April 2020

Nyhetsbrev fra a-ordningen
Tiltakspakker— a-meldingen
Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Noen av disse treffer også a-meldingen.
A-meldingen er en månedlig
melding fra arbeidsgiver til NAV,
SSB og Skatteetaten.
Meldingen inneholder informasjon
om ansattes arbeidsforhold,
inntekt, fradrag, forskuddstrekk,
samt arbeidsgiveravgift og
finansskatt for virksomheten.

Informasjon og veiledning finner du
på skatteetaten.no/a-meldingen.

Skjema og tjenester (A01, A02,
A03, A04, A05, A06) finner du i
altinn.no

Utsatt frist for 2. termin for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Fristen for betaling av forskuddstrekk 2. termin
er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.
Arbeidsgiveravgiften og satsredusjon
27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal
gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en endring i den godkjente
avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA. Vedtakene må
derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12.
mai. Skatteetaten ser på hvordan en satsreduksjon skal gjennomføres, forutsatt at den
blir vedtatt. Det kan bli nødvendig å gi betalingsutsettelse også for tredje termin.
Rapporter arbeidsgiveravgift som vanlig i a-meldingen
Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i
a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser.
For oppdatert informasjon om tiltakspakkene, følg med på denne siden
www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Nå er det viktig å levere a-melding
- Det er viktig at opplysninger om lønn,
forskuddstrekk og opplysninger om
arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen.
Opplysningene brukes blant annet i
behandling av krav om sykepenger og
dagpenger fra NAV. For at kravene kan
bli behandlet så raskt som mulig, må
opplysningene fra a-meldingen være
oppdaterte, sier skattedirektøren.

På neste side i finner du mer informasjon knyttet til a-meldingen
som er nyttig for situasjonen vi er i nå med koronaviruset.
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Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet
I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt på a-meldingen midlertidig.
Det betyr at arbeidsgivere ikke blir
sanksjonert hvis a-meldingen kommer
etter fristen. I første omgang stopper
vi tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars og 6. april.
Fristen for å rapportere a-melding vil
fremdeles være den 5. hver måned.
Hvis den 5. er helg eller helligdag, er
fristen første virkedag etter.
Viktig at a-meldinger blir levert
- Selv om tvangsmulkt stoppes midlertidig, ber vi deg likevel gjøre det du
kan for å levere korrekte a-meldinger
innen fristen. På den måten sikres det
at ansatte har oppdaterte og riktige
opplysninger hvis de for eksempel
trenger ytelser fra det offentlige i

denne perioden, sier skattedirektør
Hans Christian Holte.
Arbeidsgivere som opplever at ansatte
blir syke, permittert eller mister jobben, må levere opplysningene om de
ansatte i a-meldingen.
Husk å rette feil
Selv om vi ikke ilegger tvangsmulkt i
en periode er det likevel viktig at du
retter opp alle feil av typen avvisning
og øyeblikkelig hvis du får dette. Sjekk
alltid tilbakemeldingen din og rett opp
feil så fort du har mulighet til det.
Husk at hvis meldingen blir avvist,
anses den som ikke levert. Hvis den
ikke rettes og leveres kan det ha store
konsekvenser for dine arbeidstakere.

Du får påminnelsesbrev som før
De som ikke leverer innen frist vil likevel få et påminnelsesbrev når fristen
er utløpt. Påminnelsesbrevet har vist
seg å ha god effekt, og vi fortsetter å
sende brevet selv om tvangsmulkten
ikke blir igangsatt.
Løpende vurdering av tvangsmulkten
Foreløpig er det tvangsmulkten for
februar og mars som er stoppet. Vi
gjør en løpende vurdering på om også
tvangsmulkt for senere perioder skal
stoppes. Følg med på informasjonen
som legges ut på Skatteetatens nettsider www.skatteetaten.no/
tiltakspakker/

Prinsipputtalelser fra Skattedirektoratet
Skattedirektoratet har avgitt flere prinsipputtalelser som følge av Koronautbruddet. Blant annet om skattefritak for enkelte
nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen. Les mer på denne siden med prinsipputtalelser
www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/

Har du permittert ansatte?
Husk å oppgi permittering i a-meldingen. Dette er viktig både for arbeidsgiver og den enkelte ansatte som
skal søke dagpenger hos NAV.
Permittering skal oppgis i a-meldingen
Permittering skal du senest oppgi i a-meldingen for den
måneden som permitteringen ble iverksatt. Rapporter gjerne så fort som mulig etter at permitteringsvarsel er sendt.
Det kan bidra til å forenkle NAV sin saksbehandling om
dagpenger for dine ansatte.

