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Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-
opplysningsloven 

 

Norges Bondelag viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 4. mars 2013. 

 

EDAG-prosjektet opererer med tre effektmål, hvor ”Effektmål 1” går ut på at EDAG ”skal 

gjøre det mindre ressurskrevende å gi pliktige opplysninger til myndighetene om 

inntektsmottakere, deres ansettelses- og inntektsforhold med mer”.  

 

Norges Bondelags medlemmer er i all hovedsak organisert som Enkeltpersonforetak, og i 

den utstrekning våre medlemmer har ansatte i foretaket, vil de foreslåtte endringene 

fortone seg som en betydelig merbelastning. Dette fordi mange av våre medlemmer som 

har ansatte, i hovedsak vil være arbeidsgivere med enkle lønnsforhold. Med enkle 

lønnsforhold mener vi enten at bonden har få arbeidstakere, eller at flere arbeidstakere har 

svært enkle lønnsslipper som ikke fordrer et elektronisk lønnssystem.  

 

I den forbindelse vil vi bemerke at det er ca 35 000 brukere av Altinns portalløsning for 

lønns- og trekkoppgaver. Dette er et stort antall små arbeidsgivere som baserer seg på et 

manuelt lønnssystem, og melder inn både terminoppgave og lønns- og trekkoppgave 

(LTO) ved periodenes utløp gjennom portalløsningen. Det er grunn til å anta at disse 

arbeidsgiverne ikke kjøper tjenester fra leverandører av lønnsystemer, og følgelig har de 

ingen leverandør hvor de kan søke råd og hjelp.   

 

Videre fremgår det av Altinn-statistikken at de ovennevnte arbeidsgiverne rapporterer for 

gjennomsnittlig 5 arbeidstakere hver. Ettersom vi ikke kan se at Altinn tar sikte på å levere 

et fullt lønnssystem tilpasset EDAG, kun en rapporteringsmetode, vil konsekvensene for de 

ovennevnte arbeidsgiverne være at de enten:  

 

- må anskaffe elektronisk lønnssystem, og avgi omfattende EDAG-meldinger med en 

helt annen hyppighet enn i dag, eller 

 

- at de må benytte regnskapsfører jevnlig for å avgi EDAG-meldinger.  
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I landbruket er det mange mindre arbeidsgivere som har spesielt stor aktivitet om 

sommeren. Med de foreslåtte endringene vil mange av disse arbeidsgiverne komme til å 

måtte ha mye tettere kontakt med regnskapskontoret for å ivareta sine rapporteringsplikter. 

Dette kommer som en økt arbeidsbelastning for bonden i en allerede hektisk periode av 

året, og for regnskapskontoret skjer dette i en periode hvor det normalt vil være 

ferieavvikling ved kontoret.   

 

Norges Bondelag bemerker at de foreslåtte endringene fremstår som lite tilpassede for de 

mindre arbeidsgiverne. Det er heller ikke tvilsomt at den foreslåtte løsningen vil bli mer 

ressurskrevende enn tidligere, noe som vil være stikk i strid med ”Effektmål 1”, jf ovenfor. 

 

 Tidsfrist for innlevering 

 

På bakgrunn av det ovenstående er Norges Bondelag av den oppfatning at det vil medføre 

en god del praktiske utfordringer dersom frist for innlevering av oppgaver settes til første 

virkedag i den påfølgende måneden. 

 

Vi ser at tidspress kan medføre unøyaktigheter, og vi er bekymret for at konsekvensen kan 

bli at det innsendes en ”foreløpig” oppgave innen fristen, og en korrigert oppgave i ettertid. 

Dette fremstår som en upraktisk løsning som ikke vil være i tråd med formålet med de 

foreslåtte endringer.  

 

Norges Bondelag mener at mer romslige leveringsfrister er påkrevd.  

 

Det å fastsette leveringsfrist med et antall virkedager vil føre til ulik leveringsdato fra 

måned til måned. Dette vil kunne by på praktiske utfordringer.  

 

Vi foreslår at leveringsfristen skal fastsettes til den 12. i måneden etter rapporterings-

perioden.  

 

Til punkt 3.5 Sted for levering og leveringsmåte 

 

Det er foreslått å forskriftsfeste en begrensning i papirinnsending for ”mindre private 

arbeidsgivere” som har inntil 3 inntektsmottakere i en kort periode.     
 

Vi påpeker at det i tillegg bør gis en nærmere definisjon av hvem som omfattes av gruppen 

private arbeidsgivere. I tillegg mener Norges Bondelag at forskriften bør utvides til også å 

omfatte ”normale” arbeidsgivere som har mindre enn 3 inntektsmottakere i en kort 

periode, slik at også disse får mulighet for papirinnsending.   

 

 

Med vennlig hilsen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arnstein Tveito   

         Knut Andresen 


