September 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

Ikke helt i mål med obligatorisk
tjenestepensjon ennå
Skatteetaten ser at det fremdeles er for få arbeidsgivere som oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen, selv om dette ble innført fra januar 2021.
Husk at du skal oppgi opplysninger om pensjonsinnretning i a-meldingen hvis du rapporterer a-melding for en arbeidsgiver i privat sektor.
Fra 1. januar 2021 fikk alle arbeidsgivere i privat sektor som er omfattet av lov om
obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), plikt til å oppgi hvilken pensjonsinnretning
det er inngått avtale om pensjonssparing med i a-meldingen. Arbeidsgivere må selv
vurdere om de har plikt til å opprette pensjonsavtale for sine arbeidstakere.
I høst kommer Skatteetaten til å følge opp arbeidsgivere som ikke oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen. Les mer om dette og OTP på neste side i nyhetsbrevet.

For mer informasjon om OTP, pensjonsinnretning og rapportering i a-meldingen
se Skatteetaten.no/otp og veileder til a-meldingen
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For få oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen
Arbeidsgivere som ikke har oppgitt pensjonsinnretning i a-melding vil få brev fra Skatteetaten.
Brev til arbeidsgivere
Færre arbeidsgivere enn ventet oppgir
pensjonsinnretning i a-meldingen.
Skatteetaten sender derfor i høst ut
informasjonsbrev til arbeidsgivere som
i følge oppgitte opplysninger oppfyller
krav til OTP, men som ikke har oppgitt
hvilken pensjonsinnretning de har
avtale med i a-meldingen.
Det er viktig at pensjonsinnretning
oppgis månedlig, og det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer
som skal oppgis. Mottakere av informasjonsbrevet kan rette forholdet ved
å oppgi pensjonsinnretning ved innsending av a-melding for neste måned. Det er ikke nødvendig å endre
tidligere innsendte a-meldinger.

Riktige opplysninger i a-meldingen
Det er også viktig at opplysninger om
arbeidsforhold er oppdaterte. Arbeidsgivere må spesielt påse at:
- ansattes start- og sluttdato er riktig
- ansattes stillingsprosent er riktig
- opplysninger om permisjoner er
riktig
Feil eller mangler i disse opplysningene kan føre til at pensjonsinnretningenes ajourhold av pensjonssparing blir
gjort på feil grunnlag, og i noen
tilfeller kan en tilsynssak opprettes
mot arbeidsgiver.

Skatteetaten 1.juni 2021. Tilsynet skal
sikre økt etterlevelse av OTP-loven og
at flere får pensjonssparing.
De fleste arbeidsgivere er pålagt å ha
pensjonsavtale i samsvar med kravene
i lov om obligatorisk tjenestepensjon
(OTP-loven) § 2. Arbeidsgivere må selv
vurdere om de har plikt til å opprette
pensjonsavtale for sine arbeidstakere.

Flytting av tilsyn med OTP
Tilsynet med at arbeidsgivere i privat
sektor etterlever plikten til å opprette
obligatorisk tjenestepensjonsordning
ble overført fra Finanstilsynet til

Kjenner du noen flere som er interessert i å holde seg oppdatert på a-meldingen?
Del gjerne linken til påmelding til nyhetsbrevet

Forskuddssatser 2021 og utgiftsgodtgjørelse
Vi minner om å bruke riktige forskuddssatser/trekkfrie satser for trekkfri utgiftsgodtgjørelse. De
vanligste trekkfri utgiftsgodtgjørelser i a-meldingen fremgår av tabellen under. Mer informasjon om de
ulike inntektsbeskrivelsene finner du i veiledningen til a-meldingen på skatteetaten.no.
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Innføring av nye forretningsregler fra 2022
Behov for kontroll av stillingsprosent, antall timer knyttet til timelønn og forholdet mellom timelønn og
antall timer.
Kvalitetsutfordringer
Kvaliteten på opplysninger om stillingsprosent og tilleggsinformasjon
om antall timer for timelønn som
oppgis i a-meldingen er ikke god nok.
Dette er opplysninger som registreres
i Arbeidsgiver– og arbeidstakerregisteret og brukes i automatisert saksbehandling i NAV.

