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Nyhetsbrev fra a-ordningen
A-meldingen er en månedlig
melding fra arbeidsgiver til NAV,
SSB og Skatteetaten.
Meldingen inneholder informasjon
om ansattes arbeidsforhold,
inntekt, fradrag, forskuddstrekk,
utleggstrekk for skattekrav, 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

Skatteetaten overtar tilsyn med
obligatorisk tjenestepensjon
Fra 1. juni 2021 blir Skatteetaten ansvarlig for å føre tilsyn med at arbeidsgivere i privat sektor overholder sin plikt til å opprette obligatorisk
tjenestepensjonssparing.
Det betyr at Skatteetaten skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning
for sine ansatte. Skatteetaten vil da også kunne ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver
ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.
I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om hvordan det går med rapportering av
obligatorisk tjenestepensjonsordning i a-meldingen hittil i år, og hvorfor det er viktig
at arbeidsgiver i privat sektor oppgir riktige opplysninger om pensjonsinnretning i ameldingen.
Du kan også lese mer om ny lønnsstøtteordning, utleggstrekk og feilmeldinger du kan
få når du sender a-melding som det er viktig å rette.
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Rapportering av pensjonsinnretning i a-meldingen
Husk å rapportere pensjonsinnretning i a-meldingen hvis du som arbeidsgiver omfattes av OTP-loven.
Erfaringer etter fire måneder
Fra 1. januar 2021 fikk alle arbeidsgivere i privat sektor omfattet av lov om
obligatorisk tjenestepensjon (OTPloven), plikt til å oppgi hvilken pensjonsinnretning det er inngått avtale
om pensjonssparing med i ameldingen. Det er arbeidsgivers ansvar å avklare om bedriften er omfattet av OTP-loven.
Fire måneder etter innføringen viser
Skatteetatens målinger at mange arbeidsgivere, som det er grunn til å tro
at har OTP-avtale, likevel ikke rapporterer dette via a-meldingen. De arbeidsgivere som rapporterer pensjonsinnretning gjør imidlertid dette stort
sett riktig.

Konsekvenser ved å ikke oppgi
pensjonsinnretning
Om pensjonsinnretning ikke oppgis i ameldingen kan det ha konsekvenser
for arbeidsgiver.

om pensjon betydelig. Om arbeidsgiver ikke oppgir pensjonsinnretning i ameldingen kan ikke opplysningene
deles.

Fra 1. juni 2021 overtar Skatteetaten
ansvar for tilsyn med arbeidsgivere i
privat sektor sin plikt til å opprette
OTP-ordning. Arbeidsgivers rapportering, eller manglende rapportering,
om pensjonsinnretning danner grunnlag for utøvelsen av tilsynet.

Arbeidsgivere som er omfattet av
OTP-loven skal rapportere pensjonsinnretning månedlig.

I løpet av 2021 innføres en løsning for
deling av opplysninger om inntekt og
arbeidsforhold oppgitt i a-meldingen
til pensjonsinnretning arbeidsgiver har
avtale med. Opplysningene benyttes
til ajourhold av pensjon, og løsningen
vil forenkle arbeidsgivers rapportering

Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer (ni siffer) som skal
oppgis. I de tilfeller hvor arbeidsgiver
har flere ordninger kan flere organisasjonsnummer oppgis.

Les mer om hvordan du oppgir pensjonsinnretning i veiledningen til ameldingen.

Hvordan oppgi feriepenger i a-meldingen
I a-meldingen skal du oppgi bruttobeløpet for feriepenger.
Du skal oppgi dette beløpet uavhengig av hvordan du beregner feriepengene (om det
er prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn).
Feriepengene skal sikre at arbeidstakeren ikke får inntektstap når det er
ferie, fordi arbeidstakeren ikke har krav på lønn i ferien. Derfor skal du alltid
oppgi feriepengene fullt ut og ikke redusere øvrige beløp for trekk i lønn for ferie.
I veiledningen har vi forklart nærmere hva feriepenger er og hvordan du oppgir
dette riktig i a-meldingen.
Hvis den ansatte kommer inn under lønnstrekkordningen på Svalbard, Jan Mayen eller Antarktis skal det foretas trekk i alle
utbetalinger – også i feriegodtgjørelsen og lønn i ferien jf. Svalbardmeldingen.
Husk at du kan sende a-melding for to måneder fram i tid. Skal du ta ferie i juli og august, kan du sende a-melding for juli og
august allerede i juni.

Skatteetatens sider som skattefri dagdiett er oppdatert.
Oppdatert informasjon finner du her.
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Midlertidige regler om sykepenger ved
innreiserestriksjoner og refusjon av arbeidsgiveravgift
Det er fastsatt nye midlertidige regler for sykepenger ved innreiserestriksjoner og refusjon av
arbeidsgiveravgift.
16. april 2021 ble det innført rett til sykepenger for arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19pandemien. Retten til sykepenger gjelder fra 29. januar 2021
og så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene.
Har arbeidsgiver utbetalt lønn slik at arbeidstaker ikke har
tapt inntekt, kan arbeidsgiver kreve refusjon tilsvarende det
arbeidstakeren ville hatt krav på i sykepenger.

