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1. Innledning 
 
Vi har laget dette notatet til medlemmene i NLF. Bakgrunnen er at omleggingen av 
arbeidsgiveravgiften 1.juli 2014 har skapt mye usikkerhet og ført til mange spørsmål om hvilke 
regler og avgiftsatser som gjelder. 
 
Orienteringen vil forhåpentligvis bidra til å gjøre bildet klarere. Vi baserer dette notatet på en 
nylig utkommet melding fra Skattedirektoratet med tittelen «Arbeidsgiveravgift til 
folketrygden for 2015» Meldingen kan du laste ned HER. Dette er noe vi anbefaler deg sterkt å 
gjøre. Også fordi vi i denne orienteringen viser til «meldingen» en rekke steder. I teksten under 
omtaler vi for øvrig dette dokumenet fra Skattedirektoratet som meldingen.  
 
Vi mener ellers at meldingen bør være «hjemmelekse» for din regnskapsfører i rollen som 
rådgiver og tilrettelegger. 
 
 

http://www.skatteetaten.no/upload/SKD/2015/SKD-melding%201-15%20-%20Arbeidsgiveravgift%20til%20folketrygden%20for%202015.pdf?epslanguage=nb-NO
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2. Endringene 1.juli 2014 
 

En rekke lastebileiere rundt om i Norge nøt inntil 1.juli 2014 godt av en lavere sats ved 
innbetaling av arbeidsgiveravgift enn maksimalsatsen på 14,1 %. 
 
Politikken med forskjellig eller differensiert arbeidsgiveravgifter ble imidlertid ansett for å være 
i strid med EØS-avtalen.  I de nye retningslinjene for regionalstøtte 2014-2020 ble derfor 
adgangen til å differensiere satsene i arbeidsgiveravgiften avhengig av hvor bedriften holder til i 
Norge (ifølge Enhetsregisteret) strammet betydelig inn. 
 
Et av ofrene for denne innstramningen var lastebilbransjen. På «skattespråket» er blant annet 
Godstransport på vei, herunder utleie av lastebil med fører – med næringskode 49.41 definert 
som en sektorunntatt sektor. Med sektorunntatt sektor menes virksomheter som må betale 
arbeidsgiveravgift etter maksimalsatsen på 14,1 %, samme hvor i landet bedriften holder til. I 
motsetning til dette har vi næringer som tilhører ikke unntatte sektorer. For virksomheter 
innen disse sektorene kan bedriftene fremdeles nyte godt av differensiert arbeidsgiveravgift. Og 
det finnes, som vi skal komme tilbake til, flere slike næringsgrupper innen transportsektoren. 
Glemmes må heller ikke fribeløpet vi omtaler i avsnitt 5. 
 

3. Hvilken type lastebiltransport? 
 

Når det gjelder spørsmålet om hvor de ulike typer lastebiltransporter hører hjemme er det 
aktiviteten som er avgjørende, ikke hvilken næringskode arbeidsgiver er registrert under i 
Enhetsregisteret. 
 
Driver du som arbeidsgiver med: 
 

 flyttetransport (næringskode 49.42) 

 post- og distribusjonsvirksomhet (næringskode 53)  

  lagring og andre tjenester tilknyttet transport (næringskode 52)  

 feiing av gater og rydding av snø og is (som hører under næringskode   81.299: Annen 
rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted) 

 salting av vei (hører også hjemme under næringskode 81.299) 

 verkstedvirksomhet i en transportbedrift (næringskode 45.20). Dette gjelder også hvor 
verkstedvirksomheten omfatter reparasjon av biler som benyttes i sektorunntatt 
virksomhet 

 
….er du ikke omfattet av sektorunntaket. I klartekst betyr det at du kan legge reglene om 
differensiert arbeidsgiveravgift til grunn, dersom du holder til en sone med lavere avgiftssats og 
regnskapsmessig kan skille ut denne virksomheten (avsnitt 4). 
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Inndelingen av norske kommuner i arbeidsgiversoner og de aktuelle avgiftssatsene finner du i 
vedlegg 1 i meldingen på sidene 44-46. 

 
Transportsektoren er nærmere omtalt i avsnitt 4.5.2 i meldingen. Herfra sakser vi følgende 
informasjon (hentet fra side 20): 
 

Grensedragningen mellom næringskode 53 - post- og distribusjonsvirksomhet og næringskode 
49.41- godstransport på vei, har vist seg å være noe utfordrende. Dette er nå nærmere avklart i 
samråd med Statistisk Sentralbyrå.  
 

 Transport/distribusjon av brev og postpakker/kolli under 20 kg faller inn under 
næringskode 53 post- og distribusjonsvirksomhet.  

 Landsdekkende posttjenester går inn under 53.10 

  mens andre lokale posttjenester og budtjenester går inn under 53.20. Slik 
transport/distribusjon er følgelig ikke omfattet av sektorunntaket.  

 

Transport/distribusjon av større kolli, over 20 kg, må regnes som godstransport på vei, og 
omfattes av næringskode 49.41. I vurderingen av om transport er godstransport på vei eller 
post- og distribusjonsvirksomhet, er det følgelig hva som transporteres som blir avgjørende for 
hvilken kode aktiviteten omfattes av.  
 