Forholdet mellom timelønn og antall
timer er ulogisk
Forretningsregelen kontrollerer om
forholdet mellom oppgitt timelønn og
antall timer gir en timelønnssats på
over 10 000 kroner. Hvis timelønnssatsen er over 10 000 kroner vil
arbeidsgiver få feilmelding med
alvorlighetsgrad retningslinje.

Årsaken til dette er at mange arbeidsgivere oppgir en stillingsprosent som
langt på vei overstiger det som kan
anses som en reell stillingsprosent. I
tillegg er det mange arbeidsgivere
som rapporterer feil antall timer
knyttet til timelønn. Vi innfører derfor
nye forretningsregler som kontrollerer
disse opplysningene fra 2022.

Alvorlighetsgrad retningslinje
Når en a-melding er levert med opplysninger som kan være feil, får opplysningspliktig en feilmelding på nivå
retningslinje på tilbakemeldingen.
Opplysningspliktig må da sjekke om
opplysningene som er levert er feil.
Hvis det er feil må feilen rettes innen
fristen for levering av a-meldingen i
kalendermåneden feilmeldingen
oppsto.

Kontroll av stillingsprosent
Forretningsregelen vil kontrollere om
oppgitt stillingsprosent er mindre enn
0 eller større enn 100. Hvis stillingsprosenten er negativ eller over 100
prosent vil du få feilmelding med
alvorlighetsgrad retningslinje.
Antall timer knyttet til timelønn
Forretningsregelen kontrollerer om
tilleggsinformasjonen antall timer som
skal oppgis sammen med inntektskombinasjonen kontantytelse, timelønn, er over 300 timer. Hvis antall
timer er over 300 timer vil arbeidsgiver få feilmelding med alvorlighetsgrad retningslinje.

Du kan lese mer om de ulike alvorlighetsgradene på feilmeldinger i
veiledningen til a-meldingen.
Dette kan du gjøre allerede nå
Du kan forberede deg på de nye
forretningsreglene allerede nå ved å
sjekke om du rapporterer stillingsprosent og antall timer for timelønn riktig.
Rapporterer du stillingsprosent over
100 % er den mest sannsynlig feil, og
oppgir du en negativ stillingsprosent
er dette feil. Du skal rapportere stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Du kan lese mer

om stillingsprosent i veiledningen til ameldingen.
Sjekk at du rapporterer timelønn kun
for ansatte som har avtalt timelønnssats. Hvis utbetalingen gjelder honorarer, akkord, prosent eller provisjonslønn skal du bruker egen inntektsbeskrivelse. Beløp og antall timer som
gjelder overtidsgodtgjørelse skal ikke
rapporteres som kontantytelse timelønn. Overtidsgodtgjørelse er en egen
beskrivelse i a-meldingen.
Sjekk at du oppgir korrekt antall timer
for ansatte som mottar timelønn. Skal
du rapportere etterbetaling av timelønn, så har du oppgitt antall timer i
en tidligere a-melding. I slike tilfeller
skal antall timer settes til 0.
Du kan lese mer om timelønn i veiledningen til a-meldingen.
Eksempel:
I a-melding for mai har arbeidsgiver
rapportert timelønn for Lars med 10
000 kroner og antall timer 50. I juni
får Lars en lønnsøkning på timelønn
med virkning for mai. Arbeidsgiver
etterbetaler timelønn i juni på 3 000
kroner for de 50 timene oppgitt i
a-melding for mai. Etterbetaling av
timelønn skal rapporteres slik i
a-melding for juni:
Type lønn: Kontantytelse timelønn
Beløp:
3 000 kroner
Antall timer: 0