Ordningen med refusjon av arbeidsgiveravgift skal praktiseres på samme måte som når arbeidsgiver får refundert sykepenger, foreldrepenger mv. etter folketrygdloven, slik at du
får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene
faktisk blir refundert. Fradraget kan først gjøres gjeldende i
den måneden refusjonen fra Arbeids- og velferdsetaten foreligger, se Arbeidsgiveravgift – avgiftsgrunnlag, punkt 3.
Se midlertidig forskrift av 20.03.2020 nr. 368 kap.
3A og midlertidig forskrift av 19.04.2021 nr. 1188.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som
arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder
så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger.

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb
Arbeidsgivere som tar permitterte tilbake i jobb kan søke om lønnsstøtte for perioden 15. mars og ut juni
2021. Søknadsfristen er 30. september.
Om ordningen og frister
Lønnsstøtteordningen innebærer at
kriserammede bedrifter kan få inntil
25 000 kroner per måned i støtte per
ansatt de tar tilbake fra permittering.
Søknadsportalen for lønnsstøtteordningen er åpen i periodene 3.-31. mai
og 1.-30. september 2021. Endelig
søknadsfrist 30. september. Bedrifter
som søker før 31. mai vil kunne få
første utbetaling før sommeren hvis
søknaden ikke må behandles manuelt.
Sender du søknad for et konsern må
du gjøre det i perioden 1.- 30. september.
Riktige arbeidsforholdsopplysninger
Søknaden blir forhåndsutfylt med informasjon fra a-meldingen, så det er
viktig at du sjekker at du har rapportert alt som du er pliktig til, og at rapporteringen er riktig. Feil eller mangler
i rapporteringen kan føre til avslag på
søknaden om lønnsstøtte.

Arbeidsgiver må være registrert
i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) med alle relevante
arbeidsforholdsopplysninger om sine
ansatte. Du kan bare søke støtte for
ansatte som er registrert som permitterte i Aa-registeret. Du kan se hvilke opplysninger som er registrert i Aaregisteret om dine ansatte her.
Frilansere, oppdragstakere
og selvstendig næringsdrivende er
ikke å regne som ordinære arbeidstakere og du kan ikke søke om støtte for
disse. Selvstendig næringsdrivende
kan søke for sine ansatte, men er ikke
selv å regne som ansatte.

søker støtte for.
Informasjon om permitterte ansatte
og stillingsprosent finner du under
fanen "Arbeidsforhold" i avstemmingsrapporten.
Hvis du ser at du har rapportert feil,
må du rette opp feilen før du søker om
støtte. Se hvordan du retter feil i ameldingen her.
Dersom du endrer a-melding(er), bør
du vente et døgn før du søker, slik at
opplysningene blir registrert.

Søknadsportalen for
Sjekk avstemmingsrapporten
Før du søker anbefaler vi at du bestiller en avstemmingsrapport som oppsummerer opplysningene du har sendt
inn i a-meldingen for måneden(e) du
søker for. Her bør du sjekke at du har
rapportert riktig stillingsprosent og
permitteringsdato for de ansatte du
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lønnsstøtte finner du her

Ny feilmelding fra 1.august 2021
Fra august innfører vi en ny feilmelding i a-meldingen , F501, som erstatter feilmelding F142.
Fra øyeblikkelig til avvisning
Fra august 2021 blir feilmelding F142
erstattet av F501, Informasjon i meldingen stemmer ikke med informasjonen i Enhetsregisteret.
Den kontrollerer om organisasjonsnummeret for virksomheten
(underenheten) er knyttet til opplysningspliktig (hovedenhet) i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).
F142 er på nivå øyeblikkelig. F501
foretar den samme kontrollen, men
har alvorlighetsgrad avvisning. En amelding som får feilmelding F501 blir
ikke levert eller mottatt. Feilen må
rettes innen fristen for levering av amelding i den måneden du har fått
feilmeldingen.
Du kan få feilmeldingen hvis du for
eksempel har oppgitt
feil virksomhetsnummer, rapporterer
på en virksomhet (underenhet) som
har opphørt før 2011, eller oppgir et
virksomhetsnummer som ikke er

knyttet til opplysningspliktiges organisasjonsnummer.
Hvordan rette feilen
Undersøk hvilket virksomhetsnummer du har brukt i ameldingen. Hvis du er usikker på
hvilket virksomhetsnummer som er
riktig i ditt tilfelle må du undersøke
med Brønnøysundregistrene.

Må være koblet
sammen i
Brønnøysundregistrene

Nyopprettet eller overdratt
virksomhet
Vær oppmerksom på at hvis det nylig
er registrert en virksomhetsoverdragelse eller nylig er opprettet en virksomhet (underenhet) kan det ta noe
tid før Brønnøysundregisteret er oppdatert.
Se også informasjon om organisasjonsnummer i veiledningen til ameldingen.

Opplysningspliktig er
foretakets hovedenhet
og har ett juridisk organisasjonsnummer.

