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1 Kodespeil – dagens lønns- og trekk-koder mot  

a-ordningens beskrivelse av ytelser 

I dette dokumentet er ytelsene sortert kun etter lønns- og trekk-koder (LTO-kode). 

Dokumentet er beregnet for deg som allerede vet hvilken LTO-kode ytelsen hører inn under. 

Lurer du på hvordan ytelsen blir beskrevet i a-ordningen og hva slags informasjon som skal 

følge ytelsen, finner du dette nedenfor. 

 

2 Kode 110 - Kost og losji 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall 

Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn 

Losji 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak arbeidsgiveravgift hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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3 Kode 111 A - Lønn, honorarer mv. 
(Se også kode 129) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall 

Kontantytelse Fastlønn  

Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid  

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid  

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med 

utførelse av verv 

 

Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse  

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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4 Kode 112 A - Trekkpliktige naturalytelser  
(Se også kode 137) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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5 Kode 113 A - Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført 

i utlandet 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Spesifikasjon 

Kontantytelse Fastlønn  Opptjent på 

kontinental- 

sokkel 

Opptjenings- 

land 

(landkode) Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg 

knyttet til arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg 

knyttet til ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Styrehonorar og 

godtgjørelse i forbindelse 

med utførelse av verv 

 

Kommunal omsorgslønn 

og fosterhjemsgodtgjørelse 

 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

Du kan bare unnlate å angi arbeidsgiveravgiftsplikt når arbeidet er utført i utlandet av 

utenlandsk statsborger som ikke er medlem av trygden eller når det foreligger 

dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i 

Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er 

omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og 

velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk 

trygdelovgivning. 

 

6 Kode 114 A  - Styrehonorar mv. til person som er 

skattemessig bosatt i utlandet 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Spesifikasjon 

Kontantytelse Styrehonorar Skattemessig bosatt (landkode) 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

7 Kode 115 A - Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller 

konsulær stasjon som ikke er skattepliktig i Norge 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Spesifikasjon 

Kontantytelse Lønn mv som ikke er skattepliktig i 
Norge fra utenlandsk diplomatisk eller 
konsulær stasjon 

Skattemessig bosatt 
(landkode) 
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Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

8 Kode 116 A - Skattepliktig del av ulykkesforsikring og 

yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier 

mv. 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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9 Kode 117 A - Hyretillegg  
(Se også kode 925) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Hyretillegg 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

10 Kode 118 A - Fri bil 
(se også kode 125 og 135) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Bil Listepris 
Registreringsnummer 

Bilpool 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

11 Kode 119 A – Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider  
(Se også kode 527) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Kost (dager) Antall dager Sokkelarbeider 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja, dersom arbeidstakeren har en samlet årlig 

personinntekt som overstiger kr 600 000* 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

*Arbeidsgiver må selv vurdere sannsynligheten for at arbeidstakeren vil overstige kr 600 000 

i løpet av inntektsåret.  
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12 Kode 120 A - Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Rentefordel lån 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

13 Kode 121 A – Fri bolig i arbeidsforhold 
(Se også kode 522 og 526)  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Bolig 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

14 Kode 122 - Utbetaling fra fond for idrettsutøvere  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Fond for idrettsutøvere 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

15 Kode 123 - Lønn ved konkurs – statsgaranti mv. 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Fastlønn  Lønn ved konkurs eller 
statsgaranti   

Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Feriepenger  

Annet  
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

16 Kode 124 A - Lønn og annen godtgjørelse opptjent på 

norsk kontinentalsokkel til person som er skattemessig 

bosatt i utlandet 

 

Se også kode 149 A for innrapportering av:  

 Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er 

skattemessig bosatt i utlandet – opptjent på hjelpefartøy  

 Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er 

skattemessig bosatt i USA – USA-avtalen  
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Type 
fordel  

Lønns-
beskrivelse 

Antall Tilleggs-
informasjon 

Spesifikasjon 

Kontant-
ytelse 

Fastlønn  Opptjenings-
periode. 
Fra dato  
til dato* 

Opptjent 
på 
kontinen-
tal- 
sokkel 

Opp-
tjenings-
land 
(landkode) 

Skatte-
messig 
bosatt 
(landkode) 

Timelønn Antall 
timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige 
tillegg knyttet til 
arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige 
tillegg knyttet til 
ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodt-
gjørelse 

Antall 
timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

* Under opptjeningsperiode angis startdato og evt. sluttdato for sammenhengende 

arbeidsopphold på norsk sokkel. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 
Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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17 Kode 125 A - Annen fri bil  
(Se også kode 118 og 135) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Bil Annen Listepris Registreringsnummer 

Bilpool 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 
Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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18 Kode 126 A - Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge 

uten å være skattepliktige  

Type fordel
  

Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggs-
informasjon 

Spesifikasjon 

Kontant-
ytelse 

Fastlønn  Utenlandske 
sjøfolk som 
ikke er 
skattepliktige 

Skattemessig 
bosatt 
(landkode) Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg 
knyttet til arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg 
knyttet til ikke-arbeidet 
tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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19 Kode 127 A - Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet 

Type fordel
  

Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggs-
informasjon 

Spesifikasjon 

Kontant-
ytelse 

Fastlønn  Lønn fra den 
norske stat 
opptjent i 
utlandet 

Opptjenings- 
land (landkode) 

Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg 
knyttet til arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg 
knyttet til ikke-arbeidet 
tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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20 Kode 128 - Bonus fra Forsvaret 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Bonus fra forsvaret År utbetalingen gjelder* 

 
*kun årstall. 
 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak arbeidsgiveravgift hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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21 Kode 129 – Lønn, honorarer mv. 
(Se også kode 111)  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall 

Kontantytelse Fastlønn  

Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid  

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid  

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med 
utførelse av verv 

 

Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse  

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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22 Kode 130 A - Elektronisk kommunikasjon - bredbånd, fri 

telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. 