Noen arbeidsgivere betaler fortsatt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og finansskatt på lønn til den
gamle skatteoppkreveren i sin kommune.
Innbetalingene skal gjøres til Skatteetatens kontonummer 6345 06 24804.
Vær oppmerksom på at forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk har ulike KID-nummer.
Se Tilbakemelding (A03) for informasjon om konto og KID-nummer.
Har du behov for å få laget KID-nummer for innbetaling til Skatteetaten se denne siden.
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Slik kan du få refusjon fra NAV så raskt som mulig
For å få utbetalt refusjon fra NAV raskt er det viktig at du oppgir riktige ytelser i inntektsmeldingen, og
riktige opplysninger i a-meldingen som brukes i Arbeidstaker– og arbeidsgiverregisteret.
Fyll ut riktig ytelse
Velger du feil ytelse i inntektsmeldingen, kan inntektsmeldingen ikke
brukes i behandlingen av søknad om
en annen ytelse. Du må derfor sende
en ny inntektsmelding på den korrekte
ytelsen. Les spesielt om forskjellige
ytelser ved sykdom i familien.
Les mer om riktig utfylling av inntektsmeldingen her.
Oppgi korrekte opplysninger i
a-meldingen
Sørg for at Aa-registeret er oppdatert
med riktig arbeidsforhold, stillingsprosent og eventuelle permisjoner. I NAV
sin tjeneste for arbeidsgivere kan
arbeidsgiver få oversikt over arbeidsforholdene i Arbeidsgiver– og
arbeidstakerregisteret.

Sjekk at det er samsvar mellom hvilken
virksomhet dere sender inntektsmelding for, og arbeidsforholdet dere har
registrert arbeidstakeren som ansatt i.
Har arbeidstakeren flere arbeidsforhold i virksomheten, vær nøye med at
dere fyller inn riktig arbeidsforholdsID.
Spesielt for omsorgspenger
I korona-årene 2020 og 2021 har midlertidige løsninger gitt arbeidstakerne
rett til mange flere omsorgsdager enn
vanlig. Dermed fikk mange arbeidsgivere rett til langt mer i refusjoner enn
det de pleier. Vær oppmerksom på å
skrive riktig dato og timer i i kravene
om refusjon. Hvis dette er feil må det
sendes nye, korrigerte inntektsmeldinger, og utbetalingen kan bli feil eller
forsinket. Pass på at det blir riktig når
dere retter det opp igjen i ny inntektsmelding.

Ikke rapporter velferdspermisjon når
arbeidstakeren har vært hjemme med
sykt barn. Da ser det ut som arbeidstakeren ikke skulle vært på jobb, og da
får dere avslag på refusjonskravet.

Arbeidsgivere som har gravide eller
kronisk syke ansatte med høyt sykefravær kan søke om fritak fra
arbeidsgiverperioden.
I begynnelsen av
september ble prosessen enklere.
Du kan lese mer om dette på
nav.no.

Fritt uttak av foreldrepenger
Stortinget har vedtatt endring i folketrygdloven som gjelder foreldre som får barn fra og med 1. oktober
2021.
Hva lovendringen innebærer
Foreldrepengene kan tas ut fritt i henhold til gjeldende regler om kvoter,
med unntak av de første 6 ukene som
er forbeholdt mor.
Foreldrene trenger ikke lenger søke
om å utsette foreldrepengene i forbindelse med arbeid, ferie eller sykdom.
De bestemmer selv når de skal ha
foreldrepenger. Dette medfører endringer i hvordan inntektsmeldingen
skal fylles ut.
Fått barn fra og med 1. oktober 2021
For foreldre som får barn fra og med
1.oktober 2021 skjer ikke lenger
beregningen på den andre forelderens
siste uttaksdag. Nå er det inntekten på

