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Kan brukerreisen forbedres?
gjennom grunndata gjenbruk?

Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Einingsregisteret samordnar opplysningar om næringslivet og offentlege etatar som finst i ulike
offentlege register.I Enhetsregisteret finner du alle som er registrert for momspliktig virksomhet, har
registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Dessuten finner du mange næringsdrivende
enkeltpersonforetak, foreninger og andre økonomiske enheter uten registreringsplikt, som har valgt
å bli med i Enhetsregisteret på frivillig grunnlag. Registeret inneholder også alle enheter som er
registrert i fylkesmennenes stiftelsesregistre og skattemanntallet for etterskuddspliktige.

Kontaktinformasjon
Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

Konformitet
Fellesmodell Organisasjon

Distribusjon
Tjenester: REST-tjenester

Kvalitet
Autorativitet: Autoritativ
Oppdatert: Kontinuerlig

Opplysninger
Organisasjonsnummer, Roller, Enhet,
Enhetsnavn, Bransje

Restriksjoner
Tilgangsrestriksjoner: Åpne data
Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Formål
Effektiv utnyttelse og samordning av offentlige
opplysninger om juridiske personer,
enkeltpersonforetak og andre
registreringsenheter

Relaterte
Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene)
AA-registeret (NAV)
MVA-registeret (Skateetaten)

Verdikjeden i a-ordningen

A-ordningen

Beskrivelse i datakatalogen

9. november 2016

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå
(SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn,
pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg
til status på alle arbeidsforhold.
Begrepskatalog
Opplysninger

Kontaktinformasjon
Etatenes fellesforvaltning
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Konformitet

Arbeidsforhold, inntekt, fradrag, forskuddstrekk,
arbeidsgiveravgift

Felles struktur på
felles informasjon

Informasjonsmodell for a-meldingen
Fellesmodell Person, Enhet og Adresse

Distribusjon
Kontinuerlig hendelsesbasert push

Kvalitet
Autorativitet: Autoritativ
Oppdatert: Månedlig
Komplett: Ja

Tjenester (tilgang)

Restriksjoner
Lukkede data (rød). Tilgang for NAV, Skatt og SSB etter
hjemmel

Formål
legge til rette for at arbeidsgivere mv. effektivt kan oppfylle
sine plikter til å gi opplysninger om enkeltpersoners
(inntektsmottakeres) inntekts- og arbeidsforhold og
skattetrekkopplysninger, og å gi offentlige etater tilgang til
opplysningene innrapportert fra arbeidsgiver.

Relaterte
A-melding for skatteetaten
A-melding for NAV (Aa-registeret)
A-melding for SSB
.....