22.1 Utgiftsgodtgjørelse  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Elektronisk kommunikasjon 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

22.2 Naturalytelse  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Elektronisk kommunikasjon 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

23 Kode 131 A - Opsjoner – kontantytelser 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Opsjoner 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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24 Kode 132 A - Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til 

underkurs 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs* 

 

*Aksjene skal i utgangspunktet verdsettes til antatt salgsverdi. Dersom aksjenes reelle 

salgsverdi ikke kan fastsettes på annen måte, kan den beregnes ut fra børsverdi, notering på 

meglerliste eller settes lik aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi.  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

25 Kode 133 A - Opsjoner – naturalytelser 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Opsjoner 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

26 Kode 134 - Lønn og godtgjørelse til dagmamma eller 

praktikant som passer barn i barnets hjem 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Lønn og godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som  
passer barn i barnets hjem 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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27 Kode 135 A - Fri bil utenfor standardregelen 
(Se også kode 118 og 125) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Bil Utenfor standardregelen 

Listepris 

Registreringsnummer* 

Totalt kjørte km 

Herav kjøring hjem arbeid 

 

*Hvis inntektsmottaker ikke har en bestemt bil til disposisjon, men bruker bil fra bilpool, 

erstattes registreringsnummer med "bilpool". 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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28 Kode 136 A – Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført 
i utlandet 

28.1 Fri bil  

Type fordel
  

Lønns- 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Spesifikasjon 

Naturalytelse Bil Listepri
s 

Registrerings-
nummer/bilpoo
l 

Opptjent på 
kontinentalsokkel 

Opptjenings-
land* 

 

*oppgis kun når ytelsen er opptjent i utlandet. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

28.2 Annet   

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Spesifikasjon 

Naturalytelse Annet Opptjent på 
kontinentalsokkel 

Opptjeningsland 
(Landkode) 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak arbeidsgiveravgift hvis: 

Du kan bare unnlate å angi arbeidsgiveravgiftsplikt når arbeidet er utført i utlandet av 

utenlandsk statsborger som ikke er medlem av trygden eller når det foreligger 

dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i 

Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er 

omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og 

velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk 

trygdelovgivning. 

 

29 Kode 137 - Trekkpliktige naturalytelser  
(Se også kode 112) 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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30 Kode 138 - Foreldrepenger fra folketrygden  

Type fordel  Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Foreldrepenger fra 
folketrygden 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

31 Kode 139 - Lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller 
allmennyttig institusjon eller organisasjon 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon 
eller organisasjon 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

32 Kode 140 A - Lønn og godtgjørelse til privatpersoner for 
arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Lønn og godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i 
oppdragsgivers hjem 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

33 Kode 141 - Lønn ved arbeidsmarkedstiltak  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Fastlønn  Lønn ved 
arbeidsmarkedstiltak 

Timelønn Antall timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 
arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til  
ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

34 Kode 142 A - Ventelønn 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Ventelønn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

35 Kode 143 A - Kostbesparelse i hjemmet for pendlere 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet Antall døgn 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

36 Kode 144 - Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og 

selfangstfartøy 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Fastlønn  Hyre til mannskap på 
fiske-, 
småhvalfangst- og 
selfangstfartøy 

Timelønn Antall 
timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 
arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til  
ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall 
timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  
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Annet  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

(Arbeidsgiveravgift erstattes av produktavgift) 

 

37 Kode 145 - Dagpenger til fisker som bare har hyre 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Dagpenger til fisker som 
bare har hyre 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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38 Kode 146 - Sykepenger til fisker som bare har hyre 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Sykepenger til fisker som 
bare har hyre 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

39 Kode 147 - Dagpenger ved arbeidsløshet 

Type fordel Ytelse fra offentlige beskrivelse Tilleggsinformasjon  
ved etterbetaling 

Kontantytelse Dagpenger ved arbeidsløshet Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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40 Kode 148 - Sykepenger fra folketrygden 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Sykepenger fra 
folketrygden 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

Jan Mayen og bilandene 

Svalbard 

  
Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

41 Kode 149 A – Diverse 

Ytelser som etter dagens ordning ble innrapportert under kode 149 A, men i a-ordningen får 

egne kombinasjoner ved innrapportering. 

 

41.1 Feriepenger og bonus opptjent i utlandet - tidligere år 

Type fordel Lønns- 
beskrivelse 

Tilleggs-
informasjon 

Spesifikasjon 

Kontantytelse Feriepenger Fra dato til dato Opptjent på 
kontinentalsokkel 

Opptjeningslan
d (landkode) 

Bonus 

 
* Gjelder en utbetaling flere tidligere år, må du oppgi ett beløp for hvert av de aktuelle årene. 
 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard* 
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Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

*Feriepenger kan som hovedregel kun skattlegges til Svalbard dersom skattyter har 

opparbeidet retten til feriepengene gjennom arbeid på Svalbard. Dvs. at en skattyter som 

arbeider på Svalbard i et inntektsår med utbetaling av tilhørende feriepenger året etter, får 

feriepengene skattlagt etter lønnstrekkordningen. 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

41.2 Lønn og annen godtgjørelse – annet  

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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41.3 Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til 

person som er skattemessig bosatt i utlandet – opptjent på hjelpefartøy 

Type 
fordel  

Lønns- 
beskrivelse 

Antall Tilleggs-
informasjon 

Spesifikasjon 

Kontant-
ytelse 

Fastlønn  Opp- 

tjenings-

periode. 

Fra dato til 

dato* 

Opptjent 
på 
kontin-
ental-
sokkel 

Opp-
tjenings-
land 
(landkode 
= Norge) 

Skatte-
messig 
bosatt 
(landkode
) 

Opptjent 
på 
hjelpe-
fartøy 

Timelønn Antall 
timer 

Faste tillegg  

Uregel-
messige 
tillegg knyttet 
til arbeidet tid 

 

Helligdags-
tillegg 

 

Uregel-
messige 
tillegg knyttet 
til ikke-
arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodt
gjørelse 

Antall 
timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

* Under opptjeningsperiode angis startdato og evt. sluttdato for sammenhengende 

arbeidsopphold på norsk sokkel. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

  

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

41.4 Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til 

person som er skattemessig bosatt i USA – USA-avtalen 

Type 
fordel  

Lønns- 
beskrivelse 

Antall Tilleggs-
informasjon 

Spesifikasjon 

Kontant-
ytelse 

Fastlønn  Lønn første 

60 dager 

Opptjent 
på 
kontinental
sokkel 

Opptjenings-
land (land-
kode = 
Norge) NO 

Skatte-
messig 
bosatt  
(land-kode) 
US 

Timelønn Antall 
timer 

Faste tillegg  

Uregel-
messige 
tillegg knyttet 
til arbeidet tid 

 

