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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 4a – mai 2021

Skatteinfo

Frist for innsending av  
bekreftelse ved mottatt  
tilskudd over kr 15 000 
Fristen for innsending av bekreft- 
elsen fra revisor eller autorisert  
regnskapsfører er 31. mai 2021 
for bokføringsspliktige og 30. juni 
2021 for regnskapspliktige, jf.  
Forskrift til utfylling og gjennom-
føring av lov om midlertidig til-
skuddsordning for foretak med 
stort omsetningsfall § 4-5. 

Dersom foretaket får innvilget 

utsatt frist for levering av skatte-
melding vil utsatt frist gjelde. 

Opplysningsplikt i nærings- 
oppgaven for mottatt tilskudd 
Mottatt tilskudd i kompensasjons- 
ordning anses som skattepliktig 
inntekt, jf. skatteloven § 5-30. 

I Næringsoppgave 1 (RF-1175), 
Næringsoppgave 2 (RF-1167) og 
Næringsoppgave 5 (RF-1368) 
skal tilskuddet føres i post 3410. 
Næringsrapport skatt 3410. 

Kompensasjonsordningen  
– frister og innrapportering

Næringsoppgave for billed- 
kunstner (RF-1242) skal mottatt 
tilskudd føres i post 2.09.

Andre skattepliktige tilskudd 
grunnet korona må føres i 
næringsoppgaven post 3400.

Aktuelle lenker:
https://www.skatteetaten.no/
kompensasjonsordning/endre/
https://kompensasjonsordning.
brreg.no/forberede

Nå er tiden inne for å levere bekreftelsen fra revisor eller autorisert 
regnskapsfører for mottatt tilskudd. Det er viktig å bruke riktig post 
i næringsoppgaven/RF-skjema.
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Skatteetaten overtar 1. juni 2021 
tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å 
opprette OTP-ordning fra Finans- 
tilsynet. Fra 1. januar ble arbeids- 
givere pliktig å oppgi i a-meldingen 
hvilken pensjonsinnretning de har 
avtale med, og pensjonsbransjen  
gis i løpet av året tilgang til data 
rapportert av arbeidsgiver i 
a-meldingen.

Om OTP
Private arbeidsgivere som  
oppfyller kravene i lov om obliga- 
torisk tjenestepensjon, er pålagt å 
opprette pensjonsordning og spare 
pensjon for sine ansatte, for å 
sikre dem alderspensjon. 

OTP – Obligatorisk tjenestepensjon  
– tilsynet overføres til Skatteetaten

Plikten omfatter bedrifter som 
har:
• minst to personer som begge har 

en arbeidstid og lønn som utgjør  
75 % eller mer av full stilling 

• minst én arbeidstaker uten 
eierinteresser i bedriften som har  
arbeidstid og lønn som utgjør  
75 % eller mer av full stilling

• personer som hver har arbeid-
stid og lønn som utgjør 20 % 
eller mer av full stilling, og som 
til sammen utfører arbeid som 
tilsvarer minst to årsverk

OTP-tilsyn
Ansvaret for tilsyn med arbeids- 
giveres plikt til å ha OTP-ordning 

Det settes i år et økt fokus på etterlevelse av OTP-ordningen i privat sektor. Målet er et styrket tilsyn av 
OTP-ordningen, riktigere sparing for arbeidstakere, samt besparelser for næringslivet og pensjonsbransjen.

har siden 2006 ligget hos Finans- 
tilsynet. I statsbudsjettet for 2021 
ble dette tilsynet besluttet overført 
til Skatteetaten. Overføringen av 
tilsynsoppgaven skjer med virkning 
fra 1. juni 2021. Finanstilsynet skal 
etter 1. juni fortsatt ha tilsyn med 
pensjonsprodukter og pensjons- 
innretningene. Tilsynet, slik det 
planlegges for i Skatteetaten, vil 
benytte informasjon innrapportert 
av arbeidsgivere i a-meldingen, og 
basere seg på stor grad av mask-
inell støtte. Det vil også legges til 
rette for gode forebyggende tiltak, 
hvor lett tilgjengelig informasjon 
og styrket veiledning skal støtte 
arbeidsgivere i å etterleve plikten.

Artikkelen fortsetter
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Rapportering av pensjonsinnret-
ning i a-meldingen
Fra 1. januar 2021 plikter arbeids-
giver å oppgi hvilken pensjons- 
innretning de har avtale med i 
a-meldingen. Det er pensjonsinn-
retningens organisasjonsnummer 
som skal oppgis. Hvis arbeidsgiver 
har flere ordninger kan flere  
organisasjonsnummer oppgis. 

Om det er inngått avtale med en 
utenlandsk pensjonsinnretning kan 
det oppgis identifikator til denne, 
eksempelvis TIN (tax identifi- 
cation number). Mer informasjon  
om rapportering kan finnes i 
veileder for a-meldingen.

