Mars 2021

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

Takk for innsatsen!
Vi setter pris på jobben dere gjør for at a-meldinger leveres innen frist og
med god kvalitet.
Riktige og oppdaterte opplysninger er avgjørende
Opplysningene fra a-ordningen brukes i stadig større grad av både offentlige etater og
private og offentlige aktører. I tillegg har opplysningene vært svært viktige for ulike
koronatiltak som ble iverksatt i 2020, blant dem lønnstilskudd for å ta permitterte
tilbake i jobb og kompensasjonsordningen for næringslivet.
Derfor er det avgjørende at a-meldinger leveres med god kvalitet og til rett tid. Selv
om det var noen måneder i fjor hvor færre leverte innen frist enn i 2019, så ser vi at
trenden har tatt seg opp i siste halvdel av 2020.
Den gode trenden fortsetter i 2021
Det er også gledelig å se at det er rekord i antall opplysningspliktige som har levert
innen frist i januar 2021 sammenlignet med samme måned tidligere år. Og dette selv
med alle endringene som ble gjort i a-meldingen fra 2021.
På de neste sidene kan du lese mer om hvordan det har gått med rapporteringen av
de nye opplysningene utleggstrekk, pensjonsinnretning og arbeidsforholdsopplysningene årsak til sluttdato og ansettelsesform.

Opplysningspliktige som har levert innen frist
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Utleggstrekk på skattekrav i a-meldingen
Fra 2021 skal du oppgi utleggstrekk for skattekrav nedlagt av Skatteetaten i a-meldingen. Du skal gi opplysninger både om hvor mye du har trukket i utleggstrekk på den enkelte inntektsmottaker og hvor mye
du skal betale i utleggstrekk.
Mindre papir og manuell registrering
Tidligere ble alle oppgjørslister sendt
de kommunale skatteoppkreverne på
papir. Opplysningspliktig måtte da
fylle ut og sende papirlister til ulike
skatteoppkrevere. Mange tusen oppgjørslister ble manuelt behandlet og
registrert av skatteoppkrever.
I den nye løsningen for utleggstrekk
fra a-meldingen mottar Skatteetaten
nå de fleste utleggstrekk elektronisk
via a-meldingen. Arbeidet med oppgjørslistene er nå betydelig forenklet
for Skatteetaten, og samlet rapportering i a-meldingen betyr mindre
manuelt arbeid for opplysningspliktige.
Se veiledningen for mer informasjon
om utleggstrekk i a-meldingen.

Korrigeringer i a-meldingen på termin
Hvis du skal rette opplysninger om
utleggstrekk kan du sende ny
a-melding hvis korrigeringen skjer i
løpet av terminen. Det gjelder bare
terminer fra og med 2021. Gjelder
rettingen for en termin i et tidligere
år, må du kontakte Skatteetaten med
kontaktskjema RF-1306 og oppgi
referansen i det mottatte
trekkpålegget og gi en beskrivelse av
hva saken gjelder.
Test av ny løsning har gått bra
Skatteetaten har testet den nye løsningen med bruk av opplysninger om
utleggstrekk fra a-meldingen og er
godt fornøyd med resultatene. Vi
forventer at vi i løpet av de neste
ukene vil være like fornøyd når
løsningen blir satt i produksjon.

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

Husk å oppgi nye opplysninger på arbeidsforholdet
For vi ser at det er en del som har fått feilene F291 og F297 Det mangler opplysninger om arbeidsforholdet.
Fra 2021 må du oppgi ansettelsesform
på alle ordinære og maritime arbeidsforhold. I tillegg må du oppgi årsak til
sluttdato på ordinære eller maritime
arbeidsforhold hvor du også oppgir en
sluttdato.
Gjelder også for gamle arbeidsforhold
De nye opplysningene er obligatoriske
selv om du i 2021 sender opplysninger
om arbeidsforhold med sluttdato før
2021. Enten må du slutte å sende opplysninger på arbeidsforhold som du
har satt en sluttdato på i en a-melding
for 2020 eller tidligere, eller så må du
oppgi alle obligatoriske opplysninger
som gjelder fra 2021.

Bedring i februar 2021
Selv om det var en del som fikk feilmelding F291 og feilmelding F297 i
januar 2021 på grunn av manglende
opplysninger om ansettelsesform og
årsak til sluttdato, ser vi allerede en
nedgang i antall feil for februar 2021.
Vi håper denne positive utviklingen
fortsetter.
Opplysningene er viktige
For at opplysningene om arbeidsforhold skal være riktig i Aa-registeret er
det viktig at dere sjekker tilbakemeldingen og retter feil. Det er spesielt
viktig nå som opplysningene brukes
mer enn tidligere.

2

Feil i regelen F297 er rettet
I januar var det en feil i kontrollen
F297. Den ga blant annet feilaktig utslag på frilanser og årsak til sluttdato.
Feilen er rettet og kontrollen fungerer
som den skal. Hvis de som feilaktig har
fått F297 ønsker å rette, kan de sende
ny a-melding for perioden med
feilaktig utslag.

