September 2019

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,
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

Kommunereformen 2020
Dette bør du tenkte på som arbeidsgiver i en kommune som omfattes av
reformen.
Kontonummer til skatteoppkrever
Det blir opprettet nye kontonummer
som du skal bruke når du betaler
arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Alle
innbetalinger fra og med 2020 går til
skatteoppkrever/kemner i ny kommune, selv om det skulle gjelde krav
for 2019 eller tidligere.
De nye kontonumrene vil være klare
først mot slutten av 2019. Når de nye
numrene er på plass finner du oversikten på Skatteetatens nettsider.
Fra og med januar 2020 får du også
nytt kontonummer på tilbakemeldingen når du sender a-melding.

Flere soner i noen nye kommuner
Noen kommuner som slås sammen
ved årsskiftet har i dag ulik sats og
sone for beregning av arbeidsgiveravgift. Det er besluttet at dagens
soneinndeling vil bestå også i 2020. I
noen av de nye kommunene betyr det
at det for 2020 vil være flere enn én
sone og avgiftssats.
Mot slutten av 2019 kommer en oversikt over de nye kommunene og
knytningen til sone og avgiftssats for
beregning av arbeidsgiveravgiften.

Sender du a-melding for en kommune
eller et fylke som endres fra 2020?

Nyttige lenker
Informasjon om kommunereformen
finner du også på
Kartverkets nettsider.
Se også nyheter om kommune– og
regionreformen
Statistisk sentralbyrå har laget en
veileder til kommuner som slår seg
sammen.
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A-ordningen sender i høst brev til aktuelle
kommuner og fylker som er arbeidsgivere
med informasjon som kan være nyttig.
Spesielt viktig er:
- rapportering av arbeidsforhold
- tilganger og roller for å sende a-melding
- skattekortforespørsel på ansatte

Sjekk at du bruker riktige diettsatser og inntekter
Skatteetaten har oppdaget at en god del bruker feil sats og inntektsbeskrivelse for trekkfrie
utgiftsgodtgjørelser.
Nattillegg
Gjennom kontroller i høst er det
avdekket at «trekkfri ulegitimert
nattillegg på innenlandsreiser» blir
rapportert som «reise kost med overnatting på hybel, brakke eller privat».
Dette er feil.
Nattillegg inntil 435 kroner er trekkfritt når legitimasjonskravene er oppfylt og du skal oppgi det i a-meldingen
som trekkfri ulegitimert nattillegg på
innenlandsreiser,

Diett for døgn nummer to
Vi ser at mange bruker satser for reise
mellom 6 til 12 timer i stedet for å
bruke samme diettsats som siste
døgn. Ved beregningen av trekkfri
godtgjørelse på reiser som varer mer
enn 6 timer inn i nytt døgn, gis det rett
til full diettsats etter samme sats som
siste døgn. Sjekk at du bruker riktig
sats i a-meldingen.

Splitt mellom trekkfri og trekkpliktig
utgiftsgodtgjørelse
Vær oppmerksom på at statens satser
og de trekkfrie (skattefrie) satsene
ikke lenger er samkjørte. Det vil si at
satsene i statens reiseregulativ har en
trekkpliktig og trekkfri del. Det er en
del arbeidsgivere som ikke splitter
mellom trekkpliktig og trekkfri utgiftsgodtgjørelse.
Se forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse
Se statens satser for utgifter til kost

Slitertillegg –nytt fra 2019
Men ny inntektsbeskrivelse er først på plass i a-meldingen i 2020.
Slitertillegg er en ekstra pensjonsytelse
til de som starter uttak av AFP ved 62,
63 eller 64 år og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Det er et vilkår
for å få slitertillegget at søker har fått
innvilget AFP i privat sektor. Sliterordningen gjelder fra 1. januar 2019.

også forsinket for 2019. Blir det
foretatt utbetalinger med tilbakevirkende kraft for tidligere måneder og
utbetalingene foretas i 2019, kan disse
oppgis samlet i a-melding for desember 2019 når inntektsbeskrivelsen er
tilgjengelig ved nyttår.

