Desember 2020

Nyhetsbrev fra a-ordningen
Forslag i statsbudsjettet for 2021
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.

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i uke 51. Her er en oversikt over hvilke
endringer som med stor sannsynlighet blir vedtatt, og som har betydning
for a-ordningen.
Differensiert arbeidsgiveravgift
Det er ikke foreslått endringer i soner og
satser for 2021. Reglene for ambulerende virksomhet skal fra 2021 også gjelde
ved ambulering til en sone med lavere
sats.

Naturalytelser
Grensen for skattefrie gaver er foreslått
økt til 5000 kroner. I tillegg er det foreslått å oppheve vilkåret om at gaver i
Informasjon og veiledning finner du bedriften må gis som en spesiell ordning
for at det skal være skattefritt.
på skatteetaten.no/a-meldingen.

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

Flytting av tilsyn
Tilsynet med at arbeidsgiverne overholder plikten til å opprette en pensjonsordning, er foreslått flyttet fra Finanstilsynet til Skatteetaten.
Utleggstrekk i a-meldingen
Det er foreslått at arbeidsgivere som har
plikt til å ha skattetrekkskonto skal rapportere utleggstrekk nedlagt av Skatteetaten—skatteinnkreving i a-meldingen
fra 2021.

Aksjer til underkurs
Den skattefrie rabatten ansatte kan få
ved kjøp av aksjer i selskapet de selv
jobber i, er foreslått øket til 25 prosent
av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt i året.

Deling av inntektsopplysninger med
pensjonsinnretninger
Det er foreslått at Skatteetaten kan dele
inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk
tjenestepensjon (OTP).

→Budsjettdokumenter finner du her
→Stortingsbehandling finner du her
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Forskuddssatser 2021
Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser for 2021 i en egen forskrift. Nedenfor følger en oversikt
over aktuelle satser som gjelder for 2021.

Forskuddssatser 2021

Kost og losji - sats for 2021

Satser innland og utland kostgodtgjørelse ved opphold
utenfor hjemmet

Sats

Fri kost og losji

Satser per døgn

For arbeidstakere som bor på hotell
(og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

609

Fritt opphold - kost og

132 kroner

Fri kost - alle måltider

94 kroner

Fri kost - to måltider

73 kroner

Fri kost - ett måltid

48 kroner

Fritt losji - ett eller delt

38 kroner

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost (og
som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)
reduseres hotellsats med 20 %

487

For arbeidstakere på pensjonat eller hybel/brakke uten
kokemuligheter og som ville hatt krav på fradrag for
merutgifter til kost

170

For arbeidstakere på hybel/ brakke med kokemuligheter
eller privat overnatting og som ville hatt krav på fradrag
for merutgifter til kost på yrkesreiser

94

Firmabilsatsene for 2021

For langtransportsjåfører innland/utland og som ville
hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

300

Satser innland og utland kostgodtgjørelse på dagsreiser

Sats

Fra 6 til 12 timer

200

Over 12 timer

400

Nattillegg

Sats

Ulegitimert nattillegg

435

Kilometersatser

Firmabil – årlige satser

Sats

Firmabil, trinn 2

kr 325 400

Listeprisen står ikke i forhold til
fordel ved den private bruken

kr 58 000

Firmabil – kilometersatser
(ingen endringer)

Sats

Individuell verdsettelse - varebil klasse 2 og lastebil under
7500 kg

Kr 3,40

Andre biler som faller utenfor
standardregelen – kun arbeids-

kr 3,40 / kr 1,50*

Sats

Kjøregodtgjørelse for skattefri kjøring innland og utland

3,50 kr

Passasjertillegg per kilometer per passasjer

1,00 kr

Særskilt tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei per
km

1,00 kr

Utstyr og materiell som på grunn av vekt og/eller beskaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind (f.eks. tilhenger)

1,00 kr

Motorbåt, snøscooter, ATV

7,50 kr

Tung motorsykkel (over 125 cc)

