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Innrapportering til skattemyndighetene 

 

 

 

 

Utbetaling av opplysnings – og/eller skattepliktige ytelser 

 

Hva blir innrapportert og når oppstår skattetrekk 

 

Når AtB utbetaler skyssgodtgjørelse i form av enten kilometergodtgjørelse eller kjørehonorar til 

privatpersoner (foresatte/elever) vil det utløse en innrapporteringsplikt til skattemyndighetene. I enkelte 

tilfeller vil det også oppstå et krav om at AtB foretar beregninger og gjennomfører forskuddstrekk 

(skattetrekk) på utbetalingene. 

 

Med godkjent vedtak fra Fylkeskommunen eller godkjent avtale med AtB vil mottakeren av godtgjørelsen bli 

ansett som en ikke-ansatt/oppdragstaker. Dette betyr at AtB ikke har noen form for arbeidsgiveransvar for 

vedkommende, men at AtB derimot har et ansvar for å innrapportere og gjennomføre nødvendige 

skatteberegninger for alle ytelser som utbetales. Det er med bakgrunn i dette at det er viktig at de som søker 

om kilometergodtgjørelse/kjørehonorar er klar over følgende punkter: 

 Skattekort vil bli innhentet elektronisk for det fødselsnummeret som er angitt under 

refusjonsmottaker i skjemaet. Derfor er det viktig at dette punktet blir utfylt korrekt, og at denne 

vedkommende har ordnet med gyldig skattekort (dette gjøres via Skatteetatens nettsider). Skal det 

benyttes et frikort må vedkommende selv sørge for å ha fordelt dette til AtB slik at det blir tilgjengelig 

for innhenting (utføres også via nettsidene til Skatteetaten). Manglende skattekort vil utløse et krav 

om å foreta et skattetrekk på 50 %. 

 Hvis skattekortet har angitt både tabelltrekk og prosenttrekk er det prosenttrekk som vil bli 

benyttet av AtB ved utbetaling. Tabelltrekk er i utgangspunktet forbeholdt hovedarbeidsgiver, og i 

denne sammenhengen vil AtB være ansett som biarbeidsgiver, og ytelsene som utbetales anses 

derfor som tilleggsytelser. Dette gjør da at AtB benytter seg av prosenttrekk i skatteberegningen.  

Hvordan skattekortet er satt opp (både tabell- og prosenttrekk eller kun prosenttrekk) er det 

Skatteetaten som bestemmer, AtB har ingen påvirkning på dette punktet, ei heller på satsene som 

benyttes. 

 Kilometergodtgjørelse er en lønnsopplysningspliktig ytelse som skal innrapporteres ved utbetaling. 

For å få utbetalt kilometergodtgjørelse skattefritt må legitimasjonskrav overholdes samt at satsen må 

være lik eller lavere enn den enhver tid gjeldende skattefrie satsen angitt i Statens reiseregulativ 

(Skattedirektoratets forskuddssatser) på utbetalingstidspunktet. Fravikelse på legitimasjonskravet 

utløser skatteplikt på hele godtgjørelsen, mens en høyere sats enn den skattefrie satsen vil også 

utløse skatteplikt på merutbetalingen (det overskytende beløpet). Ved krav om skatteberegning vil 
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den skattepliktige delen av ytelsen bli innrapportert som inntekt og komme på skattemeldingen 

gjeldende utbetalingsåret. 

 Kjørehonorar er i sin helhet en skattepliktig ytelse da den er klassifisert som et honorar. Her vil det 

bli foretatt et skattetrekk ved utbetaling, og hele kjørehonoraret blir innrapportert som inntekt og 

dermed kommer på skattemeldingen gjeldende utbetalingsåret. 

 Hvis man ønsker en oversikt over det som er innrapportert av AtB til skattemyndigheten kan man 

benytte seg av skjema A08 («Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling») i Altinn (altinn.no), 

da AtB innrapporterer alle utbetalinger i henhold til kravene i A-ordningen.  