Forsinket
Det innføres en ny inntektsbeskrivelse
for slitertillegg først fra 2020, men det
er mulig å bruke den fra og med 2019.
Det er bare Fellesordningen for AFP
som skal sende opplysninger om inntekten. Utbetalingene fra ordningen er

Veiledningen til a-melding blir oppdatert med informasjon om sliterordningen fra nyttår.

Følg med på skatteetaten.no/ameldingen
Her legger vi ut informasjon om
endringer som kommer, og
oppdaterer veiledningen med
informasjon om de nye
feilmeldingene.

Les mer om ordningen her https://
www.afp.no/sliterordningen

Feilmelding F287 kontroll av negativ inntekt utsettes
Vi har utfordringer med å få til en riktig kontroll på at beløpet på en inntektsbeskrivelse ikke er negativt for en måned.
Vi kommer derfor ikke til å innføre kontrollen høsten 2019
som tidligere annonsert. Innføringen av kontrollen er utsatt
inntil videre. Vi vil informere i god tid i forkant hvis vi innfører den senere.

Rett på riktig inntekt og riktig måned
Samlet sum for en inntektsbeskrivelse for en måned skal
aldri være negativ, med unntak av Trekk i lønn for ferie. Er du
usikker på hvordan du retter feil i lønn og andre ytelser
finner du informasjon om det i veiledningen til a-meldingen.
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Bruk organisasjonsnummer for virksomhet/
underenhet når du rapporterer arbeidsforhold
Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for underenhet/virksomhet når du
sender a-melding med arbeidsforhold.
Vær i forkant og start allerede nå i høst med å bruke organisasjonsnummer på underenhet/virksomhet. Fra nyttår vil du få
en feilmelding hvis du ikke knytter arbeidsforholdene til riktig organisasjonsnummer.
I høst sender a-ordningen derfor ut brev til arbeidsgivere som i dag bruker organisasjonsnummeret til hovedenheten både
for opplysningspliktig og virksomhet/underenhet når de rapporterer arbeidsforhold.
På a-meldingen sine sider på skatteetaten.no kan du lese mer om hvordan du endrer og se eksempler.

Hvorfor gjør vi endringen?
Fram til nå har vi tillatt at arbeidsforhold knyttes til hovenheten dersom arbeidsgiveren kun har ett registrert organisasjonsnummer for underenheten/virksomheten i Brønnøysundregistrene. I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aaregisteret) til NAV må arbeidsforholdet være knyttet til underenhet/virksomhet. I dag må Aa-registeret tolke og legge til
informasjon om underenhet/virksomhet når opplysningene blir sendt på hovedenhetens organisasjonsnummer. Det fører
til en del problemer både for opplysningspliktig og a-ordningen. Med endringen blir det:


lettere å rapportere, spesielt når arbeidsgiver går fra én til
flere underenheter/virksomheter



enklere og mer forståelig informasjon til arbeidsgiver og
andre som sender a-melding



riktigere informasjon i a-meldingen dere sender



bedre kontroll av opplysningene vi mottar

Nytt tastevalg til a-ordningen
På telefonnummer 800 80 000 kan
du henvende deg ved spørsmål om
a-ordningen.
Nytt tastevalg er 1-3-1.

Rapportere arbeidsforhold?
Til kommuner, fylkeskommuner
og politiske partier i forbindelse
med valget
Husk at folkevalgte ikke er ordinære
arbeidstakere og skal oppgis med arbeidsforholdstype «Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar
honorar".

Statistisk sentralbyrå (SSB) får en del henvendelser om bruk av
yrkeskode når det ikke er nødvendig å oppgi arbeidsforhold.
Fra april 2019 ble det obligatorisk å
oppgi yrkeskode for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar
honorarer. Vi ser at en del bruker
denne type arbeidsforhold feil.
Eksempler
Du skal ikke rapportere arbeidsforhold hvis du bare skal sende opplysninger om utgiftsgodtgjørelser, eller
lønn til personer som har sluttet (for
eksempel etterbetalinger og ferie-
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penger). Disse skal du oppgi med
arbeidsforholdstype «Pensjoner og
andre ytelser», eller la være å
rapportere arbeidsforhold.
Dette gjelder også for introduksjonsordning for flyktninger og personer i
arbeidspraksis fra NAV. Det samme
gjelder for andre spesielle grupper
som vitner i saker i domstolene.