Helligdags-
tillegg 

 

Uregel-
messige 
tillegg knyttet 
til ikke-
arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodt
gjørelse 

Antall 
timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

42 Kode 151 A - Smusstillegg 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Smusstillegg 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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43 Kode 153 A - Trekkpliktig (herunder fast) bil- og 

båtgodtgjørelse mv.  
(se også kode 711, 712 og 714) 

 

43.1 Trekkpliktig bilgodtgjørelse   

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

43.2 Trekkpliktig fast bilgodtgjørelse   

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse 

 

 

 

 

 



         Dokumentet blir ikke oppdatert med nye beskrivelser etter 2015 

Dokumentet blir ikke oppdatert med nye beskrivelser etter 2015             Side 42 av 103 

 

! 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

44 Kode 155 A - Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost 
(Se også kode 157, 610, 613, 614, 616, 619, 620, 623, 627 og 649) 

 

44.1 Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

44.2 Trekkpliktig annen godtgjørelse på tjenestereise 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Reise annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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45 Kode 156 A - Trekkpliktig bilgodtgjørelse mv. til reise, kost 
og losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge 

 

45.1 Trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med 

opphold i Norge 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Utlending med opphold i Norge 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

45.2 Trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold 

i Norge 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji Utlending med opphold i Norge 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

45.3 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse – besøksreiser til hjemmet for 

utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet Utlending med opphold i Norge 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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45.4 Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser til hjemmet for utenlandsk 

arbeidstaker med opphold i Norge 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet 
kilometergodtgjørelse bil 

Utlending med opphold i Norge 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

46 Kode 157 A - Trekkpliktig godtgjørelse til losji – 

innland/utland 
(se også kode 155, 610, 613, 614, 616, 619, 620, 623, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Reise losji 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

47 Kode 161 A - Trekkpliktig stipend 
(Se også kode 818) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Stipend 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 



         Dokumentet blir ikke oppdatert med nye beskrivelser etter 2015 

Dokumentet blir ikke oppdatert med nye beskrivelser etter 2015             Side 48 av 103 

 

! 

 

48 Kode 199 A – Andre trekkpliktig utgiftsgodtgjørelser 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

49 Kode 208 - Overgangsstønad til enslig mor eller far som 

begynte å løpe 1. april 2014 eller senere 

(Se også "Overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe 31.mars 2014 eller 

tidligere" (tidligere kode 224) og Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv." (tidligere 

kode 226)) 

 

Type ytelse Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Overgangsstønad til enslig mor eller far som 
begynte å løpe 1. april 2014 eller senere 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

50 Kode 211 - Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og 

livrenter i arbeidsforhold mv. 
(Se kode 212) 

Type fordel Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Pensjon og livrenter i 
arbeidsforhold 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Kildeskatt på pensjoner 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

51 Kode 212 A - Pensjon og livrenter i arbeidsforhold mv. 
(Se kode 211) 

Type fordel Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Pensjon og livrenter i 
arbeidsforhold 

Fra dato til dato* 
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* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Kildeskatt på pensjoner 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak arbeidsgiveravgift hvis: 

pensjonen begynte å løpe før 01.01.88, er den ikke med i grunnlaget for beregning av 

arbeidsgiveravgift. 

 

52 Kode 214 - Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter 

dødsfall 
(Se også kode 916) 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse 

Kontantytelse Etterlønn og etterpensjon 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Jan Mayen og bilandene 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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53 Kode 215 - Pensjon i dødsmåneden  

Gjelder pensjoner utbetalt i dødsmåneden.  

 

Fra og med 2015 er ikke lenger krav om å rapportere pensjon i dødsmåneden med en egen 

beskrivelse. Skattefrihet for pensjon i dødsmåneden blir ivaretatt av skatteetaten under 

ligningsbehandlingen. 

 

Fra januar 2015 skal pensjon i dødsmåneden innrapporteres med samme beskrivelse som er 

benyttet for de aktuelle pensjonsytelsene i månedene før dødsmåneden.  

 

Unntak: 

All pensjon som utbetales etter selve dødsmåneden anses som etterpensjon, og 

innrapporteres som ”Etterlønn og etterpensjon etter dødsfall". 

 

54 Kode 216 - Føderåd  

(Innrapportering skjer fortsatt bare en gang i året) 

 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse 

Naturalytelse Føderåd 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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55 Kode 217 - Alderspensjon fra folketrygden 

Type ytelse Pensjon eller 
trygd beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjo
n ved etterbetaling 

Kontantytelse Alderspensjon fra 
folketrygden 

Beløp 
grunnpensjon 

Pensjonsgrad Fra dato til dato* 

Beløp 
tilleggspensjon 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår.  

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

56 Kode 218 - Uførepensjon fra folketrygden 

Type ytelse Pensjon eller 
trygd beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjo
n ved etterbetaling 

Kontantytelse Uførepensjon fra 
folketrygden 

Beløp 
grunnpensjon 

Uføregrad Fra dato til dato* 

Beløp 
tilleggspensjon 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

57 Kode 219 – Skattepliktig ektefelletillegg  
(Se også kode 242) 

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Ektefelletillegg Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

58 Kode 220 - Barnepensjon fra folketrygden  

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Barnepensjon fra folketrygden Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

59 Kode 224 - Overgangsstønad til enslig mor eller far som 

begynte å løpe 31. mars 2014 eller tidligere  

(Se også "Overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe 1.april 2014 eller 

senere" (tidligere kode 208) og Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv." (tidligere 

kode 226)) 

 

Type ytelse Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Overgangsstønad til enslig 
mor eller far som begynte å 
løpe 31. mars 2014 eller 
tidligere 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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60 Kode 226 - Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv.  

Se også "Overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe 1.april 2014 eller 

senere" (tidligere kode 208) og Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv." (tidligere 

kode 224) 

 

Type ytelse Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Overgangsstønad til 
gjenlevende ektefelle 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

61 Kode 227 - Avtalefestet pensjon (AFP) 
(Se også kode 243) 

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggs-
informasjon 

Tilleggsinformasjon 
ved etterbetaling 

Kontantytelse Avtalefestet pensjon (AFP) Pensjonsgrad Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Kildeskatt på pensjoner 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

Unntak:  

Det kan unntaksvis forekomme at selve utbetalingen er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Dette 

kan gjelde for utbetalinger fra Oslo pensjonsforsikring og Statens pensjonskasse. 

