Oktober / november 2018

Nyhetsbrev fra a-ordningen
Tips skal oppgis i a-meldingen
Tips, også kalt drikkepenger, er skattepliktig inntekt og skal fra 2019
rapporteres i 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

Regjeringen har foreslått at arbeidsgivere skal oppgi tips som de
ansatte mottar. Arbeidsgiverne skal
oppgi beløpet i a-meldingen og
foreta forskuddstrekk og beregne
arbeidsgiveravgift av utbetalingen.
Arbeidsgivere må derfor holde oversikt over fordeling av tips mellom
ansatte, uansett om tipsen gis
direkte fra en kunde eller ved
fordeling fra arbeidsgiver.

Ny inntektsbeskrivelse for tips
innføres i a-meldingen fra 1. januar
2019.
Rapportering av tips er bare ett av
forslagene som er omtalt i
budsjettforslaget til regjeringen. På
de neste sidene kan du lese om
andre endringer som er foreslått.
Endelig budsjett blir vedtatt av
Stortinget før jul.

Hva synes du?
I mars fikk a-meldingen nye nettsider—skatteetaten.no/a-meldingen
Vi vil gjerne høre hva du synes.
Klikk på lenken og svar på en kort undersøkelse om de nye sidene:

lenke til undersøkelse
TUSEN TAKK!
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Forslagene i statsbudsjettet for 2019
Foreslåtte endringer som fører til endringer i rapporteringen i a-meldingen.

Skattepliktig personalrabatt

Overtidsmat

Det er innført klarere rammer for
hva som kan mottas som skattefri
personalrabatt i arbeidsforhold.

Ansatte som har arbeidet minst 10
timer sammenhengende kan få
dekket et måltid skattefritt av arbeidsgiver. Dekningen må enten
skje som en naturalytelse eller ved
refusjon etter bilag. Det er foreslått en beløpsgrense på kr 200 for
skattefritaket. Et eventuelt overskytende beløp blir skattepliktig
for mottaker.

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Rabatten kan
ikke overstige 50 prosent av markedsprisen for den enkelte vare
eller tjeneste. Det er foreslått en
øvre beløpsgrense på kr 7000 for
hvor mye som kan mottas skattefritt. Beløpsgrensen gjelder per
arbeidsgiver, per år.
For at det skal være en personalrabatt er det et krav at arbeidsgiver
må omsette varen eller tjenesten i
sin virksomhet. Rabatt hos kunder
eller leverandører kan omfattes
hvis varen eller tjenesten omsettes
i arbeidsgivers virksomhet. Det er
gjort unntak fra kravet om omsetning i konsernforhold.

Overtidsmat som dekkes som en
skattefri naturalytelse eller ved
refusjon etter regning er ikke opplysningspliktig i a-meldingen. Fra
2019 kan overtidsmat ikke dekkes
som en utgiftsgodtgjørelse.
Inntektsbeskrivelsen for overtidsmat som utgiftsgodtgjørelse i ameldingen oppheves derfor fra
2019.

Skattefrie satser til kost på
dagreiser

Personalrabatter som ikke fyller
vilkårene er skattepliktige fullt ut.
Hvis beløpsgrensen overskrides er
det overskytende skattepliktig.

Det er foreslått egne skattefrie
satser for kostgodtgjørelse på dagreiser innenlands fra 2019. I dag
følger de skattefrie satsene i særavtalen.

Ny inntektsbeskrivelse for skattepliktige personalrabatter skal fra
2019 rapporteres i a-meldingen.



Reiser på 6-12 timer kr 200



Reiser over 12 timer kr 400

Høyere dokumenterte kostnader
kan dekkes skattefritt.

Ny felles beløpsgrense for
reisefradrag
Det er foreslått en ny felles beløpsgrense i reisefradraget på kr 97
000 både innenfor og utenfor EØS.
I dag er grensen utenfor EØS kr 92
500 og innenfor EØS 97 000.
Den foreslåtte grensen skal også
gjelde for utgifter ved bompasseringer, fergebilletter og flybilletter,
slik at det gis ikke fradrag utover
den foreslått grensen.
Endringen av beløpsgrensene får
betydning for hvor mye arbeidsgiver trekkfritt kan dekke av arbeidstakers besøksreiser.

Statsbudsjettet
Mer informasjon om statsbudsjettet finner du på regjeringen.no
Her er budsjettdokumentene
Her kan du lese mer om stortingsbehandlingen

Følg med på endringsloggen
I endringsloggen i veiledningen til a-meldingen finner du raskt fram til hvilke sider vi har oppdatert.
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Andre endringer i a-meldingen fra og med 2019
Foreslåtte endringer som fører til endringer i rapporteringen i a-meldingen.