Deling av opplysninger
Informasjon om pensjonsinnret-
ning oppgitt i a-meldingen vil bli 
brukt til å dele opplysninger om 
inntekt og arbeidsforhold fra  
Skatteetaten og NAV, til pensjon-
sinnretningen arbeidsgiver har 
avtale med. Opplysningene vil 
brukes til ajourhold av pensjons-
sparing i henhold til OTP-loven 
§ 2. Dette innebærer at dagens 
dobbeltrapportering på sikt vil 
bortfalle, og gi bedret kvalitet på 
opplysningene.

Delingsløsningen prøves ut i et 
begrenset omfang fra januar 2021, 
med mål om utvidelse i løpet av 
året. Arbeidsgivere som berøres 
av utprøvingen vil bli kontaktet av 
pensjonsinnretningen de har en 
avtale med. Arbeidsgivere vil også 
få informasjon fra sin pensjons- 
innretning før den gamle rapport-
eringsløsningen bortfaller.

OTP – Obligatorisk tjeneste- 
pensjon, fortsetter

Endringene har betydelige  
samfunnsmessige effekter
Det nye tilsynet og den nye  
delingsløsningen ventes å gi 
betydelige samfunnsmessige 
effekter, med både økt sparing til 
arbeidstakerne og besparelser for 
næringslivet. 

Det er anslått følgende effekter:
• Økt antall arbeidsgivere som 

etterlever sine pensjons- 
forpliktelser 

• Anslag fra SSB indikerer at  
50 000 – 88 000 arbeidstakere 
ikke mottar pensjonssparingen 
de har rett på. Beregningene 
viser en økt sparing på totalt  
1000 – 2000 millioner kroner  
per år, som følge av kvalitets- 
heving på rapportering og økt 
etterlevelse. 

• Næringslivets kostnader til  
rapportering av lønn og arbeids-

forhold er betydelig redusert 
• Finans Norge har anslått at ny 

rapporteringsløsning vil kunne 
redusere arbeidsgiveres årlige 
kostnader med totalt  
720 millioner kroner.  
For pensjonsinnretningene kan  
løsningen gi en årlig besparelse 
på 32 millioner kroner.

Aktuelt regelverk:
• A-opplysningsloven
• A-opplysningsforskriften
• OTP-loven §2
• OTP-loven §7, med virkning fra 

01.01.2021

Pensjonsinnretning –  
obligatorisk tjenestepensjon
Med Pensjonsinnretning menes 
pensjonsleverandøren eller 
pensjonskassen det er inngått 
avtale om sparing med.
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/pensjonsinnretning-obligatorisk-tjenestepensjon/
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-12-21-124/%C2%A72#§2
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-12-21-124/%C2%A77#§7
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Bakgrunn og behov 
E-post kan sammenliknes med 
et åpent postkort som sendes 
i posten, og er innom mange 
knutepunkter på veien før den når 
e-postsystemet hos mottaker. 
De fleste e-postsystemer i dag 
forsøker å etablere sikker/kryptert 
kanal ved overføring, men dette 
lykkes ikke bestandig. Dersom 
oppkopling av kryptert kanal ikke 
lykkes, sendes e-posten i klartekst 
og det er derfor en mulighet for 
at uvedkommende får tilgang til 
innholdet.

Sikring av e-post med transport-kryptering

Beskytt infomasjonen
Det som må sendes i en kryptert 
kanal er bedriftssensitive opp- 
lysninger, opplysninger om enkelt-
personer og så videre. For å være 
sikker på at opplysningene alltid 
er beskyttet, må det etableres 
tekniske kontroller som sikrer at 
overføringen alltid skjer kryptert. 

Transportkryptering
Transportkryptering, også kjent 
som TLS (Transport Layer  
Security), sørger for at /kommu-
nikasjonskanalen over internett 

krypteres, og derved hindrer at 
uvedkommende fanger opp  
innholdet på veien.

Når en etablerer e-post med 
TLS-kryptering, sikres overføring-
skanalen mellom e-postsystemet 
hos avsender og mottaker.

Slik får du transportkryptering
Skatteetaten har laget et skjema 
med spørsmål som må fylles ut av 
de som er ansvarlig for e-post- 
systemet. 

Opplysningene skjemaet etterspør, 
er nødvendige for at IT-personell 
skal kunne sette korrekt konfigu-
rasjon i e-postsystemene.

Oppretting av sikker e-post
Skjemaet for sikker e-post får du 
hos kontaktpersonen din i  
Skatteetaten. Når skjemaet er fylt 
ut, returneres det til kontakt- 
personen som sørger for å videre-
formidle skjemaet internt. 