 

62 Kode 228 - Barnepensjon fra andre enn folketrygden  

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Barnepensjon fra andre enn 
folketrygden 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Kildeskatt på pensjoner 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei* 

 

Unntak:  

*Kan inngå i grunnlag for arbeidsgiveravgift om ytelsen betales av tidligere arbeidsgiver over 

driften. Om pensjonen begynte å løpe før 01.01.88, er den likevel ikke med i grunnlaget for 

beregning av arbeidsgiveravgift. 

 

63 Kode 229 - Underholdsbidrag til barn – skattefritt 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Underholdsbidrag til barn 
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Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

64 Kode 230 - Naturalytelser i pensjonsforhold  
(Se også kode 246) 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse 

Naturalytelse Bil 

Rentefordel lån 

Bolig 

Elektronisk kommunikasjon 

Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Kildeskatt på pensjoner 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift: 

Pensjonsytelser som begynte å løpe før 01.01.88. 

 

65 Kode 232 – Introduksjonsstønad 

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Introduksjonsstønad Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

66 Kode 234 - Supplerende stønad til personer med kort 

botid i Norge 

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Supplerende stønad til person 
med kort botid i Norge 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

67 Kode 235 - Skattefrie tilleggsstønader 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Skattefrie tilleggsstønader   

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

68 Kode 237 - Kvalifiseringsstønad 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse 

Kontantytelse Kvalifiseringsstønad 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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69 Kode 238 - Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive 

livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer  

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) 
og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer 

Totalt utbetalt beløp 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

70 Kode 239 – Arbeidsavklaringspenger 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontantytelse Arbeidsavklaringspenger Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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71 Kode 240 - Krigspensjon  

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjo
n ved etterbetaling 

Kontantytelse Krigspensjon mv. Herav etterlattepensjon Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

72 Kode 241 - Pensjon til gjenlevende ektefelle 

(Etterlattepensjon fra folketrygden) 

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjo
n ved etterbetaling 

Kontantytelse Etterlattepensjon fra 
folketrygden 

Beløp grunnpensjon Fra dato til dato* 

Beløp tilleggspensjon 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

73 Kode 242 - Skattefritt ektefelletillegg 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Ektefelletillegg Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

74 Kode 243 - Ny avtalefestet pensjon i privat sektor som 

begynte å løpe 1.1.2011 eller senere   
(Se også kode 227) 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontant-
ytelse 

Ny avtalefestet pensjon (AFP) i 
privat sektor 

Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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75 Kode 244 – Svangerskapspenger 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon ved etterbetaling 

Kontant-
ytelse 

Svangerskapspenger Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

76 Kode 245 - Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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77 Kode 246 - Rentefordel ved rimelig lån for pensjonist 
(Samme som kode 230) 

78 Kode 247 - Uførepensjon fra andre enn folketrygden 

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon 
ved etterbetaling 

Kontantytelse Uførepensjon fra andre 
enn folketrygden 

Uføregrad Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei* 

 

*Kan inngå i grunnlag for arbeidsgiveravgift om ytelsen betales av tidligere arbeidsgiver over 

driften. Om pensjonen begynte å løpe før 01.01.88, er den likevel ikke med i grunnlaget for 

beregning av arbeidsgiveravgift. 

 

79 Kode 248 - Underholdsbidrag tidligere ektefelle 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse 

Kontantytelse Underholdsbidrag tidligere ektefelle 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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80 Kode 249 - Pensjon – diverse  

Type ytelse Pensjon eller trygd 
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon ved 
etterbetaling 

Kontantytelse Annet Fra dato til dato* 

 

* Dersom etterbetaling gjelder for flere inntektsår må beløpet splittes opp i en transaksjon per 

inntektsår. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Kildeskatt på pensjoner 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei* 

 

*Unntak: Det kan forekomme at en utbetaling er grunnlag for arbeidsgiveravgift 

 

81 Kode 311 - Fagforeningskontingent  

Type ytelse Beskrivelse 

Fradrag Fagforeningskontingent 

Fradrag Fagforeningskontingent Svalbard 

Fradrag Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene i Antarktis 

 

82 Kode 312 - Premie til pensjonsordninger  

Type ytelse Beskrivelse 

Fradrag Premie til pensjonsordninger 

Fradrag Premie til pensjonsordninger – Svalbard 

Fradrag Premie til pensjonsordninger – Jan Mayen og bilandene i 
Antarktis 
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83 Kode 314 - Premie til fond og trygd 

Type ytelse Beskrivelse 

Fradrag Premie til fond og trygd 

Fradrag Premie til fond og trygd - Svalbard 

 

84 Kode 315 – Brakkeleie 

Type ytelse Beskrivelse 

Fradrag Brakkeleie 

Fradrag Brakkeleie - Svalbard 

 

85 Kode 401 - Betalinger til næringsdrivende  

Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til 

åndsverk. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig 

eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. 

 

85.1 Basistilskudd for fastleger og driftstilskudd for spesialister 

Enkelte kommuner har tidligere innrapportert basistilskudd for fastleger og driftstilskudd for 
fysioterapeuter og andre spesialister i LTO kode 401.  
 
Opplysningsplikten for betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted 

omfatter imidlertid ikke denne type utbetalinger og skal ikke innrapporteres i den nye 

løsningen.  

En ev. rapporteringsplikt for nevte tilskudd mv. kan følge av ligningsloven § 6-3 nr. 2 og 3 og 

forskriften 17. april 2008 nr 386, men det er per dags dato ikke utviklet en mottaksløsning for 

rapportering av denne typen tilskudd mv.  

 

Merk! 