For nærmere informasjon om hvilke plikter du som arbeidsgiver har ved permittering, se også på NAV sine nettsider
www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/
nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset
Oppgi sluttdato hvis den ansatte må slutte
Hvis den ansatte må slutte er det viktig at sluttdato på arbeidsforholdet oppgis i a-meldingen. Sluttdato er datoen
arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører, og bestemmer når rettigheter og plikter opphører, både for deg som
arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Startdato på permitteringen skal være den dagen permitteringen iverksettes. Dette gjelder også dersom den permitterte har ferie eller sykefravær eller er i permisjon.
Gjenta startdatoen i hver a-melding så lenge permitteringen varer. Husk å bruke ny permitteringsID dersom den
ansatte har vært permittert tidligere. Du skal ikke avslutte
arbeidsforholdet, men oppgi permitteringen i a-meldingen.

Hvis du ikke oppgir sluttdato får det konsekvenser for den
ansatte. For eksempel kan det gi forsinkelser i utbetalinger
fra NAV eller feil i behandlingen av stønadssaker.

Les mer om hvordan du skal oppgi permittering i veiledningen til a-meldingen.
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Foreslåtte endringer på a-meldingen fra 2021
Det er foreslått å gjøre noen større endringer på a-meldingen fra 2021. Det betyr fra 2021 vil det trolig
være nye opplysninger som skal oppgis i a-meldingen.

Endringene er ikke vedtatt ennå. Vi
ønsker likevel å gi informasjon så tidlig
som mulig så dere er forberedt hvis
det blir vedtatt.
Noen flere opplysninger på
arbeidsforholdet
I forslaget som NAV, SSB og Skatteetaten jobber med, ser vi behov for å få
opplysninger om en arbeidstaker er
fast eller midlertidig ansatt, og hva
som er årsak til at et arbeidsforhold
avsluttes.
Disse opplysningene vil være nyttige
for statistikkformål, men først og
fremst vil det muliggjøre en bedre og
mer automatisert saksbehandling av
ytelsesaker i NAV. Det fører til mindre
manuelt arbeid både for arbeidsgiver,
arbeidstaker og NAV.
Endringsforslagene skal ut på offentlig
høring i løpet av våren. Følg med på
regjeringen.no.

Obligatorisk tjenestepensjon

Utleggstrekk skatt

Finansdepartementet ba den 4. juni
2019 Skatteetaten om å utrede om
opplysninger som rapporteres fra arbeidsgivere kan gjøres tilgjengelig for
beregning av obligatorisk tjenestepensjon. Utredningen gjøres i samarbeid
med Finanstilsynet, Finans Norge,
NAV og SSB.

Som arbeidsgiver kan du bli pålagt av
offentlig myndighet å foreta trekk i
den ansattes lønn eller annen godtgjørelse som følge av at den ansatte har
krav mot seg som ikke er betalt innen
forfall. Det heter utleggstrekk. Utleggstrekket skal gjennomføres ved siden
av forskuddstrekket. Trekket skal foretas i samsvar med det mottatte pålegget når du utbetaler eller på annen
måte gir oppgjør for lønn eller annen
godtgjørelse eller ytelse.

Et resultat av utredningen kan være at
arbeidsgiver med obligatorisk tjenestepensjon må oppgi informasjon om
hvilke pensjonsinnretning de har avtale med i a-meldingen.
Forslaget kan bidra til å:


øke antall arbeidsgivere som
etterlever sine pensjonsforpliktelser



redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og
arbeidsforhold



øke kvaliteten på opplysninger
om arbeidsforhold i
a-ordningen

Skatteoppkreverne blir en del av
skatteetaten fra 1. november 2020.
Som en del av denne omorganiseringen er det foreslått at utleggstrekk
for skatt skal oppgis i a-meldingen, og
ikke rapporteres som en egen ordning
som i dag. Endringsforslaget skal ut på
offentlig høring i løpet av våren.

Hvis dere ønsker mer informasjon om
utredningen og tilknyttede dokumenter finner dere det på regjeringen.no.

Vi ønsker å gi mer detaljert informasjon hvis noen av de foreslåtte
endringene blir vedtatt. Følg med i
nyhetsbrev og på skatteetaten.no/
a-meldingen i tiden fremover.

Nytt tastevalg til a-ordningen
På telefonnummer 800 80 000 kan du stille spørsmål om a-ordningen.
Nytt tastevalg er 2-3-1
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Bruk virksomhetsnummer når du har ansatte
Dette gjelder også arbeidsgivere som har ansatte som er frilanser, oppdragstaker og personer
som mottar honorarer.
Hvis du ikke gjør det, får du en feilmelding Ugyldig identifikator for virksomheten (F-289) på a-meldingene du
sender. Foreløpig er denne feilmeldingen kun på nivå retningslinje.
Vi sender brev til arbeidsgivere
Men det er fortsatt over 2000 opplysningspliktige som rapporterer arbeidsforhold på hovedenhet i stedet for
underenhet. Vi oppfordrer sterkt til å
endre praksis nå, for utover 2020
kommer vi til å skjerpe denne
kontrollen.
Avvisning
A-meldinger med arbeidsforhold
direkte på juridisk organisasjons-

nummer vil senere i år bli avvist. En
avvist a-melding er det samme som at
den ikke er levert, og du risikerer å få
tvangsmulkt. Vi kommer til å informere nærmere om tidspunktet for når vi
skjerper kontrollen.
Riktige opplysninger i Aa-registeret
I Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) til NAV må arbeidsforholdet være knyttet til underenhet/
virksomhet. Når opplysningene om
arbeidsforhold blir oppgitt direkte på
hovedenhetens organisasjonsnummer
kan det feil. Dette kan føre til problemer både for opplysningspliktig, den
ansatte og a-ordningen.