Kilometergodtgjørelse Elbil utgår
Det er bare en sats for trekkfri
kilometergodtgjørelse. Det er derfor ikke lenger behov for å skille på
type bil ved rapporteringen.

Dette gjelder inntektene:
•
Uføretrygd
•
Uføretrygd fra andre enn
folketrygden
•
IPA eller IPS uførepensjon

Inntektsbeskrivelsen «utgiftsgodtgjørelse – kilometergodtgjørelse elbil» utgår fra 2019.

Yrkeskode er obligatorisk for
frilanser, oppdragstaker og
personer som mottar honorarer
Fra og med 2019 er det obligatorisk å oppgi yrkeskode for de ansatte som er ansatt som frilanser,
oppdragstaker og personer som
mottar honorarer. Fram til 2019
har det vært frivillig å oppgi yrkeskode for denne type arbeidsforhold.

Kilometergodtgjørelse ved bruk av
egen bil rapporteres som trekkfri
kilometergodtgjørelse bil eller
trekkpliktig kilometergodtgjørelse.
Bedriftsbarnehageplass utgår
Inntektsbeskrivelsen
«naturalytelse—bedriftsbarnehage» utgår fra 2019.
Tilskudd til barnehageplass utgår
Inntektsbeskrivelsen
«naturalytelse—tilskudd barnehageplass» utgår fra 2019.
Ikke oppgi pensjonsgrad på uføretrygd og andre uføreytelser
Fra og med 2019 kan du ikke lenger rapportere pensjonsgrad på
uføretrygd og andre uføreytelser.
Frem til og med 2017 var det obligatorisk å rapportere pensjonsgrad
på disse ytelsene. I 2018 var det
frivillig og rapportere pensjonsgrad, men nå er det ikke lenger
mulig.

Det blir en ny feilmelding
(MAGNET_EDAG-281) som
kontrollerer at yrkeskoden er
oppgitt på disse arbeidsforholdene.
Feilmeldingen har alvorlighetsgrad
øyeblikkelig.
Avlønningstype avvises
Fra og med 2019 er ikke avlønningstype en gyldig opplysning på
et arbeidsforhold. Det blir en ny
feilmelding (MAGNET_EDAG-282)
som avviser a-meldinger som
inneholder avlønningstype.
Kontroll av forskuddstrekk
Det er en del som rapporterer feil
forskuddstrekk, både beløpet som
oppgis totalt som den opplysnings-
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pliktige skal betale, men også forskuddstrekk på inntektsmottaker.
Vi innfører derfor to nye feilmeldinger som skal kontrollere at:


Forskuddstrekket som er
oppgitt å betale for opplysningspliktig for en måned
ikke kan være et negativt
beløp (MAGNET_EDAG277).



Forskuddstrekket for inntektsmottaker for en måned
ikke kan være et positivt
beløp (MAGNET_EDAG278). Denne feilmeldingen
får du ikke utslag på i måned
desember, men i alle andre
måneder.

Begge feilmeldingene har alvorlighetsgrad øyeblikkelig.
Skjerpet kontroll av datoer på
arbeidsforholdet
Du kan ikke slutte i jobben før du
har startet. Derfor lager vi en feilmelding (MAGNET_EDAG-285)
som avviser a-meldinger med oppgitt startdato på et arbeidsforhold
som er etter oppgitt sluttdato.
Du kan heller ikke starte i jobben
før du er født. Vi lager en feilmelding (MAGNET_EDAG-284)
som avviser a-meldinger med slike
datoer.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere
Fra 2019 innføres det en kildeskatteordning for personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i
Norge. Ordningen går ut på at brutto skattepliktig arbeidsinntekt skattlegges med en flat sats.

Ingen endring a-ordningen
Kildeskatt på lønn fører ikke til
endringer i rapporteringen til
a-ordningen. Det er imidlertid
viktig med rettidig og korrekt
rapportering når inntekt og skatt
fastsettes endelig på grunnlag av
det arbeidsgiver rapporterer i
a-ordningen.
Sats og inntektstak
For 2019 er det foreslått at skattesatsen er 25 prosent, inkludert
trygdeavgift på 8,2 prosent. Er
skattyter fritatt fra medlemskap i
folketrygden, helt eller delvis,
trekkes trygdeavgiften fra.
For 2019 er det foreslått at inntektstaket skal tilsvare innslagspunktet for trinn 3 (617 500 kr).
Har skattyter brutto årlig lønnsinntekt i Norge over denne grensen,
skal alle inntekter skattlegges etter
alminnelige skatteregler.
Les mer på skatteetaten.no/satser/
trinnskatt/