Disse tilskuddene skal derfor ikke innrapporteres inntil videre. 
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85.2 Kontantytelser – annet 

Type fordel Næringsinntektsbeskrivelse 

Kontantytelse Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

85.3 Naturalytelser – annet 

Type fordel Næringsinntektsbeskrivelse 

Naturalytelse Annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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86 Kode 403 - Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt til 

selvstendig næringsdrivende 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Dagpenger ved arbeidsløshet fra folketrygden 

 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

87 Kode 404 - Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet 

i dagmammaens hjem 

 

87.1 Kontantytelse – vederlag 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Vederlag til dagmamma i eget hjem Antall barn Antall måneder 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

87.2 Utgiftsgodtgjørelse – vederlag 

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Vederlag til dagmamma i eget hjem Antall barn Antall måneder 
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Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

88 Kode 405 - Sykepenger til selvstendig næringsdrivende  

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Sykepenger fra folketrygden 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

89 Kode 444 - Sykepenger mv til dagmamma  

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Sykepenger til dagmamma 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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90 Kode 445 - Sykepenger utbetalt til jord- og skogbrukere  

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Sykepenger til jord- og skogbrukere 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

91 Kode 446 - Lott eller part (herunder minstelott) til fisker  

Type fordel Beskrivelse Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Vederlag Antall dager 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

92 Kode 447 - Dagpenger til fisker 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Dagpenger til fisker 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 
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Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

93 Kode 448 - Sykepenger til fisker 

Type fordel Beskrivelse 

Kontantytelse Sykepenger til fisker 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

94 Kode 518 - Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Naturalytelse Fri transport Antall dager 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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95 Kode 520 - Skattefri bedriftsbarnehageplass 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Bedriftsbarnehageplass 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

96 Kode 521 - Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke 

er bedriftsbarnehage 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Tilskudd barnehageplass 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

97 Kode 522 – Fri kost og losji for norsk arbeidstaker som 

ville hatt krav på fradrag for merutgifter ved 

arbeidsopphold utenfor hjemmet 
(Se også kode 121 og 526) 

 

97.1 Bolig – norsk pendler  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Bolig Antall døgn Norsk pendler 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

97.2 Kost - norsk pendler  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn Norsk pendler 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

97.3 Losji til norsk pendler 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Losji Antall døgn Norsk pendler 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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98 Kode 525 – Fri kost og losji for utenlandsk arbeidstaker 

som pendler fra utlandet 

 

98.1 Kost til utenlandsk pendler 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn Utenlandsk pendler* 

 

*Utenlandsk pendler som ikke har hatt skattekort med standardfradrag. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

98.2 Losji til utenlandsk pendler 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Losji   Antall døgn Utenlandsk pendler* 

 

*Utenlandsk pendler som ikke har hatt skattekort med standardfradrag. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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99 Kode 526 -  Fri bolig til utenlandsk arbeidstaker som 

pendler fra utlandet (trekkfri) 
(se også kode 121 og 522) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Bolig Antall døgn Utenlandsk pendler 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

100 Kode 527 A - Trekkfri kost for sokkelarbeider 
(Se også kode 119) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Kost (dager) Antall døgn Sokkelarbeider 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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101 Kode 549 -  Andre trekkfrie naturalytelser 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Naturalytelse Annet 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

102 Kode 610 – Diettgodtgjørelse m/overnatting på 

tjenestereise mv. - innland/utland  
(se kode 155, 157, 613, 614, 616, 619, 620, 623, 627, 649) 

 

102.1 Godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på hotell Antall døgn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

 

102.2 Ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise nattillegg Antall døgn 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

103 Kode 613 - Diettgodtgjørelse m/overnatting - hotell - 

innland - beordring  
(se også kode 155, 157, 610, 614, 616, 619, 620, 623, 627, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost overnatting på hotell beordring utover 28 
døgn 

Antall døgn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

104 Kode 614 - Diettgodtgjørelse u/overnatting på 

tjenestereise - innland/utland 
(se også kode 155, 157, 610, 613, 616, 619, 620, 623, 627, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost uten overnatting Antall dager 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

  

105 Kode 616 - Diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell - 

arbeidsopphold i utlandet utover 28 døgn  
(se også kode 155, 157, 610, 613, 614, 619, 620, 623, 627, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Spesifikasjon hvis kostgodtgjørelsen 
er opptjent i utlandet 

Utgifts-
godtgjørelse 

Reise kost overnatting 
på hotell beordring 
utover 28 døgn 

Antall 
døgn 

Opptjeningsland (landkode) 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

  

106 Kode 619 - Kontantgodtgjørelse ved administrativ 

forpleining (på tjenestereiser)  
(se kode 155, 157, 610, 613, 614, 616, 620, 623, 627, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Administrativ forpleining Antall døgn 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

  

107 Kode 620 – Kontantgodtgjørelse ved administrativ 

forpleining  
(se også kode 155, 157, 610, 613, 614, 616, 619, 623, 627, 649) 

 

107.1 Norsk pendler  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon for 
pendlere 

Utgiftsgodtgjørelse Administrativ 
forpleining 

Antall 
døgn 

Norsk pendler 

 

107.2 Utenlandsk pendler 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon for pendlere 

Utgiftsgodtgjørelse Administrativ forpleining Utenlandsk pendler med skattekort 
uten standardfradrag 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 
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Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

108 Kode 623 - Diettgodtgjørelse - hybel/brakke (privat) - 

innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats  
(se også kode 155, 157, 610, 613, 614, 616, 619, 620, 627, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat Antall døgn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

109 Kode 624 - Trekkfri godtgjørelse til losji – egen brakke 

eller campingvogn  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Losji egen brakke/campingvogn Antall døgn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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110 Kode 626 -  Diettgodtgjørelse ved overnatting til 

langtransportsjåfør i utlandet - Skattedirektoratets 

takseringssats 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting til 
langtransportsjåfør for kjøring i utlandet 

Antall døgn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

111 Kode 627 - Diettgodtgjørelse - pensjonat - innland/utland - 

Skattedirektoratets forskuddssats  
(se også kode 155, 157, 610, 613, 614, 616, 619, 620, 623, 649) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting på pensjonat Antall døgn 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Særskilt fradrag for sjøfolk 

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 
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Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

112 Kode 628 -  Godtgjørelse til kost og losji til utenlandsk 

arbeidstaker som pendler fra utlandet 

 

112.1 Trekkfri godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med 
skattekort uten standardfradrag 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

112.2 Trekkfri godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji Utenlandsk pendler med skattekort uten 
standardfradrag 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

113 Kode 649 – Diverse 
(se kode 155, 157, 610, 613, 614, 616, 619, 620, 623, 627) 

 