2,95 kr

Andre motoriserte fremkomstmidler

2,00 kr
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* arbeidsreiser som overstiger 4000 km

Satser for tvangsmulkt 2021
For 2021 øker satsen for tvangsmulkt til 119,90 kroner
(1/10 av ett rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil
per dag. Mulkten løper til opplysningene er sendt inn
eller feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er
1 000 x 1 199 kroner (ett rettsgebyr) = 1 199 000 kroner. Her finner du mer informasjon om tvangsmulkt
og klage på a-meldingen

A-meldingen for lønnssystem på altinndigital.no
I slutten av oktober ble den gamle sluttbrukersystemportalen for lønnssystem lagt ned.
Den nye siden med informasjon til
lønnssystem- og andre systemleverandører finner du på
a-meldingen sine sider på
altinndigital.no.

Vi legger også ut nyheter som er
rettet mot systemleverandører. Du
kan sette opp varsling på RSS for nyhetene.

Alle driftsvarsler som kan være relevante for deg i tjenesteutviklingen er
samlet på en side
www.altinndigital.no/driftsmeldinger
Også her kan du få varslene på RSS.

Du trenger ikke en egen bruker for å
få tilgang til informasjonen på siden,
den er tilgjengelig på et åpent område
for alle.
Her finner du teknisk dokumentasjon
til a-meldingen, tilbakemeldingen og
avstemmingsrapporten, oversikt over
forretningsregler, inntektskombinasjoner og releasedokumenter. Du finner
også informasjon om test og
testdata, og dokumentasjon fra
informasjonsmøter.

Har du inntektsmottakere med opphold på Svalbard?
I siste nummer av Skatteinfo har vi lagt ut en artikkel om det viktigste å huske på når
du rapporterer.

Utenlandsområdet automatiserer oppfølging
Skatteetaten har startet automatisert purring av arbeidsgiver som har oppgitt ansatte i Oppdrags– og
arbeidsforholdsregisteret, men som ikke har sendt a-melding med lønn på de ansatte.
Disse arbeidsgiverne er også tidligere
blitt purret, men det har vært manuell
oppfølging.

rerte kontrakter, vil det automatisk gå
ut varsel om tvangsmulkt til arbeidsgiver.

Automatisk varsel om tvangsmulkt
Når utenlandske arbeidsgivere registrerer oppdrag i Oppdrags– og arbeidsforholdsregisteret, så skal lønnen
til de ansatte oppgis i a-meldingen. De
er ikke pliktige til å oppgi arbeidsforholdet i a-meldingen. Blir det ikke
sendt a-melding med lønn på regist-

Tett oppfølging — økt etterlevelse
Det kan være en utfordring å få utenlandske arbeidsgivere til å oppfylle
sine plikter. For å få økt etterlevelse
hos denne gruppen, ser Skatteetaten
at tettere oppfølging har svært god
effekt. Ved å automatisere oppfølgingen når vi også ut til flere arbeidsgivere.

3

Ikke tvangsmulkt etter aopplysningsloven
Tvangsmulkten på dette området følger av skatteforvaltningsloven § 14-1
og 14-2, og er ikke en del av tvangsmulktløpet som gjøres fra
a-ordningen.
Ta kontakt med skatteetaten
Spørsmål om vedtaket kan rettes til
Skatteetaten på 800 80 000. Oppgi hva
henvendelsen gjelder.

Husk å oppgi ny informasjon i a-meldingen fra 2021
Fra og med januar 2021 skal du oppgi flere opplysninger om arbeidsforholdet, utleggstrekk for skatt og
pensjonsinnretning i a-meldingen.
Sørg derfor å ha gjort nødvendige tilpasninger i systemene du bruker, og
finn fram nødvending informasjon så
du klar for å rapportere a-melding for
januar 2021.
Flere opplysninger på arbeidsforhold
Alle ordinære og maritime arbeidsforhold skal fra 2021 inneholde flere opplysninger.
Ansettelsesform
Du må oppgi om arbeidsforholdet er
fast eller midlertidig fra 2021. Dette
gjelder for alle arbeidsforhold du oppgir av typen ordinært eller maritimt.
Årsak til sluttdato
Skal du oppgi en sluttdato på et arbeidsforhold i en a-melding fra og med
januar 2021, må du samtidig oppgi
årsaken til at du setter en sluttdato.
Det gjelder også for arbeidsforhold