Når Skatteetaten mottar det utfylte 
skjemaet, vil de gjøre nødvendig 
konfigurasjon på etatens side og 
oppdatere intern oversikt over 
etablerte TLS-forbindelser.

Mye av informasjonen som sendes mellom Skatteetaten og andre aktører er av en slik  
karakter/sensitivitet at den har behov for beskyttelse – dette er i de fleste tilfelle lovpålagt.
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Når du rapporterer utgiftsgodt- 
gjørelse i a-meldingen må du skille 
mellom hva en arbeidstaker har 
krav på å få utbetalt fra arbeids- 
giver og hva som kan dekkes 
trekkfritt. Utgiftsgodtgjørelse som 
følger Skattedirektoratets  
forskuddssatser, Forskrift om  
satser med videre til bruk for 

Forskuddssatser 2021 og utgiftsgodtgjørelse
Det har ikke vært mange reiser det siste året på grunn av  
pandemien, men det blir forhåpentligvis mer av det når samfunnet 
gradvis åpner opp. Derfor tar vi en gjennomgang av forskudds-
satser for 2021 med eksempler på rapportering av trekkfri  
utgiftsgodtgjørelse i a-meldingen.

forskudds og skattefastsetting for 
2021 / takseringsreglene og er i 
samsvar med legitimasjons- 
kravene i skattebetalingsforskriften 
§5-6-12 er trekkfrie. 

Måltidstrekk 
På reiser med overnatting foretas 
måltidstrekk etter døgndiettsats for 

type overnattingssted. Dersom  
arbeidstaker får dekket ett eller 
flere måltider, må den trekk- og 
skattefrie godtgjørelsen reduseres 
med 20 prosent for frokost,  
30 prosent for lunsj og 50 prosent 
for middag (beløpene skal rundes 
av til nærmeste hele krone).  
Les mer om måltidstrekk av 
dagdiett. 

Eksempel: Kaia er på yrkesreise 
og bor på hotell for å delta på et 
kurs. Hun får dekket frokost og 
lunsj. Den korrekte trekkfrie satsen 
er kr 304 (kr 609 – 20 prosent for 
frokost – 30 prosent for lunsj).

Utbetaling høyere enn  
forskuddssats
Dersom arbeidstaker får utbetalt 
utgiftsgodtgjørelse med en høyere 
sats enn Skattedirektoratets  
forskuddssats, skal differansen 
rapporteres som trekkpliktig  
utgiftsgodtgjørelse – dette gjelder 
ikke for ulegitimert nattillegg. 

Artikkelen fortsetter

Forskuddssatser/trekkfrie satser for 2021 for de vanligste trekkfri utgiftsgodtgjørelser i a-meldingen: 
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/utgiftsgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/utgiftsgodtgjorelse/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1766/KAPITTEL_2-2-6-2#§5-6-12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1766/KAPITTEL_2-2-6-2#§5-6-12
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/dagdiett-pa-reiser/
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Forskuddssatser 2021 og utgifts-
godtgjørelse – fortsetter
Eksempel: Per har en arbeidsgiver 
som utbetaler kilometergodt- 
gjørelse for yrkeskjøring med 
privat bil jf. statens reiseregulativ 
(4,03 per km). Per har kjørt  
400 km i april 2021 og mottar 
godtgjørelse på kr 1612.  
I a-melding rapporteres det slik: 
• Trekkfri bilgodtgjørelse: antall 

km: 400, beløp: kr 1400  
(3,50 per km x 400)

• Trekkpliktig bilgodtgjørelse: 
beløp: kr 212 (alt overskytende 
beløp: 1612 – 1400)

Utbetaler du ulegitimert nattillegg  
på innenlandsreiser som er høyere  
enn forskuddssats kr 435 per 
døgn, skal hele beløpet  
rapporteres som trekkpliktig annen 
godtgjørelse på reise jf. Forskrift 
om satser med videre til bruk for 
forskudd og skattefastsetting for 
2021 i a-meldingen. 

Eksempel: Per har vært på yrkes-
reise i Snåsa og har ordnet over-
natting selv (privat). Arbeidsgiver 
utbetaler etter avtale ulegitimert 
nattillegg for tre døgn à kr 500 per 
døgn. I a-meldingen rapporteres 
tillegget slik: 
• Trekkpliktig annen godtgjørelse 

på reise: kr 1500 – hele beløpet

Påbegynt døgn
Ved påbegynt døgn på reiser med 
overnatting, er det viktig å telle 
antall timer arbeidstaker har vært 
borte. En reise regnes fra det  
stedet (arbeidssted eller hjemme) 
der reisen starter og slutter. Et 
døgn varer i 24 timer fra reisens 
starttidspunkt. For en reise med 
overnatting som varer 6 timer eller 
mer inn i nytt døgn (påbegynt  
døgn) godtgjøres kost etter døgn- 
diettsats for type overnattingssted 
for siste overnatting.