Opplysningspliktige har
også en eller flere virksomheter, også kalt
underenhet, som har et
virksomhetsnummer

Opplysninger om
inntektsmottakere i
virksomheten skal oppgis på virksomhetsnummeret

Juridisk organisasjonsnummer er den juridiske enhetens organisasjonsnummer. Juridisk enhet omtales også
som opplysningspliktig, hovedenhet og foretak i veiledningen til a-meldingen.
Virksomhetsnummer er organisasjonsnummeret til underenheten som opplysningspliktige driver. Underenhet
omtales også som virksomhet i veiledningen til a-meldingen.

Kjenner du noen flere som er interessert i å holde seg
oppdatert på a-meldingen?
Del gjerne linken til påmelding til nyhetsbrevet
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Utleggstrekk på skattekrav i a-meldingen
Dette kan du gjøre hvis du har mottatt brev om manglende rapportering av utleggstrekk.
Fra oppgjørslister til a-ordning
Da utleggstrekk ble rapportert til skatteoppkrever på oppgjørslister måtte
arbeidsgiver sende inn oppgjørslisten
også for perioder hvor arbeidstaker
midlertidig ikke fikk lønn eller andre
utbetalinger fra arbeidsgiver. I ameldingen skal rapportering av utleggstrekk kun gjøres hvis trekket faktisk er foretatt. Arbeidsgiver er derfor
fra 1.januar 2021 ikke pålagt å rapportere at kr 0 er trukket i påleggstrekk.
Hvorfor Skatteetaten har sendt brev
I forbindelse med omlegging fra oppgjørslister til rapportering av utleggstrekk i a-meldingen har flere arbeidsgivere mottatt brev fra Skatteetaten
om manglende rapportering av utleggstrekk. Skatteetaten har dessverre også sendt brev til arbeidsgivere
som ikke har rapportert utleggstrekk
fordi arbeidstaker ikke har fått lønn

fordi vedkommende for eksempel er
permittert eller ikke jobber hos arbeidsgiveren lenger.
Hva du kan gjøre hvis du har fått brev
Skatteetaten jobber med å få på plass
en løsning slik at arbeidsgivere som
har oppfylt rapporteringsplikten til aordningen ikke blir purret. Inntil en
slik løsning er på plass oppfordrer
Skatteetaten arbeidsgivere som kan
og ønsker å rapportere kr 0 i utleggstrekk for perioder der arbeidstakeren
ikke har mottatt lønn fra arbeidsgiver.
Arbeidsgivere som har mottatt brev
om manglende rapportering av utleggstrekk, og som ikke kan eller ønsker å rapportere kr 0 i trukket utleggstrekk i a-meldingen, men likevel ønsker å gi Skatteetaten informasjon om
hvorfor utleggstrekk ikke er trukket,
kan ta skriftlig kontakt med Skatteetaten via kontaktskjema.

Se veiledningen for mer informasjon
om utleggstrekk i a-meldingen.

Dette skal ikke rapporteres i
a-meldingen
Utleggstrekk gitt av skatteetaten til
dekning av andre krav som for
eksempel merverdiavgift (mva.),
særavgifter, toll mv. skal ikke
rapporteres i a-meldingen.
På samme måte som tidligere skal
disse betales med KID. Du finner en
fullstendig oversikt over krav som
ikke skal rapporteres i
a-meldingen, i skattebetalingsforskriften § 14-5-11.
Les mer om unntakene på skatteetaten.no

Ansettelsesform og årsak til sluttdato—status så langt
Fra 2021 er det obligatorisk å oppgi flere opplysninger om arbeidsforholdet enn tidligere.
Feilmeldinger
Vi ser at en del arbeidsgivere får feilmelding fordi de ikke har oppgitt obligatoriske arbeidsforholdsopplysninger
etter at det ble krav om å oppgi ansettelsesform og årsak til sluttdato. Når
arbeidsgiver får øyeblikkelig feil knyttet
til arbeidsforholdsopplysninger blir ikke
Aa-registeret oppdatert med nye opplysninger om arbeidsforholdet. Det er
derfor viktig at du alltid sjekker tilbakemeldingen og retter feil.

Ansettelsesform
Hvis det mangler opplysninger om arbeidsforholdet får arbeidsgiver feilmeldingen F-291 Det mangler opplysninger
om arbeidsforholdet. Vi ser at feilmeldingen hovedsakelig utløses fordi arbeidsgivere ikke har oppgitt ansettelsesform.
Sluttdato og årsak til sluttdato
Vi ser også at flere arbeidsgivere oppgir
sluttdato uten å oppgi årsak til sluttdato. Noen oppgir årsak til sluttdato

5

uten å oppgi sluttdato og får feilmelding F-297 Det mangler opplysninger
om arbeidsforholdet.
I veiledningen til a-meldingen kan
du lese mer om arbeidsgiveropplysningene ansettelsesform, sluttdato og årsak til sluttdato.
Bruker du et lønnssystem, sjekk
med systemleverandør om hvordan du oppgir disse opplysningene
i ditt system.