første uttaksdag foreldrepengene
beregnes etter. Det er første uttaksdag som skal oppgis som startdato i
inntektsmeldingen.
Inntektsmeldingen skal sendes inn 4
uker før arbeidstakeren skal ha uttak
av foreldrepenger. Det er første
uttaksdag som skal oppgis som startdato for foreldrepengeperioden. Det
samme gjelder dersom arbeidstakeren
er far eller medmor.
Det er ikke nødvendig å sende ny inntektsmelding dersom det er flere perioder med uttak senere i tid. Unntaket er hvis man skal endre helt tilbake
til start eller endringer i refusjonskrav.
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Fått barn før 1. oktober 2021
For foreldre som får barn før 1. oktober 2021, gjelder nåværende lovverk.
Disse foreldrene må fortsatt søke om
utsettelse for perioder de ikke skal ha
foreldrepenger. Det betyr at arbeidstakeren må søke om uttak eller om
utsettelse innen den andre forelderens siste dag med foreldrepenger.
Inntektsmeldingen bør sendes inn 4
uker før den andre forelderens siste
stønadsdag. Startdatoen på denne
inntektsmeldingen skal være dagen
etter mors siste dag med foreldrepenger.
Les mer om lovendringen på nav.no/
familie, og utfylling av inntektsmelding på nav.no/inntektsmelding.

Hold oversikt over arbeidsforholdsID’er på de ansatte
ID’en brukes nemlig aktivt av NAV når de mottar inntektsmeldinger og skal behandle søknader.
En unik identifikator
ArbeidsforholdsID er en identifikator
for arbeidsforholdet. Hvis en arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme
virksomhet skiller arbeidsforholdID’en
arbeidsforholdene fra hverandre. Du
må derfor bruke en unik arbeidsforholdsID for hvert arbeidsforhold.
Når skal du oppgi arbeidsforholdsID
Du skal oppgi arbeidsforholdsID når
du ansetter en ny arbeidstaker. Hvis
en arbeidstaker slutter i et arbeidsforhold og senere starter opp i et nytt
arbeidsforhold i samme virksomhet,
må du oppgi ny arbeidsforholdsID for
å skille arbeidsforholdene fra hverandre. Hvis den ansatte har flere
arbeidsforhold i ulike virksomheter/
underenheter i samme foretak skal
arbeidsforholdene oppgis med ulike
arbeidsforholdsID’er.
Hva arbeidsforholdsID brukes til
NAV bruker arbeidsforholdsID for å se
om en arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet. Det kan
enten være for å skille mellom flere
arbeidsforhold en person kan ha i
samme virksomhet i samme periode,
eller for å skille mellom flere arbeidsforhold en person kan ha i samme
virksomhet i ulike perioder.

Hvis en arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet har NAV
behov for en ID for å skille opplysningene fra hverandre. En arbeidstaker
kan også bli syk eller permittert i bare
et av arbeidsforholdene og da trenger
etaten å vite hvilke arbeidsforholdsopplysninger som er knyttet til hvilket
arbeidsforhold.
Ved søknad om sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger forventer NAV å motta én
Inntektsmelding (NAV 08-30.01) for
hvert arbeidsforhold uten sluttdato
arbeidstaker har i Aa-registeret. Hvis
arbeidsgiver ikke sender inn antall
inntektsmeldinger tilsvarende rapporterte arbeidsforhold til Aa-registeret,
forlenger det saksbehandlingstiden i
NAV og det fører til forsinkelser og
merarbeid for både arbeidstaker,
arbeidsgiver og NAV.
Opplysninger om arbeidsforholdsID
overføres til Aa-registeret. NAV distribuerer opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til private og
offentlige aktører som har lov til å
motta dem. Eksempler på dette er
Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

Du kan lese mer om arbeidsforholdsID
i veiledningen til a-meldingen.

Hvis du bruker samme arbeidsforholdsID flere ganger vet vi ikke
om du oppgir et nytt arbeidsforhold eller endrer på det gamle.
Bruk derfor en unik arbeidsforholdsID for hvert arbeidsforhold!
Oppgi riktig arbeidsforholdsID
også når du retter opplysninger
om arbeidsforhold tilbake i tid så
det framkommer hvilket arbeidsforhold du retter.

Bruker du et lønns- eller personalsystem vil arbeidsforholdsID
normalt genereres når du
oppretter et nytt arbeidsforhold.

Husk å oppgi sluttdato for sesongarbeidere når sesongen er over og det ikke lenger finnes en
løpende arbeidsavtale med plikt/rett til arbeid. Dette skal du gjøre selv om de skal jobbe igjen for
deg ved en senere anledning.
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