Eksempel: Silje reiste hjemmefra 
mandag klokka 08 på tjenestereise 
til Førde, overnattet et døgn på 
hotell og kom hjem tirsdag klokka 
16 (borte i 32 timer). Det er ingen 
måltidstrekk – forenklet eksempel. 
Arbeidsgiver utbetaler kostgodt- 
gjørelse etter statens reiseregu-
lativ satser på kr 1116 (801 + 315).  
Forskuddssatsen for trekkfri 
godtgjørelse til kost på reise med 
overnatting på hotell for 2021 er 
kr 609 per døgn. Silje er borte mer 
enn 6 timer inn i døgn nummer to, 
og antall døgn som skal rapport-
eres trekkfritt er to. I a-meldingen 
rapporteres kostgodtgjørelsen slik:  

• Trekkfri godtgjørelse til kost på 
reise med overnatting på hotell: 
antall døgn = 2, beløp 924  
(kr 609 + kr 315)

• Trekkpliktig godtgjørelse til kost 
på reiser: kr 192 

Korrigering av a-melding
Har du rapportert feil eller mangel-
fullt i en a-melding, må du  
korrigere på den måneden som 
er feil. Korrigering av a-melding er 
nærmere beskrevet i veiledningen 
til a-meldingen. Husk å ta ut en 
avstemmingsrapport etter en  
korrigering. I veiledningen til 
a-meldingen finner du en oversikt 
over lønn og andre ytelser som 
rapporteres i a-meldingen. 

Skatteetaten kan ikke korrigere 
a-meldinger på vegne av opp- 
lysningspliktig. Hvis du har  
problemer med å korrigere og 
bruke et lønnssystem, er det 
lønnssystemleverandøren du skal 
kontakte. Dersom tilgang til et 
lønnssystem opphører ved bytte 
av lønnssystem, må opplysnings- 
pliktig selv ta kontakt med tidligere 
lønnssystemleverandør og be om 
hjelp til korrigering. 

For spørsmål om a-meldingen, 
kan du skrive til Skatteetaten via 
kontaktskjema for bedrifter og  
organisasjoner eller ringe på tele-
fon 800 80 000, tastevalg 2-3-1. 

Meld deg gjerne på  
A-ordningens nyhetsbrev. 

Overskuddsberegning skal foretas per døgn:
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-bilgodtgjorelse-passasjertillegg-mv/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-bilgodtgjorelse/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-ulegitimert-nattillegg-pa-innenlandsreiser/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-11-26-2480
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-annen-godtgjorelse-pa-tjenestereise/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-annen-godtgjorelse-pa-tjenestereise/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-reise-med-overnatting/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-godtgjorelse-til-kost-pa-reise-med-overnatting/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/rette-feil-i-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding-bestill-avstemmingsinformasjon/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/
https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p1865053737.aspx
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/siste-fra-a-ordningen/nyhetsbrev-fra-a-ordningen/
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Veiledningsfilmer om skattemeldingen for  
personlig næringsdrivende
Skatteetaten har laget nye veiledningsfilmer for personlig næringsdrivende om skattemeldingen.

Målgruppen er innehavere av 
enkeltpersonforetak med enkle 
forhold. Filmene veileder stegvis  
"slik gjør du det". Temaene  
spenner fra hvilken rapporterings- 
løsning man kan velge, forenklet 
levering, hvordan man kan endre 
allerede innsendt skattemelding.

Hvis du har kunder som leverer  
skattemeldingen selv, kan du 
gjerne benytte filmene aktivt i  
kontakten med skattepliktig, og 
videreformidle lenken:  
skatteetaten.no/skattefilmbedrift

Foreløpige filmer er:
• Velg riktig rapportering av 

næringsinntekt.
• Valgt feil rapporteringsalternativ.
• Næringsdrivende, men har  

mottatt skattemelding for  
lønnstakere.

• Ingen aktivitet i fjor?
• Fylle ut næringsoppgave 1.
• Forenklet levering hvis du har 

driftsinntekt under kr 50 000.
• Har du endringer?  

Send inn skattemeldingen på 
nytt.

• Fradrag for kostnader til  

elektroniske kommunikasjons- 
tjenester.

• Bruk av bil i næring.
• Fradrag ved avskrivning av 

driftsmidler.
• Avslutte bedrift.

Andre filmer
Vi opplyser samtidig om at  
Skatteetaten også har produsert 
veiledningsfilmer for lønnstakere 
og pensjonister, det er en egen 
nettside her:  
skatteetaten.no/skattefilm
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/hjelp-til-skattemelding/film-om-skatt-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/skatt123/film-om-skatt/