For bedrifter som frakter pakker med vekt både over og under 20 kilo er det viktig at man kan 
opprettholde et regnskapsmessig skille mellom disse aktivitetene. Dersom et slikt 
regnskapsmessig skille kan gjennomføres og man således kan dokumentere hvilken del av 
pakketransporten som er under 20 kilo, kan bedriften her nyte godt av en lavere sats for 
arbeidsgiveravgift. 
 
Vær klar over at for transport av egne varer/driftsmidler (for eksempel en entreprenør som 
frakter egne maskiner med egne biler kan du ikke nyte godt av differensiert arbeidsgiveravgift.  
 

Transportvirksomhet skal i utgangspunktet være samlet under næringshovedområde H –
Transport og lagring og næringsgruppene 49, 50, 51, 52 og 53), selv om vi ser enkelte unntak, 
som f.eks. brøytevirksomhet, se over! 
Det er Statistisk sentralbyrå som har utarbeidet og holder vedlike næringsstandard og 
næringskoder for alle virksomheter i privat og offentlig sektor. For de som ønsker å gå nærmere 
inn i "Standard for næringsgruppering (SN2007) med forklarende tekster (PDF)") finner du 
kilden HER.   
 
Så hvis du er i tvil: 
1. Søk opp næringskodene i SSB – se lenke over! 
2. Eventuelt bruk næringskode/r som allerede er knyttet til bedriften i Brønnøysund- registeret. 

http://ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/_attachment/85512?_ts=13b2d1a6dc8
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3. Når du har denne koden kontakt kemneren i din hjemkommune for å sjekke hvordan 
aktiviteten faller ut i forhold til differensiert arbeidsgiveravgift. Om ikke kemneren vet dette er 
vedkommende forpliktet til å sjekke saken med Skattekontoret. 
4. Du kan også ta direkte kontakt med Olav G. Hermansen i NLF-administrasjonen, e-post 
ogh@lastebil.no.  Han vil da etter beste evne bistå deg med å finne ut hvor din virksomhet 
«hører hjemme» når det gjelder arbeidsgiveravgift 
 

 
 

4. Hva med blandet virksomhet? 
 

En betydelig del av våre medlemmer driver med virksomhet som både omfattes av differensiert 
arbeidsgiveravgift og ikke. La oss ta som eksempel firmaet Nærtransport AS som driver med: 

 både «Godstransport på vei….» ifølge næringskode 49.41 

 og brøytevirksomhet etter næringskode 81.299 
 
Skal Nærtransport AS nyte godt av differensiert arbeidsgiveravgift ved blandet virksomhet må 
firmaet: 

1. drive med aktiviteter som også omfatter ikke unntatte sektorer ( se avsnitt 2) 
2. ha et klart regnskapsmessig skille mellom de ulike typene virksomhet 
3. holde til i en aktuell sone (mer om dette i avsnitt) 

 
Når det gjelder hva som ligger regnskapsmessig skille siterer vi fra side 23 i meldingen:   
I kravet om regnskapsmessig skille ligger at det skal være mulig å kontrollere hvor stor del av 
arbeidsgivers lønnskostnader mv. som knytter seg til de ulike virksomhetsområdene. Det må 
etableres en kostnadsenhet for lønnskostnadene for hver virksomhet. Videre skal arbeidsgiveren 
utarbeide spesifikasjoner av lønnsoppgavepliktige ytelser for hver virksomhet. Det skal på en lett 
kontrollerbar måte være mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering å kunne finne 
tilbake til spesifikasjoner av lønnsoppgavepliktige ytelser og dokumentasjonen for de bokførte 
opplysningene.  
Det er arbeidsgiveren selv som har ansvaret for at fordelingen og tilhørende avgiftsberegningen 
blir korrekt. Mangelfull gjennomføring av det regnskapsmessige skillet kan innebære at det må 
betales avgift med full sats av hele avgiftsgrunnlaget. 
 
Reglene for arbeidsgift  omfatter også såkalt sentrale, administrative fellestjenester. Vi siterer 
her fra meldingen side 25, avsnitt 5.4:  
 
Dersom et foretak driver blandet virksomhet er det ikke bare lønnskostnader mv. til de som rent 
faktisk utfører de sektorunntatte aktivitetene som skal henføres til riktig kostnadssted. Også 
lønnskostnader til sentrale, administrative fellestjenester, altså tjenester som er nødvendige for 
både den sektorunntatte og den omfattede aktiviteten i virksomheten, herunder blant annet 
regnskap og personaladministrative tjenester, skal fordeles mellom de sektorunntatte 

mailto:ogh@lastebil.no
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aktivitetene og de omfattede aktivitetene. Fordelingen kan basere seg på faktisk tidsbruk 
knyttet til arbeid mot henholdsvis sektorunntatte og omfattede aktiviteter. Alternativt kan det 
benyttes en fordelingsnøkkel for å fastsette hvor stor del av lønnskostnadene til slike 
fellestjenester som skal henføres til de sektorunntatte aktivitetene og til de omfattede 
aktivitetene. En slik fordelingsnøkkel kan bygge på hvor stor andel den lønn mv. som er direkte 
knyttet til sektorunntatte aktiviteter utgjør av arbeidsgivers totale lønnskostnader. Det er viktig 
at grunnlaget for fordelingen kan dokumenteres i ettertid, f.eks. ved kontroll.  
 