113.1 Trekkfri kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker 

med fri kost på arbeidstedet 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kost Antall reiser 
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Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

114 Kode 711, 712 og 714 - Trekkfri bilgodtgjørelse, 

passasjertillegg mv.  
(Se også kode 153) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer 

Kilometergodtgjørelse EL-bil 

Kilometergodtgjørelse passasjertillegg 

Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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115 Kode 721 – Kontantgodtgjørelse til dekning av 

reiseutgifter til besøk i hjemmet  
(se kode 723, 724, 725) 

 

115.1 Trekkfri bilgodtgjørelse – besøksreiser til hjemmet for pendlere 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet 
kilometergodtgjørelse bil 

Antall kilometer 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

115.2 Trekkfri utgiftsgodtgjørelse – besøksreiser til hjemmet for pendlere 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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116 Kode 723 - Besøksreiser til hjemmet for pendlere  
(Se også kode 721, 724, 725) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet Antall reiser 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

  

117 Kode 724 – Fri besøksreiser til hjemmet i utlandet 
(Se også kode 721, 723, 725) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Naturalytelse Besøksreiser 
hjemmet annet 

Antall reiser Utenlandsk pendler med 
skattekort uten standardfradrag 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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118 Kode 725 - Kontantgodtgjørelse til dekning av 

besøksreiser til hjemmet i utlandet  
(se også kode 721, 723, 724) 

 

118.1 Kontantgodtgjørelse til dekning av reiseutgifter til hjemmet i utlandet  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggsinformasjon 

Utgifts-
godtgjørelse 

Besøksreiser 
hjemmet 
kilometer-
godtgjørelse bil 

Antall 
kilometer 

Utenlandsk pendler 
med skattekort uten 
standardfradrag 

Antall reiser 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

118.2 Kontantgodtgjørelse til dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Utgifts-
godtgjørelse 

Besøksreiser hjemmet annet Utenlandsk pendler med skattekort uten 
standardfradrag 

Antall reiser 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

119 Kode 749 – Diverse 
(Se også kode 849) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Annet 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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120 Kode 813 - Flyttegodtgjørelse og kompensasjonstillegg 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse mv. 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

121 Kode 818 - Trekkfrie stipend  
(Se også kode 161) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Stipend 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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122 Kode 824 - Godtgjørelse i henhold til særavtaler inngått av 

bl.a. Utenriksdepartementet  

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Godtgjørelse i hht særavtaler utland 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

123 Kode 825 - Matpenger i forbindelse med overtid  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall 

Utgiftsgodtgjørelse Overtidsmat Antall dager 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

124 Kode 849 - Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser – annet  
(Se også kode 749) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Annet 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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125 Kode 911 - Skattefri erstatning for tort og svie i 

forbindelse ved opphør av arbeidsforhold  

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Skattefri erstatning 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

126 Kode 912 - Betaling til fond for idrettsutøvere  

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Fond for idrettsutøvere 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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127 Kode 913 A – Svalbardinntekt 

Frist for innrapportering  

Det er kun krav om en årlig innrapportering av inntekter som skattlegges etter 

svalbardskatteloven. Opplysninger om foretatt lønnstrekk skal innrapporteres to ganger årlig. 

I tillegg skal det kun foretas to årlige innbetalinger av foretatt lønnstrekk (fastsatt skatt). 

 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Skatte- og avgiftsregel 

Kontantytelse Fastlønn  Svalbardinntekt 

Timelønn Antall 

timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 

arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 

ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall 

timer 

Styrehonorar og godtgjørelse i 

forbindelse med utførelse av verv 

 

Kommunal omsorgslønn og 

fosterhjemsgodtgjørelse 

 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Trekkplikt? Ja* 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

*Trukket skatt og trygdeavgift undergitt lønnstrekkordningen 
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128 Kode 914 A – Inntekt på Jan Mayen og bilandene i 

Antarktis  

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Skatte- og avgiftsregel 

Kontantytelse Fastlønn  Jan Mayen og bilandene i 
Antarktis 
 Timelønn Antall 

timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 

arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 

ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall 

timer 

Styrehonorar og godtgjørelse i 

forbindelse med utførelse av verv 

 

Kommunal omsorgslønn og 

fosterhjemsgodtgjørelse 

 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 
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129 Kode 914 – Forskuddstrekk Jan Mayen og bilandene i 

Antarktis  

Type trekk Beskrivelse 

Forskuddstrekk Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis 

Forskuddstrekk Betalt trygdeavgift for lønn på Jan Mayen og bilandene i Antarktis 

 

130 Kode 915 A - Lønn mv. til utenlandske artister  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Utenlandsk artist Årstall Oppgrossingsgrunnlag 
(samlet nettogodtgjørelse) 

Trukket 
artistskatt 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

  

Unntak for arbeidsgiveravgift: 

Den som er arbeidsgiver på det tidspunktet artisten blir skattepliktig som bosatt, har likevel 

plikt til å beregne og betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn mv. til artisten i det aktuelle 

inntektsåret i perioden før artisten blir skattepliktig som bosatt. Plikt til å betale 

arbeidsgiveravgift foreligger ikke hvis arbeidstakeren ikke omfattes av de norske 

trygdereglene i henhold til EØS-avtalens trygdeforordninger eller annen avtale om trygd 

inngått med andre land. 

 

131 Kode 916 – Skattefrie utbetalinger 

 

131.1 Skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag  

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Sluttvederlag 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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131.2 Skattefri etterlønn og etterpensjon etter dødsfall 
(Se også kode 214) 

Type ytelse Pensjon eller trygd beskrivelse 

Kontantytelse Etterlønn og etterpensjon 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

131.3 Andre skattefrie utgiftsgodtgjørelser  

Type ytelse Lønnsbeskrivelse 

Utgiftsgodtgjørelse Skattefrie utbetalinger 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 
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132 Kode 917 - Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Skatte- og avgiftsregel 

Kontantytelse Fastlønn  Skattefri arbeidsinntekt –  
barn under 13 år 
 Timelønn Antall 

timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 

arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg knyttet til 

ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall 

timer 

Styrehonorar og godtgjørelse i 

forbindelse med utførelse av verv 

 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

133 Kode 923 - Lønn etter dødsfall 

Denne inntektsbeskrivelsen kan først benyttes fra og med januar 2017. Fram til dette, skal 

ytelsen rapporteres inn som Kontantytelse – Kapitalinntekt. Se punkt 12.25. 