året etter. Skattyteren kan
imidlertid ikke være med i
ordningen hvis vedkommende har
kapitalinntekter som overstiger en
gitt beløpsgrense. Beløpsgrensen
vil bli fastsatt i forskrift av
Finansdepartementet.
Frivillig ordning
Alle som fyller vilkårene i kildeskatteordningen blir automatisk
tatt inn i ordningen. Hvis skattyter
ønsker ordinær beskatning i
stedet, må skattyter gi beskjed om
dette i Søknad om skattekort for
utenlandske borgere (RF-1209)
eller på skatteetaten.no/endre.
Skattyter må tre ut av ordningen
hvis vilkårene ikke lenger er
oppfylt.
Når skattyter trer ut av ordningen
skal all inntekt for hele året skattlegges etter alminnelige regler, og
vanlig avregning og skatteoppgjør
lages. Trukket kildeskatt gjøres om
til ordinært forskuddstrekk.

Ikke bosatt i Norge

Mer informasjon

De nye reglene gjelder for skattytere som ikke er skattemessig bosatt
i Norge.

Vil du vite mer, sjekk Prop. 86 LS
(2017–2018) på regjeringen.no

Det er også mulig å være i kildeskatteordningen det inntektsåret
skattyter blir skattemessig bosatt i
Norge. Skattyteren vil da ikke bli
skattlagt for globalinntekten før

Mer informasjon om ordningen
vil også bli lagt ut på skatteetaten.no før nyttår 2018.
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Det er ikke mulig å komme inn i
ordningen igjen dette året, når
man har startet året eller gått over
til ordinært forskuddstrekk. Ved
årsskiftet er det ny vurdering.
Trukket for mye kildeskatt
Hvis det er trukket for mye kildeskatt kan skattyter søke om refusjon. Dette kan for eksempel være
når skattyter i ettertid kommer
med dokumentasjon på trygdefritak.
Hovedtrekk ved kildeskattordningen på lønn:


Brutto skattepliktig arbeidsinntekt skattlegges med en
flat sats.



Skatten blir endelig fastsatt
og betalt ved at arbeidsgiver
rapporterer lønn og trekk i
a-meldingen.



Skattyter får ingen fradrag i
inntektsgrunnlaget eller i
fastsatt skatt.



Skattyter skal ikke levere
skattemelding for arbeidsinntekter som inngår i kildeskattordningen.



Skattyter får ikke skatteoppgjør.

Skatteetaten omorganiserer
Fra 1. januar 2019 skifter forvaltningsenheten for a-ordningen navn fra EFF til A-ordningen og registre.
Etatenes fellesforvaltning (EFF)
som navn utgår fra nyttår.
Hovedansvar for forvaltningen av
a-ordningen legges til gruppa Aordningen og registre.
Gruppa er plassert i divisjonen
informasjonsforvaltning i
Skatteetaten.

A-ordningen og registre skal ha
fagkompetanse rundt system og
innhenting. Ny leder blir Vidar
Bekkoset.
Dagens leder av EFF, Torstein
Hoem, blir leder for avdelingen
deling.

Omorganiseringen skal ikke påvirke tjenestenivå eller leveranser.
Kontaktpunktene mot
a-ordningen blir også som før.

Digital inntektsmelding til NAV
Fra 4. desember 2018 må arbeidsgivere sende digital inntektsmelding til NAV når ansatte skal ha
foreldrepermisjon i 2019.
Foreldrepengesaker først ut
På grunn av nye beregningsregler
fra nyttår, skal inntektsmeldinger
som gjelder for foreldrepenger
med oppstart i 2019 sendes fire
uker før første fraværsdag. Hvis
den ansatte for eksempel skal ha
foreldrepenger fra 2. januar 2019,
sender du inntektsmeldingen 5.
desember. Dette er fire uker før
permisjonsstart.
I alle andre saker sendes inntektsmeldingen fortløpende når en ansatt har skal ha sykepenger eller
pleie syke barn. Dette er nødvendig for at den ansatte skal få et
raskt og riktig vedtak med ferske
inntektsopplysninger.

Gjelder de samme ytelsene
Den digitale inntektsmeldingen
erstatter dagens inntektsopplysningsskjema på papir, og gjelder
for det samme som før:


foreldre- og svangerskapspenger



Sykepenger



pleie– og omsorg– og opplæringspenger

Mer informasjon om inntektsmeldingen finner du på
nav.no/inntektsmelding
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Sørg for nødvendige tilganger
For å sende inntektsmeldingen
må du eller ditt lønns- og personalsystem ha de riktige tilgangene i Altinn. Les mer på
nav.no/inntektsmelding

