr/dnr 

Oppgitt fnr/dnr er %s. 
Oppgitt fødselsdato er 
%s. 

Fødselsdatoen som er oppgitt for inntektsmottakeren stemmer ikke med 
fødselsdatoen i fødselsnummer eller D-nummer.  

255  Melding
en 

avvises 

En virksomhet kan ikke 
rapporteres flere ganger i 
en melding. 

 Et virksomhetsnummer skal bare oppgis én gang i hver a-melding. 
Dersom samme virksomhetsnummer oppgis flere ganger i samme a-melding, fører 
dette til feil i oppsummeringen. 

256   Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Start- og/eller sluttdato 
for arbeidsforholdet bør 
ikke være for langt 
tilbake/fram i tid. 
 

Innrapportert startdato er 
%s / sluttdato er %s. Sjekk 
om datoene er riktige, og 
foreta eventuelle 
korrigeringer. 

Denne feilmeldingen får du hvis start- og sluttdatoer for arbeidsforhold ligger svært 
langt fram eller tilbake i tid. Du må kontrollere at du har oppgitt riktig dato. 
 
  
 

257   Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Start- og/eller sluttdato 
for permisjonen bør ikke 
være for langt 
tilbake/fram i tid. 
 

Innrapportert startdato er 
%s / sluttdato er %s. Sjekk 
om datoene er riktige, og 
foreta eventuelle 
korrigeringer. 

Denne feilmeldingen får du hvis start- og sluttdatoer for permisjon ligger svært langt 
fram eller tilbake i tid. Du må kontrollere at du har oppgitt riktig dato. 
 

258   Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Dato forendring av 
stillingsprosent kan ikke 
være tidligere enn 
01.01.1960 eller mer enn 
ett år fram i tid fra 
rapporteringsperioden. 
 

Innrapportert dato for 
endring av stillingsprosent 
er %s . Sjekk om datoen er 
riktig, og foreta eventuelle 
korrigeringer. 

Denne feilmeldingen får du hvis dato for endring av stillingsprosent ligger svært langt 
fram eller tilbake i tid. Du må kontrollere at du har oppgitt riktig dato. 
 

http://www.brreg.no/
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259   Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Dato for siste 
lønnsendring kan ikke 
være tidligere enn 
01.01.1960 eller mer enn 
ett år frem i tid fra 
rapporteringsperioden 
. 
 

Innrapportert dato for 
siste lønnsendring er %s . 
Sjekk om datoen er riktig, 
og foreta eventuelle 
korrigeringer. 

Denne feilmeldingen får du hvis dato for siste lønnsendring ligger svært langt fram 
eller tilbake i tid. Du må kontrollere at du har oppgitt riktig dato. 
 

260   Kontroll
er 

opplysni
ngene 

Start- og sluttdato for 
etterbetalingsperiode må 
være innenfor samme år 
 

Innrapportert startdato er 
%s / sluttdato er %s. Sjekk 
om datoene er riktige, og 
foreta eventuelle 
korrigeringer. 

Sluttdato på etterbetalingsperiode kan ikke være frem i tid. Årstall i startdato og 
sluttdato for etterbetalingsperiode må være det samme. Går etterbetalingsperioden 
over et årsskifte, må du rapportere dette som to etterbetalingsperioder. 

 

262)  Melding
en 

avvises 

Du kan ikke bruke 
organisasjonsnummer for 
å identifisere en person, 
du må bruke 
fødselnummer eller D-nr. 
 

Innrapportert 
organisasjonsnummer er 
%s. 

Når du identifiserer en inntektsmottaker i a-meldingen med en norsk identifikator så 
må denne identifikatoren være enten et norsk fødselsnummer eller et D-nummer.  
 

263  Melding
en 

avvises 

A-meldinger som gjelder 
for neste år kan tidligst 
leveres 1. januar. 

Melding innlevert: %s Når vi passerer månedsskiftet oktober/november, kan du ikke lenger levere a-
meldinger to måneder fram i tid.  Du kan bare levere til og med desember i 
inneværende år. Meldinger som blir sendt inn i år og som gjelder for neste år blir 
avvist. Først når vi kommer til januar kan du fortsette å levere to måneder fram i tid. 
Det er også ok å levere for alle måneder i foregående år etter at nyttår er passert. 

264  Melding
en 

avvises 

Antall døgn ombord uten 
dekkede småutgifter skal 
ikke oppgis 

Inntektsmottaker %s 
under virksomhet %s. 

Fra og med inntektsåret 2016 skal ikke denne opplysningen rapporteres. 

265  Må 
korriger
es innen 
fristen 

Du har oppgitt et 
fradrag uten 
fradragsbeskrivelse 

Lovlige 
fradragsbeskrivelser er 
%s 

Her har du oppgitt et fradrag, men ikke oppgitt en beskrivelse. Du må alltid oppgi en 
beskrivelse av fradraget. Du må rette opp i feilen for at fradraget skal komme med på 
selvangivelsen til inntektsmottaker. 

 