Kildeskatt på lønn og dekning av pendlerutgifter
Er du arbeidsgiver for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn? Da må du
være klar over at reglene om trekkfritak på dekningen av pendlerutgiftene ikke gjelder for disse
arbeidstakerne.
Vi ser at det er mange som rapporterer feil. Når du som
arbeidsgiver dekker merkostnadene pendlerne har til kost
og losji ved opphold utenfor hjemmet, og ved besøksreiser,
så er disse skattepliktige med bruttobeløp for de arbeidstakerne som er i kildeskattordningen. Det betyr at alle
pendlergodtgjørelsene skal inngå i inntektsgrunnlaget som
du beregner kildeskatt av for disse personene. Disse godtgjørelsene skal du oppgi med trekkpliktige inntektsbeskrivelser.

Hvordan kan du se om arbeidstakeren har et skattekort
med kildeskatt på lønn?
Skattekortet til arbeidstakeren er merket med tilleggsopplysningen "KildeskattPaaLoenn". Når du henter skattekortet
på en person som er med i kildeskatteordningen, vil du også
motta egen informasjon i Altinn om at arbeidstakeren er
med i kildeskatteordningen.
Hva er kildeskatt på lønn?
Personer som arbeider midlertidig i Norge eller som blir
skattemessig bosatt det første året kan betale skatt til
Norge etter ordningen for kildeskatt på lønn. Denne
ordningen var ny 1. januar i år.

Disse inntektene skal du bruke
Nedenfor ser du hvilke inntektsbeskrivelser du kan bruke
for å oppgi trekkpliktige pendlergodtgjørelser:


Besøksreiser - trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse for
besøksreiser til hjemme for utenlandsk arbeidstaker
med opphold i Norge



Besøksreiser - trekkpliktig bilgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med
opphold i Norge



Kost og losji



Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost til
utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge



Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost
på reise



Losji - trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk
arbeidstaker med opphold i Norge



Reise - trekkpliktig annen godtgjørelse på reise



Bolig

For mer informasjon om kildeskatt på lønn:
For arbeidsgiver: Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere
For arbeidstaker: Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere
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Riktige opplysninger gjør det enklere for
arbeidsgiver og arbeidstaker
NAV bruker nå i stadig større grad opplysningene i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret i automatisert
saksbehandling. Det er derfor viktig med riktige opplysninger.
NAV automatiserer stadig flere av
sine tjenester. Da vil feilrapportering i
a-ordningen i større grad enn tidligere
ha negative konsekvenser for både
arbeidstakere og arbeidsgivere. Feil
opplysninger kan føre til at saksbehandlingen i NAV tar lenger tid enn
normalt, feil vedtak og forsinkede
eller manglende refusjoner til
arbeidsgivere. Det er spesielt viktig at
du sjekker at:

startdato og sluttdato på
arbeidsforhold er riktig

stillingsprosent stemmer

permisjoner og permitteringer
oppgis i a-meldingen når det
skal
Når en ansatt har sluttet, og
begynner igjen senere
Bruker du et lønns- og personalsystem lages normalt en arbeidsforholdsID av systemet når du registrerer eller oppretter et nytt arbeidsforhold. Når en person som har
jobbet hos deg tidligere skal begynne
igjen, er det derfor viktig at du
oppretter et nytt arbeidsforhold med
ny ID i systemet, og ikke endrer på
det gamle. Rapporterer du to arbeidsforhold med samme arbeidsforholdsID, blir det alltid problemer for
de automatiserte saksbehandlingsløsningene. I tillegg kan du overskrive
tidligere arbeidsforhold i
Aa-registeret og få problemer med å
rapportere riktig senere.

