
Elektroniske skjema (e-skjema) 



Hvorfor elektroniske løsninger ?  

Ansatte - e-skjema i selvbetjeningsportalen 
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Fra papir 

Til selvbetjening 



Hva betyr dette for meg som 

ansatt ? 

Raskere håndtering 

 

Bedre kvalitet 

 

Enklere å få oversikt over hva du har sendt 
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Ansatt selvbetjening 
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e-skjema i Ansatt selvbetjening 
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e-skjema i Ansatt selvbetjening 

e-skjema for 

– Andre utbetalinger 

– Variabel lønn 

– Ekstra skattetrekk 

 

Rapport (i selvbetjeningsportalen): 

– «Liste over alle skjema»  

• viser oversikt over alle innsendte skjema 
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Andre utbetalinger  

Ansatte - e-skjema i selvbetjeningsportalen 



Side 8 23.04.2014 

Velg Lønnart  +  

Beløp og  eventuelt 

korriger dato 
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Andre utbetalinger - eksempel  
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Velg Lønnart  +  

Beløp og  eventuelt 

korriger dato 

Ansatte - e-skjema i selvbetjeningsportalen 

Andre utbetalinger – «lønnarter» 

Flere «lønnarter» kan legges til ! 
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Send til godkjenning 

Trykk på Overfør 

Behov for opplysninger ? 
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Andre utbetalinger – forts… 

«Hak av» for kvittering om du skal 

levere det,- og send bilag til 

førstegodkjenner/saksbehandler 



Side 11 23.04.2014 

Variabel lønn  
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Variabel lønn  
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Flere «lønnarter» 

kan legges til ! 



Hjelp til valg av «lønnart» 

 

 

 

 

 

 

 

• Usikker på valg av «lønnart»? 

• Spør leder eller lønnsmedarbeider  
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Hva er «lønnart» ? 

En kode med innebygd informasjon om: 

– Lønn, utlegg eller noe annet 

– Arbeidsgiveravgift eller ikke 

– Med eller uten feriepenger 

– Pensjonsgrunnlag eller ikke 

– Kostnadsbelastning 

– Skattefordel 

Kan være: 

– Et antall 

• Fast sats som justeres pr. en dato 

– Beløp 
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Viktig med riktig bruk av 

«lønnarter» 

«Lønnarten» er grunnlaget for lønns- og 

trekkoppgaven 

– Og derfor selvangivelsen 
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Aktuelle «lønnarter»  for deg  

Aktuelle «lønnarter» for din virksomhet 

– for Variabel lønn: 

 

 

 

 

– for Andre utbetalinger: 
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Ekstra skattetrekk 
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Send til oppdatering  

 

Direkte oppdatert i 

lønnssystemet 
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Liste over alle skjema 

Viser alle skjema du har sendt til godkjenning i arbeidsflyt 
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Hjelp  

• La du merke til Hjelpesenter ? 

– Trykk på  

 

• Under Hjelpesenter for hvert e-skjema finner du hjelp og 

nyttig informasjon 

 
– Eksempel: 
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e-skjema i retur 

e-skjema du får i retur for korrigering, kommer i din 

Innkurv    

 

 

 

 

e-skjema åpnes i innkurven, behandles og sendes 

på nytt til godkjenning 
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Hjelp til Innkurv 
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