Pensjonsinnretning og obligatorisk tjenestepensjon
Dersom du er arbeidsgiver i privat sektor og omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon, må du fra
2021 oppgi opplysninger i a-meldingen om pensjonsinnretning du har inngått avtale med.
Ny opplysning fra 2021
Fra 1. januar 2021 fikk alle arbeidsgivere i privat sektor omfattet av lov om
obligatorisk tjenestepensjon (OTPloven), plikt til å rapportere i
a-meldingen hvilken pensjonsinnretning det er inngått avtale om pensjonssparing med. Det er arbeidsgivers
ansvar å avklare om en bedrift er
omfattet av OTP-loven.
Pensjonsinnretning skal rapporteres i
a –meldingen fra og med januar 2021.
Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis. I
tilfeller hvor en arbeidsgiver har avtale
med flere ordninger skal organisasjonsnumrene til alle innretningene
oppgis i a-meldingen.
Les mer i veiledningen.

Tilsyn med arbeidsgivers etterlevelse
Fra 1. juni 2021 vil Skatteetaten overta
tilsyn med arbeidsgiveres etterlevelse
av OTP-loven fra Finanstilsynet.
Arbeidsgiveres oppgitte opplysninger
om pensjonsinnretning vil danne
grunnlag for tilsynet med at arbeidsgivere overholder sin OTP-plikt.
Hva opplysningene brukes til
Informasjon om pensjonsinnretning i
a-meldingen blir brukt til å dele inntekts- og arbeidsforholdsopplysninger
fra Skatteetaten og NAV med den pensjonsinnretningen arbeidsgiver har et
avtaleforhold med. Pensjonsinnretningene bruker disse dataene til ajourhold av arbeidsgivers pensjonssparing
i henhold til OTP-loven §2.

Gradvis innføring i 2021
Delingsløsningen med pensjonsinnretninger prøves ut i et begrenset
omfang fra og med januar 2021.
Arbeidsgivere som berøres av
utprøvingen blir kontaktet av pensjonsinnretningen de har et avtaleforhold med. Målet er at løsningen blir
tilgjengelig for alle pensjonsinnretningene i tredje kvartal 2021. Arbeidsgivere som berøres av utprøvingen blir
kontaktet av pensjonsinnretningen de
har et avtaleforhold med.

Tiltaket er et samarbeid mellom NAV,
SSB, Finans Norge, pensjonsbransjen
og Skatteetaten.

Har din bedrift plikt til å ha pensjonsordning?
Er du usikker på om din bedrift plikter å ha pensjonsordning etter OTP-loven § 2, så finner du mer informasjon om
dette på Finanstilsynets nettsider om obligatorisk tjenestepensjon.

Skattemeldingen for 2020 er rett rundt hjørnet
Skattemeldinger til lønnsmottakere og pensjonister blir sendt ut puljevis i perioden 16. mars til 7. april
2021, og de aller fleste mottar den i nytt format.
Endringer skjer fortløpende
For de som får ny skattemelding, endrer den seg fortløpende hvis arbeidsgiver eller andre (banker, barnehager
mv.) korrigerer opplysninger for 2020 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 2020, vil den skattepliktige

bli varslet på SMS og e-post om at
skattemeldingen er endret.
Når skattemeldingen er levert
Sender arbeidsgiver endringer som
fører til ny skattemelding etter at den
skattepliktige har levert, blir ikke den
skattepliktige 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.
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Husk å varsle ved endringer
Har arbeidsgiver endret opplysninger i
a-meldingen etter at sammenstillingen
er sendt til den ansatte, må arbeidsgiver huske på å gi den ansatte en ny,
oppdatert sammenstilling.
Les mer om skattemeldingen på
www.skatteetaten.no/skattemelding/

Skattefrie gaver og naturalytelser
Kravet om at gaver må være gitt som en generell ordning i bedriften
er opphevet fra 2021.
Skal ikke rapporteres i a-meldingen
Gaver i arbeidsforhold til en verdi av
inntil 5 000 kroner per år regnes ikke
som skattepliktig inntekt når gaven
består av annet enn pengebeløp. Kravet om at gaven må være gitt som en
generell ordning i bedriften er opphevet fra 2021. Dette gjelder også for
gaver for lang tjenestetid og for jubileums- og oppmerksomhetsgaver
etter FSFIN § 5-15-1. Skattefrie gaver
skal ikke rapporteres i a-meldingen.

Kan benyttes til å redusere skattepliktige fordeler
Det skattefrie gavebeløpet på 5000
kroner kan benyttes til å redusere
den skattepliktige fordelen ved arbeidsgivers dekning av EKOM, fri bil,
fri bolig og ved rentefordel ved rimelige lån mv. Der hvor det skattepliktige beløpet beregnes ved sjablong, er
det sjablongbeløpet som legges til
grunn ved beregning av den skattefrie
gaven. Regelen om skattefri gave inntil 5000 kroner kan også benyttes for
EKOM som dekkes etter regning.