Endringen gjelder også frilansere
Ordinære, maritime og frilansere skal
oppgis på virksomhetens organisasjonsnummer. Er du usikker på hvilken
arbeidsforholdstype du skal oppgi, se i
veiledningen Velg riktig type arbeidsforhold.

Lurer du på hvilket virksomhetsnummer foretaket ditt har?
Du finner det ved å søke i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).
Mer informasjon finner du også i
veiledningen til a-meldingen.

Hva er et virksomhetsnummer?
I Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret har de aller fleste foretak registrert en juridisk hovedenhet
(opplysningspliktig) og én eller flere underenheter/virksomheter med et eget organisasjonsnummer
(virksomhetsnummer). Har du ansatte av typen ordinær, maritim eller frilanser skal du alltid ha en
virksomhet som er knyttet til hovedenheten. Virksomhetsnummeret skal du bruke når du oppgir
arbeidsforhold i a-meldingen.

Refusjon av for mye trukket kildeskatt på lønn
I ordningen med kildeskatt på lønn blir skatten til arbeidstakeren fastsatt ved at arbeidsgiveren trekker kildeskatt. Arbeidstakere som har blitt trukket for mye kan søke refusjon.
Det er viktig at arbeidstakerne:






Arbeidstakerne krever refusjon på Kontaktskjema for privatpersoner (RF-1306). De finner skjemaet på skatteetaten.no.

Sjekker at skattekortet viser at de er i ordningen før
de søker om refusjon.

Arbeidstakerne kan kreve refusjon i inntil 3 år etter utløpet
av det inntektsåret kildeskatten er fastsatt for.

Sjekker at arbeidsgiveren faktisk har trukket og
rapportert for mye skatt.

Arbeidsgiverne kan kreve refusjon på arbeidstakerne sine
vegne, hvis de har fullmakt som dekker alle skattemessige
forhold.

Skriver i søknaden hvilket år/måned/beløp de krever
refusjon for
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Mange får ny skattemelding i år
I år får de fleste lønnstakere og pensjonister en ny skattemelding. Det er gjort store forandringer i både
utseende, funksjonalitet og struktur.
Endringer skjer fortløpende
For de som får ny skattemelding,
endrer den seg fortløpende hvis arbeidsgiver eller andre (banker, barnehager mv.) korrigerer opplysninger for
2019 i perioden fra skattemeldingen
er klar, til leveringsfristen 30. april.
Den skattepliktige blir varslet
Hvis den skattepliktige ikke har levert
skattemeldingen og arbeidsgiver
sender nye opplysninger om lønn og
inntekter for 2019, vil den skatte-

pliktige blir varslet på SMS og e-post
om at skattemeldingen er endret.
Før ble skattemeldingen laget som et
statisk utkast og sendt til den skattepliktig. For de som ikke får ny skattemelding i år, vil det fremdeles være
slik.
Når skattemeldingen er levert
Sender du endringer som fører til ny
skattemelding etter at den skattepliktige har levert, blir ikke den skatte-

pliktige varslet. Den nye versjonen av
skattemeldingen er tilgjengelig på
innlogget side, men den skattepliktige
må selv ta stilling til om hun eller han
skal levere den nye versjonen.
Skal du korrigere a-meldinger for
2019, send nye, riktige opplysninger
med en gang!
Vi kjenner til at noen arbeidsgivere
sletter/annullerer all informasjon som
er sendt med en 0-melding før de
retter og sender ny, riktig a-melding. I
visse tilfeller kan det ta flere dager,
eller uker, før ny a-melding blir sendt.
Skattepliktig blir da varslet om at de
har fått en ny skattemelding hvor opplysninger mangler. Send derfor ny og
riktig informasjon med en gang hvis
du må slette opplysninger for hele
perioder. Skal du bare rette opplysninger for en eller noen få arbeidstakere bør du sjekke om det er mulig å
kun rette på de med feil i ditt system.
Du må alltid varsle den skattepliktige
hvis du gjør endringer etter at de har
fått skattemeldingen. Da må du sende
oppdatert sammenstilling over inntekter, fradrag og skattetrekk.

På skatteetaten sine nettsider finner
du informasjon om ny skattemelding. Les mer her: https://
www.skatteetaten.no/person/skatt/
skattemelding/
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