Arbeidstakere med flere arbeidsforhold i samme virksomhet
Hvis en arbeidstaker har flere
stillinger i samme virksomhet/
underenhet kan du i noen tilfeller
oppgi flere arbeidsforhold i
a-meldingen. I så fall skal hvert
arbeidsforhold ha hver sin unike
arbeidsforholdsID.
Du kan oppgi flere arbeidsforhold hvis
stillingene er så ulike at:

de har forskjellig yrkeskode

når den ansatte blir syk kan
sykmeldingen gjelde bare den
ene av stillingene

stillingene lønnes ulikt

en stilling er fast og en annen
er midlertidig
Det er viktig at du ikke oppgir flere
arbeidsforhold på ansatte hvor det
ikke er nødvendig. Opplysningspliktig
må gjøre en konkret vurdering om det
er behov for at arbeidsforhold skal
være ett eller flere i samme underenhet. Hvis stillingene har likt
innhold og lik lønn, bør du oppgi det
som ett arbeidsforhold i a-meldingen.
Eksempel
Line har et 20 prosents vikariat på et
sykehjem. 1. november får hun i
tillegg et 30 prosents vikariat på det
samme sykehjemmet. Hun skal utføre
de samme oppgavene og har samme
lønn i begge stillingene. I a-meldingen
for november endrer arbeidsgiver
stillingsprosenten fra 20 til 50 prosent
på arbeidsforholdet. De registrerer
ikke et nytt arbeidsforhold fordi
arbeidsoppgavene og lønnen er den
samme.
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Sett sluttdato på arbeidsforholdet
når den ansatte slutter
Vi ser at veldig mange arbeidsforhold
bekreftes hver måned uten at det
rapporteres lønn. Det er viktig å
avslutte arbeidsforhold som ikke er
reelle eller der den ansatte har
sluttet.
Vikarer og sesongarbeidere
Har du vikarer eller sesongarbeidere
må du oppgi sluttdato når sesongen
eller vikariatet er over og det ikke
lenger finnes en løpende arbeidsavtale med plikt eller rett til å
arbeide. Gjør dette selv om de skal
jobbe for deg igjen ved en senere
anledning.
Unngå ulemper for arbeidstaker
Ved søknad om sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger forventer NAV å motta
én Inntektsmelding (NAV 08-30.01)
for hvert åpne arbeidsforhold en
arbeidstaker har i Aa-registeret. Det
kan føre til store ulemper for arbeidstakeren dersom hun eller han er
registrert i Aa-registeret med flere
arbeidsforhold enn det vedkommende faktisk har.
Hvis arbeidsgiver ikke rapporterer
antall inntektsmeldinger tilsvarende
rapporterte arbeidsforhold, blir
søknader liggende på vent. Dette
bidrar til forsinkelser og merarbeid
for både arbeidstaker, NAV og
arbeidsgiver.

Sjekk opplysninger om deg selv i Aa-registeret
NAVs tjeneste for innsyn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret for privatpersoner er lansert.
Det er innsyn for deg som privatperson og du kan se hvilke
opplysninger NAV har om deg.
Det er kun arbeidsforhold rapportert i
a-ordningen som vises i
løsningen. Hvis det er feil opplysninger på ditt arbeidsforhold, skal
arbeidsgiveren rette dette i
a-meldingen. I veiledningen til ameldingen er det informasjon om
hvordan arbeidsforhold kan rettes i
a-meldingen.

Logg deg på og sjekk
Innsynstjenesten finner du her.
Du må logge deg inn med elektronisk
ID for å komme til dine opplysninger.
Du kan også scanne QR-koden til
høyre.
På siden finner du også andre personopplysninger om deg som NAV har
registrert.

NAV jobber med å lage en tjeneste for arbeidsgivere hvor de kan sjekke hvilke arbeidsforhold og opplysninger som er
registrert på dem i Aa-registeret. Tjenesten blir etter planen tilgengelig mot slutten av 2019.
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