 

Gjelder lønn og feriepenger som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som 

vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet.  

 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Lønn etter dødsfall 
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Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

Til og med inntektsåret 2013 ble denne ytelsen innrapportert i kode 916 

 

134 Kode 923 - Kapitalinntekt  

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Kapitalinntekt 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Nei 

 

135 Kode 925 - Skattefritt hyretillegg  
(Se også kode 117) 

Type fordel Lønnsbeskrivelse 

Kontantytelse Hyretillegg 

 

Særskilt skatte- og avgiftsregel 

Følgende skatte- og avgiftsregler kan være aktuelle for denne ytelsen  

Svalbard 

Jan Mayen og bilandene 

Særskilt fradrag for sjøfolk 

 

Trekkplikt? Nei 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 
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arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

136 Kode 927 A - Lønn og annen godtgjørelse som ikke er 

skattepliktig for person som er medlem av folketrygden 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse Antall Tilleggs- 

informasjon 

Spesifikasjon 

Kontantytelse Fastlønn  Lønn og annen 
godtgjørelse 
som ikke er 
skattepliktig 
  

Skattemessig 
bosatt 
(landkode) 
 

Timelønn Antall 

timer 

Faste tillegg  

Uregelmessige tillegg 

knyttet til arbeidet tid 

 

Helligdagstillegg  

Uregelmessige tillegg 

knyttet til ikke-arbeidet tid 

 

Bonus  

Overtidsgodtgjørelse Antall 

timer 

Sluttvederlag  

Feriepenger  

Annet  

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning 

 



         Dokumentet blir ikke oppdatert med nye beskrivelser etter 2015 

Dokumentet blir ikke oppdatert med nye beskrivelser etter 2015             Side 96 av 103 

 

! 

 

137 Kode 928 - Fordel av fri bolig inkludert 

”kompensasjonstillegg” for statsansatte i utlandet 

Merk! 

Her innrapporteres kun det skattepliktige kompensasjonstillegget, og ikke verdien av fri bolig. 

Fri bolig innrapporteres under "Naturalytelse – bolig". I lønns- og trekkoppgaven omfattet 

kode 928 både fordelen av fri bolig og kompensasjonstillegget. I tillegg ble fordel av fri bolig 

må innberettet på kode 121 (-A) "Fri bolig i arbeidsforhold", samt at kompensasjonstillegget 

ble innrapportert som lønn i kode 111-A, 113-A eller 127-A. En slik dobbeltrapportering av 

kompensasjonstillegget skal ikke skje i A-meldingen. 

 

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon 

Kontantytelse Kompensasjonstillegg bolig Statsansatt i utlandet 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak arbeidsgiveravgift hvis: 

det ved blankett A1 / E 101 eller særskilt melding fra norsk trygdemyndighet fremgår at 

inntektsmottakeren er unntatt fra norsk trygd, eller arbeidet er utført i utlandet av en 

utenlandsk statsborger som ikke er medlem i norsk trygd. 

 

138 Kode 961-A – Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på 

nettolønnsordning - arbeid utført i Norge 

 

138.1 Kontantytelse - nettolønn  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Skatte- og avgiftsregel 

Kontantytelse Fastlønn Oppgrossings tabellnr Nettolønn 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 
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arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

138.2 Beregnet skatt – nettolønn  

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Skatte- og avgiftsregel 

Kontantytelse Beregnet skatt Oppgrossings tabellnr Nettolønn 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

138.3 Naturalytelser – nettolønn  

Type  
fordel 

Lønns-
beskrivelse 

Tilleggsinformasjon Skatte- og 
avgiftsregel 

Natural- 
ytelse 

Bil Listepris Registrerings-
nummer/bilpool 

Oppgrossings-

tabellnr 

Nettolønn 

Bolig   

Annet   

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 
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138.4 Utgiftsgodtgjørelser – nettolønn  

Type fordel Beskrivels
e 

Tilleggsinformasjon Skatte- og avgiftsregel 

Utgiftsgodtgjørelse Annet Oppgrossingstabellnummer Nettolønn 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

139 Kode 971-A – Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på 

nettolønnsordning - arbeid utført i utlandet  

 

139.1 Kontantytelse – nettolønn 

Type fordel Beskrivelse Spesifikasjon Tilleggsinformasjon Skatte- og 
avgiftsregel 

Kontantytelse Fast lønn Opptjeningsland 
(landkode) 

Utenlandsk skatt * 

(betalt utenlandsk 

skatt) 

Nettolønn 

 

*Her oppgis skatt betalt i utlandet omregnet til norske kroner. Hvis dette ikke er kjent, fylles 

feltet ut med 0,-. 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

Du kan bare unnlate å angi arbeidsgiveravgiftsplikt når arbeidet er utført i utlandet av 

utenlandsk statsborger som ikke er medlem av trygden eller når det foreligger 

dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i 

Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er 
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omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og 

velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk 

trygdelovgivning. 

 

139.2 Beregnet skatt – nettolønn  

Type fordel Beskrivelse Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel 

Kontantytelse Beregnet skatt Opptjeningsland (landkode) Nettolønn 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

Du kan bare unnlate å angi arbeidsgiveravgiftsplikt når arbeidet er utført i utlandet av 

utenlandsk statsborger som ikke er medlem av trygden eller når det foreligger 

dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i 

Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er 

omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og 

velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk 

trygdelovgivning. 

 

139.3 Naturalytelser – nettolønn  

Type  
fordel 

Beskrivels
e 

Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og 
avgiftsregel 

Natural- 
ytelse 

Bil Listepris Registrerings-
nummer/bilpool 

Opptjeningslan
d (landkode) 

Nettolønn 

Bolig  

Annet  

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

Du kan bare unnlate å angi arbeidsgiveravgiftsplikt når arbeidet er utført i utlandet av 

utenlandsk statsborger som ikke er medlem av trygden eller når det foreligger 

dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i 

Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er 

omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og 
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velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk 

trygdelovgivning. 

