
A104 Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Arbeidsgiver 
Navn E-post

F.nr/ D.nr Telefon

Arbeidstaker
Navn Arbeidsperiode startdato

F.nr/ D.nr Arbeidsperiode sluttdato

Dato for utbetaling

Beregning av forskuddstrekk

Pass av barn under 12 år
NOK

+
NOK

=
NOK

Annet arbeid  (renhold, hagearbeid etc.)
NOK

+
NOK

=
NOK

Forskuddstrekk

=
NOK Tabell/prosent NOK

Utbetalt lønn

Lønn (pass av barn og annet arbeid)
NOK

Forskuddstrekk ÷
NOK

=
NOK

Netto lønn (utbetalt)

Skal jeg betale arbeidsgiveravgift?

JA - samlet "Brutto lønn" for kategorien "Annet arbeid" har oversteget 60 000 i år. Se del om arbeidsgiveravgift.

NEI - det er ikke arbeidsgiveravgift på lønn "Annet arbeid" under 60 000 kr i året eller "Pass av barn under 12 år" (ingen beløpsgrense). 

Dato Underskrift

Arbeidsgiveravgift - fylles kun ut om "Annet arbeid" har oversteget 60 000 i år

sone

Arbeidsgiveravgift

"Annet arbeid" det ikke er betalt arbeidsgiveravgift for i år
NOK

x
sats

=
NOK

Lønn Verdi kost/losji Brutto lønn

Skattekort

        Til arbeidsgiver 

Meldingen fylles ut hver gang det betales ut lønn. Meldingen lages i tre eksemplarer. Ett eksemplar beholder du selv,  ett eksemplar 
fungerer som en  lønnslipp til arbeidstaker (del om arbeidsgiveravgift kan klippes bort på denne) og ett sendes til "A-meldingen 
v/Skatteetaten, Postboks 4329, 2308 Hamar" 

        Til arbeidstaker 

Ta vare på meldingen. Med arbeidsgivers underskrift gjelder denne som lønnslipp og kvittering på foretatt forskuddstrekk. Brutto 
lønn skal føres i selvangivelsen på samme måte som andre lønnsinntekter. 
 

 
 

Kost og losji utbetales ikke, men 
inkluderes i brutto lønn. 

Forskuddstrekk regnes ut ved hjelp av 
skattekortet  til arbeidstaker. Forskuddstrekk 
skal arbeidsgiver betale til skatteoppkrever i 
kommunen. 

I det beløpsgrensen overstiges må du betale 
arbeidsgiveravgift for all "Brutto lønn" "Annet arbeid". 

Sjekk hviken sone du tilhører på 
http://www.skatteetaten.no/ soneinndeling/  

Arbeidgsgiveravgift skal arbeidsgiver 
betale til skatteoppkrever i kommunen. 
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.. og ett beholdes slik at det er tilgjengelig hvis skatteoppkreveren ber om det. Se bakside for beløp < 6.000.
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Skattekort og Forskuddstrekk er ikke relevant når årlig beløp er     < 6.000. Se bakside.
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Hver husstand kan ikke kjøpe småjobber for mer enn 60.000 kroner hvert år.I så fall må det betales arbeidsgiveravgift. Dette er ditt ansvar!
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med kommentarer for jobber < 6.000 per arbeidstaker og < 60.000 per husstand.



Handle hvitt

Småjobber
Hver husstand kan i løpet av ett år betale ut inntil 6 000 kr til en 
eller flere personer – skattefritt.
Når du trenger hjelp til enklere og mer kortvarige arbeidsoppdrag, for eksempel ved 
hagearbeid, arbeid på huset eller hytta, renhold og annet husarbeid, gjelder egne regler.

Slik kan du hyre inn nabogutten/jenta til å klippe plenen med god 
samvittighet 

Lønn for småjobber er hvitt og skattefritt dersom:

• arbeidet skjer i i tilknytning til ditt hjem eller fritidseiendom, for eksempel renhold, 
hagestell, snømåking og arbeid på bygning, hage, kjøretøy og løsøre.

• utbetalt lønn fra din husstand ikke utgjør mer enn 6000 kr i året per 
person. Beløpsgrensen gjelder for husstanden fordi betalinger for private 
arbeidsoppdrag knyttet til hjem eller fritidsbolig anses normalt som utbetalt på 
vegne av husstandsfellesskapet. 

• du betaler som privatperson.
• den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

Alle kravene må være oppfylt.

Gjør det enkelt
Fyll ut og levere et eksemplar av "Melding om lønnet arbeid i hjemmet" til arbeidstakeren 
samtidig med hver utbetaling. Du velger selv om du vil sende den til skatteoppkreveren. 
Skatteoppkreverens eksemplar som ikke innleveres må du likevel alltid ta vare på.

Så lenge lønnen er på 6 000 kroner eller mindre på ett år fra samme arbeidsgiver, vil 
ikke Skatteetaten beregne skatt av dette, og du trenger heller ikke gjennomføre 
forskuddstrekk i utbetalingen eller melde ifra om dette til skatteetaten.

Hvis lønnen overstiger kr 6000 skal lønnen rapporteres samtidig med utbetalingen.
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