Har du fått feilmeldingen F298 i år?
Da inneholder a-meldingen en inntekt
som er rapportert med feil opplysninger og er ugyldig, og a-meldingen er
avvist.
Når a-meldingen blir avvist og du ikke
leverer på nytt, kan du risikere å få
vedtak om tvangsmulkt.
I veiledningen kan du lese mer om
hvorfor du får denne feilen, og hvordan du skal rette.

Små oppstartsselskap med opsjoner til ansatte
Små oppstartsselskaper skal fra og med inntektsåret 2020 gi opplysninger til Skatteetaten om tildelte opsjoner i arbeidsforhold.
Om ordningen
Fra 1. januar 2018 ble det innført en
gunstig ordning for beskatning av
opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, jf. skatteloven § 5-14
fjerde ledd. Ordningen innebærer en
utsettelse av både skattlegging og
arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen
frem til aksjene som opsjonen knytter
seg til, realiseres. Ordningen gjelder
for selskaper med inntil 25 ansatte og
balansesum/driftsinntekter på inntil
25 millioner kroner. Det er videre
knyttet særskilte vilkår til opsjonen,
arbeidsgiverselskapet, den ansatte og
rapportering.
Opplysningsplikt
Fra inntektsåret 2020 er det innført
opplysningsplikt for arbeidsgivere som
har tildelt opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Rap-

porteringen for inntektsåret 2020 skal
i tillegg inneholde opplysninger om
alle opsjoner tildelt under ordningen
fra og med 2018.

Skjema for rapportering er
tilgjengelig fra 1. mars 2021.

Hva det skal gis opplysninger om

Rapporteringsfrist ved første
rapportering er 24. mars 2021.



selskapets navn og organisasjonsnummer



den ansattes navn og fødselseller d-nummer



antall opsjoner som er tildelt



dato for tildelingen

Rapporteringsfrist for ordinære oppgaver vil for senere år være 1. februar
etter inntektsåret.
Les mer om rapporteringen her.
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Nå må mange arbeidsgivere redegjøre for likestilling
Fra 2020 har arbeidsgivere i offentlig sektor- og større private virksomheter fått en styrket plikt til arbeide
med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP).
Hva skal det redegjøres for?
Som en del av likestillingsarbeidet skal
arbeidsgivere kartlegge og redegjøre
for tilstanden for kjønnslikestilling
blant de ansatte i virksomheten i årsberetningen. Dette innebærer blant
annet å redegjøre for kjønnsfordeling
og kjønnsforskjeller i lønn på ulike stillingsnivåer, deltidsarbeid, midlertidige
stillinger og uttak av foreldrepermisjon.
Hvem er omfattet av ARP?
Pliktene gjelder for alle offentlige
arbeidsgivere og private arbeidsgivere
med flere enn 50 ansatte. Hvis tillitsvalgte eller et flertall av de ansatte
krever det, skal også arbeidsgivere
med mellom 20 og 50 ansatte redegjøre for likestilling i sin virksomhet.
Når skal virksomhetene redegjøre?
Første redegjørelsen etter den forsterkede plikten er for regnskapsåret
2020. Kartleggingen av lønn på ulike
stillingsnivåer og ufrivillig deltid skal
som et minimum gjennomføres annethvert år, og plikten til å redegjøre
gjelder senest for regnskapsåret 2021.

Hva skjer hvis virksomheter ikke
redegjør?
Det er likestillings- og diskrimineringsombudet som følger opp aktivitets- og
redegjørelsesplikten i likestillings- og
diskrimineringsloven.
Som en del av oppfølgingen kan ombudet gjennomgå dokumentasjon og
redegjørelser for virksomhetens likestillingsarbeid. Ombudet kan også
komme med råd og forslag til forbedringstiltak, samt gjennomføre oppfølgingsbesøk i virksomhetene.
Dersom en virksomhet ikke redegjør
for arbeidet med likestilling i årsberetning eller et annet offentlig dokument,
kan ombudet klage virksomheten inn
for Diskrimineringsnemnda.

Hvorfor er dette relevant for leverandører av HR- og lønnssystemer?
De fleste opplysningene virksomhetene har plikt til å kartlegge og redegjøre
for er tilgjengelige i HR- og lønnssystemer. Det kan være at leverandørene
må gjøre tilpasninger i sine systemer
for at virksomheter kan hente ut opplysningene de har behov for. Vår erfaring er at dette særlig gjelder andre
lønnsarter enn avtalt lønn.
Se veiledningen for hva slags opplysninger som skal inngå i kartleggingen,
og finn ut om deres system er tilpasset
redegjørelsen her: www.bufdir.no/
arp/lonn
Har dere spørsmål, kontakt:
erle.inderhaug@bufdir.no

Diskrimineringsnemnda håndhever
brudd på arbeidsgiveres redegjørelsesplikt. Nemnda kan fatte forvaltningsvedtak og pålegge en arbeidsgiver å
redegjøre i tråd med loven. Ved brudd
på redegjørelsesplikten kan nemnda
fatte vedtak om tvangsmulkt. Diskrimineringsnemnda kan også ilegge
tvangsmulkt for å sikre at loven blir
fulgt.

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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