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Høringsbrev - forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å 
omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell 
pensjonsordning og etter pensjonsavtale etter skatteloven 

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde 

til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter 

pensjonsavtale etter skatteloven. Opplysninger om engangsutbetalinger fra slike pensjonsordninger, 

samt engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven § 7-7 fjerde ledd omfattes også av forslaget.  

 

Finansdepartementet la i Prop. 112 L (2011-2012) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

frem forslag til lov om en ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av 

ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten og Statistisk 

sentralbyrå. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget og lov om arbeidsgivers innrapportering av 

ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) ble sanksjonert 22. juni 2012. Loven trer 

i kraft 1. januar 2015.   

 

Som et ledd i skatteetatens arbeid med modernisering av innsending av grunnlagsdata fremmes 

forslag om at utbetalinger fra IPA- og IPS-avtaler og engangsutbetalinger etter 

innskuddspensjonsloven kan inngå i a-opplysningslovens virkeområde. Ytelsene som er 

innrapporteringspliktige etter a-opplysningsloven er ofte gjenstand for månedlige oppgjør, noe som 

også gjelder for løpende ytelser fra individuelle pensjonsavtaler. Ved innføringen av a-ordningen i 

2015 må løpende skattetrekk (også frivillig skattetrekk) knyttet til ovennevnte utbetalinger 

innrapporteres via a-meldingen. Skattetrekk kan ikke lenger innrapporteres på terminoppgaven 

ettersom denne opphører ved innføring av a-meldingen.  

 

Formålet med a-ordningen er blant annet å forenkle innrapporteringen fra arbeidsgiver til det 

offentlige, jf. Prop. 112 L (2011-2012) punkt 9. Vi mener at forslaget i høringsnotatet vil være 

forenklende for de som innrapporterer ytelser som i det vesentlige ligner på ytelser som 

innrapporteres gjennom a-ordningen, herunder øvrige pensjonsytelser. Gjennom Skattedirektoratets 

kontakt med opplysningspliktige i denne sektoren er det flere ganger fremkommet at dette er en 

ønskelig omlegging. 

 

I forslaget foreslår Skattedirektoratet endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 

(ligningsloven). Forslaget forutsetter videre endringer i samleforskrift 17.09.2013 nr. 1092 om 

tredjeparters opplysningsplikt (samleforskriften). 



 2014/849624      Side 2 av 2 

 

 

Ny innrapporteringsordning foreslås tre i kraft fra annet halvår i 2015 for ytelser som gjelder 

inntektsåret 2015. 

 

Uavhengig av forslaget om utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde, foreslås det at 

bestemmelsene i § 5-9 F (§§ 5-9-50 flg.) i ovennevnte samleforskrift oppdateres med hensyn til 

språkbruk og terminologi i samsvar med nye regler for skattefavoriserte individuelle 

pensjonsavtaler. IPA-avtalene ble avviklet fra og med 2009 og erstattet med individuelle 

pensjonsavtaler etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning. 

 

Forslagene med vedlegg – som utgjør denne sakens høringsdokument – sendes ikke i papirversjon 

til høringsinstansene, men er tilgjengelig på Skattedirektoratets nettsider; se 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Horingsuttalelser/. Papirversjon kan 

fås ved henvendelse til EDAG-prosjektet, edag-regelverk@skatteetaten.no. 

 

Liste med høringsinstanser følger vedlagt. Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør 

sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner 

eller lignende. 

 

Skattedirektoratet ber om tilbakemelding på forslaget om å utvide a-opplysningslovens virkeområde 

til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter 

pensjonsavtale etter skatteloven, samt opplysninger om engangsutbetalinger fra slike 

pensjonsordninger og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven § 7-7 fjerde ledd.    

 

Høringsfristen er 27. februar 2015 

 

Høringsinnspill sendes elektronisk til edag-regelverk@skatteetaten.no, og eventuelt også med 

ordinær post. Vennligst oppgi vårt saksnummer 2014/849624 ved henvendelser i saken. 

Med hilsen 

Jan Christian Sandberg 

Direktør 

Innovasjons- og utviklingsavdelingen 

Skattedirektoratet 

 Viveca Liodden 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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