5.Glem ikke fribeløpet! 
 

Selv om du utelukkende driver med lastebiltransport der hovedregelen er at du skal svare 
arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (14,1 %) er det like fullt viktig at du får med deg fribeløpet 
for betaling av arbeidsgiveravgiften på kr. 250 000. 
 
Sagt med andre ord kan bedrifter som driver godstransport på vei beregne arbeidsgiveravgiften 
etter differensierte satser inntil kr 250 000. Du kommer fram til denne aktuelle grensen for 
lønnsutbetalingerer etter redusert sats ved å: 

1. finne differansen mellom avgift beregnet etter høyeste sats (14,1 pst.) og avgiften 
beregnet etter redusert sats 

2. gange fribeløpet på kr. 250 00 med 100 og dele på den aktuell differansen   
For lønnsutbetalinger utover fribeløpet må arbeidsgiver benytte maksimalsatsen på 14,1 pst. 
 
La oss illustrerer dette med et eksempel. Fjerntransport AS driver kun med transportvirksomhet 
etter næringskode 49.41. Bedriften holder til i avgiftssone IV. Her er satsen for 
arbeidsgiveravgiften på 5,1 % - se tekstboks under! Du går da fram som følger: 

 For det første finner du ut forskjellen mellom maksimal sats, 14,1 % og satsen i aktuell 
sone som er 5,1 %. Du får da en differanse på (14,1 – 5,1) 9 %. 

 For det andre tar du fribeløpet, ganger med 100 og deler på differansesatsen, altså 
250 000*100/9 

 Du får da en aktuell grense for lønnsutbetalinger på kr. 2 777 778. For lønnsutbetalinger 
utover dette må maksimalsatsen på 14,1 % legges til grunn. 

 
Soner og satser for arbeidsgiveravgift, samt fribeløp:  

 Sone 
I  

Sats 
14,1 % 

 

Ia 10,6 %  (fribeløp kr 250 000)  

II 10,6 %  (fribeløp kr 250 000)  

III 6,4 %     (fribeløp kr 250 000)  

IV 5,1 %     (fribeløp kr 250 000)  

IVa 7,9 %     (fribeløp kr 250 000)  

V 0 %        (fribeløp kr 250 000)  
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Kilde: Beregningskoder for arbeidsgiveravgift, Se også kommuneinndeling i meldingen s.44-46! 

 

6.Nye rapporteringsrutiner fra 1.1.20115 
 

Vi siterer her fra side 1 i meldingen: 
 
 Fra og med 1. januar 2015 er det innført en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og 
andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV 
og SSB er samlet i den nye a-meldingen som skal sendes inn hver måned. A-meldingen 
erstatter terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) og årsoppgaven 
for arbeidsgiveravgift (RF-1025).. 
 
Nærmere informasjon om a-meldingen samt veiledning for innrapportering finner du i 
altinn.no . Se også sidene 31-34 i meldingen. 
 

7.Og hva med betalingen? 
 

Systemet er her stikkordsmessig følgende: 
1. Ordningen med terminvis innbetaling av arbeidsgiveravgift forblir uendret under den 

nye A-ordningen.  
2. Arbeidsgiver skal i utgangspunktet betale arbeidsgiveravgiften til samme 

skatteoppkrever hele året 
3.  Arbeidsgiveravgiften kan betales elektronisk.  
4. Arbeidsgivere som leverer a-meldingen på papir må opprette KID-nummer på 

www.skatteetaten.no/kid.  
 
Mer informasjon om betaling finner du i meldingen på side 34. 
 

8.Til slutt: Dette er en popularisert oversikt 
Vi har med dette notatet forhåpentligvis lykkes i å gi deg som lastebileier og NLF-medlem en 
bedre oversikt over aktuelle regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift. 
 
Det er like fullt en del spørsmål og avgrensninger vi i dette notatet ikke har kommet inn på, 
men som kan være høyst aktuelle for din bedrift.  Vår sterke oppfordring er derfor: 
Gå inn i meldingen, titt på innholdsfortegnelsen side 1-3 og se om det er spørsmål her du eller 
din regnskapsfører trenger å sette seg bedre inn i. 

  

  

  

 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Arbeidsgiveravgift/Beregningskoder-for-arbeidsgiveravgift/
http://www.skatteetaten.no/no/Stottemenyer/Lenker-til-tjenestene-i-Altinn/A-ordningen/
http://www.skatteetaten.no/no/Stottemenyer/Lenker-til-tjenestene-i-Altinn/A-ordningen/
http://www.skatteetaten.no/upload/SKD/2015/SKD-melding%201-15%20-%20Arbeidsgiveravgift%20til%20folketrygden%20for%202015.pdf?epslanguage=nb-NO