 

139.4 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse – nettolønn  

Type fordel Beskrivelse Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel 

Utgiftsgodtgjørelse Annet Opptjeningsland 
(landkode) 

Nettolønn 

 

Trekkplikt? Ja 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja 

 

Unntak for arbeidsgiveravgift, hvis: 

det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke 

er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt 

arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding 

fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av 

norsk trygdelovgivning. 

 

140 Kode 950 – Forskuddstrekk 

 

140.1 Ordinært forskuddstrekk  

Type trekk 

Forskuddstrekk 

 

140.2 Forskuddstrekk på barnepensjon  

Type trekk Beskrivelse 

Forskuddstrekk Forskuddstrekk på barnepensjon 

 

140.3 Forskuddstrekk på kildeskatt  

Type trekk Beskrivelse 

Forskuddstrekk Kildeskatt på pensjon 
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140.4 Forskuddstrekk til Svalbard  

Type trekk Beskrivelse 

Forskuddstrekk Svalbardinntekt 

 

141 Oversikt over ytelser som kun utbetales fra Arbeids- og 

velferdsetaten og/eller Garantikassen for fiskere 

Tidligere kode Ytelse i a-ordningen 

138 Foreldrepenger fra folketrygden 

145 Dagpenger til fisker som bare har hyre   

146 Sykepenger til fisker som bare har hyre 

147 Dagpenger ved arbeidsløshet   

148 Sykepenger fra folketrygden   

217 Alderspensjon fra folketrygden   

218 Uførepensjon fra folketrygden   

220 Barnepensjon fra folketrygden   

224 Overgangsstønad til enslig mor eller far   

226 Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv.   

229 Underholdsbidrag til barn – skattefritt   

235 Skattefrie tilleggsstønader   

239 Arbeidsavklaringspenger 

240 Krigspensjon 

241 Pensjon til gjenlevende ektefelle fra folketrygden 

244 Svangerskapspenger 

245 Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden   

403 Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt til selvstendig næringsdrivende 

405 Sykepenger til selvstendig næringsdrivende 

444 Sykepenger mv til dagmamma 
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445 Sykepenger utbetalt til jord- og skogbrukere 

447 Dagpenger til fisker 

448 Sykepenger til fisker 

 

142 Utgåtte koder 

Kode Begrunnelse 

000 – Feriepengegrunnlag 
 

Ikke relevant for a-ordningen. 

209 – Pensjon fra offentlig 
tjenesteordning til personer 
over 67 år 

Denne informasjonen blir innrapportert gjennom den nye 
strukturen for innrapportering av offentlig tjenestepensjon, jf. 
kode 211 og 212 og innrapportert fødselsdato. 

209 – Spesielt for 
etterbetalinger 

Ved etterbetalinger innrapporteres disse med samme 
beskrivelse som for "Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og 
og livrenter i arbeidsforhold mv. (tidligere kode 211/212) 
 
Etterbetalt beløp (og periode) må splittes dersom en del er 
samordnet med pensjon fra folketrygden og en del ikke er 
det. 

210 – Uførepensjon til 
personer over 67 år 

Denne informasjonen blir innrapportert gjennom den nye 
strukturen for innrapportering av offentlig tjenestepensjon, jf. 
kode 247 og innrapportert fødselsdato. 
 
Hvis månedlig uførepensjon endrer seg når skattyteren fyller 
67 år, bør etterbetalingen  splittest i "før 67" og "etter 67". 

210- Spesielt for 
etterbetalinger 

Ved etterbetalinger innrapporteres disse med samme 
beskrivelse som "Uførepensjon fra andre enn folketrygden" 
(tidligere kode 247) 

213 – Underholdsbidrag til 
barn 

Denne ytelsen blir innrapportert etter kode 229. 

221 – Foreløpig 
uførestønad fra folketrygden 
i påvente av pensjonsytelse 

Regelen for foreløpig uførestønad er opphevet.  
 

221– Spesielt for 
etterbetalinger 

Ved etterbetalinger innrapporteres disse med samme 
beskrivelse som " Uførepensjon fra folketrygden " (tidligere 
kode 218).   
 
Tillegginformajson: grunnpensjonsbeløp og 
tilleggspensjonsbeløp må oppgis med kr 0. 

222 – Rehabiliteringspenger 
og attføringspenger 

Dekkes gjennom kode 239. 
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223 – Skattefri grunnstønad 
og hjelpestønad fra 
folketrygden 

Innrapporteres som ordinære grunnlagsdata på årsbasis, 
ikke gjennom a-ordningen. 

225 – Etterbetaling av 
pensjons- og trygdeytelser 
 

Ikke lenger behov for egen kode for etterbetaling, jf. ny 
struktur for innrapportering av pensjons- og trygdeytelser. 
Se f.eks. kode 211 og 212. 

231 – Etterbetaling av 
attførings- og 
rehabiliteringspenger, 
arbeidsavklaringspenger, 
tidsbegrenset uførestønad, 
sykepenger og dagpenger 
under arbeidsledighet. 

Ikke lenger behov for egen kode for etterbetaling, jf. ny 
struktur for innrapportering av denne type ytelser. 
Se f.eks. kode 147 og 148. 

233 – Tidsbegrenset 
uførestønad 

Dekkes gjennom kode 239. 

236 – Behovsprøvet 
barnetillegg av 
tidsbegrenset uførestønad 

Dekkes gjennom kode 239. 
 

250 – Særfradragsforslag Ikke aktuell i a-ordningen per dags dato 

402 – 
Forpleiningsgodtgjørelse 

Utgår siden den nesten ikke er benyttet. 

406 – Egenandel og 
skyssgodtgjørelse til leger 

Utgår siden den nesten ikke er benyttet. 

523 – Opsjoner i 
arbeidsforhold  

Utgår – ikke aktuell for innrapprtering i a-ordningen 

823 – Lokalgodtgjørelse Svært lite brukt kode.  

924 – Tap ved opsjon i 
arbeidsforhold 

Utgår siden den nesten ikke er benyttet. 

926 – Skattefrie utbetalinger 
fra offentlige myndigheter 
og innretninger mv. 

Innrapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke 
nødvendig å innrapportere via a-meldingen. 

949 – Diverse Ytelser som ble innrapportert under denne koden, blir 
dekket gjennom andre kombinasjoner etter a-ordningen. 

 