som er avsluttet tidligere, så lenge
rapporteringen skjer i 2021. Du kan
velge mellom følgende årsaker til sluttdato:
→ Arbeidstaker har sagt opp selv
→ Arbeidsgiver har sagt opp
arbeidstaker
→ Kontrakt, engasjement eller
vikariat er utløpt
→ Arbeidsforholdet skulle aldri vært
rapportert
→ Endring i organisasjonsstruktur eller
byttet jobb internt
→ Byttet lønnssystem eller
regnskapsfører
Utleggstrekk for skatt
Fra 2021 skal du oppgi opplysninger
om utleggstrekk i a-meldingen. Du
oppgir både beløpet på den enkelte
inntektsmottaker samt totalt utleggstrekk å betale for arbeidsgiver.

Beløpet du oppgir å betale skal være
lik summen av utleggstrekkene for alle
inntektsmottakere.
Pensjonsinnretning og OTP
Arbeidsgivere i privat sektor som plikter å ha pensjonsordning etter OTPloven § 2, skal opprette pensjonsordning etter foretaks-, innskudds- eller
tjenestepensjonsloven, for å sikre arbeidstakerne i bedriften alderspensjon
i samsvar med OTP-lovens krav.
Som følge av endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) §7,
med virkning fra 01.01.2021, må arbeidsgiver gi opplysninger om hvem de
har inngått tjenestepensjonsavtale
med i a-meldingen.
I a-meldingen skal du oppgi hvilken
pensjonsinnretning arbeidsgiveren har
inngått tjenestepensjonsavtale med.
Du skal oppgi organisasjonsnummeret
til pensjonsinnretningen.

Bruker du A01 a-melding i Altinn for å sende a-melding?
Da må du være klar over at endringene i a-meldingen også gjelder her. Det kan bety at du vil få feilmelding
i skjemaet hvis du tar delvis kopi av a-meldingen for desember 2020 når du skal rapportere for januar 2021.
Det gjelder spesielt hvis du rapporterer
ordinære og maritime arbeidsforhold.
Da må du gå inn på aktuelle arbeidsforhold og oppgi ansettelsesform fast
eller midlertidig. Når du skal rapportere for neste måned, vil disse opplysningene kopieres fra januar og du får
ingen feilmelding.
Pensjonsinnretning i A01
I A01 er det laget en nedtrekksliste
med de vanligste pensjonsinnretningene i Norge. Du kan enten velge en av

disse, eller oppgi organisasjonsnummeret på din pensjonsinnretning dersom den ikke finnes i lista.

Brev til de som bare bruker A01
Vi kommer til å sende brev til de som
bare bruker A01 for å rapportere amelding i januar 2021 hvor vi beskriver
endringene i skjemaet og hva de må
være oppmerksomme på.

Eksempel på feilmelding når du ikke har oppgitt ansettelsesform i A01
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Måned i 2021

Frist for å levere a-melding

Frist for å betale arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk,
finansskatt på lønn og utleggstrekk

Januar

5. februar 2021

15. mars 2021

Februar

5. mars 2021

15. mars 2021

Mars

6. april 2021

18. mai 2021

April

5. mai 2021

18. mai 2021

Mai

7. juni 2021

15. juli 2021

Juni

5. juli 2021

15. juli 2021

Juli

5. august 2021

15. september 2021

August

6. september 2021

15. september 2021

September

5. oktober 2021

15. november 2021

Oktober

5. november 2021

15. november 2021

November

6. desember 2021

17. januar 2022

Desember

5. januar 2022

17. januar 2022
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