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A-melding på papir oppheves
Alle papirskjema i a-ordningen fjernes fra og med inntektsåret 2018.
De fleste leverer a-meldingen
digitalt, enten via et lønns- og
personalsystem eller ved direkte
registrering i Altinn. Bare en
liten andel små arbeidsgivere
og privatpersoner leverer
a-meldingen på papir.
Papir var bare midlertidig
Da a-ordningen ble innført i
2015, var en av forutsetningene
at ordningen skulle være digital.
Papir var bare ment som en
midlertidig løsning for de som
trengte tid til å tilpasse seg de
digitale alternativene.
Mer feil med papir
Manuell registrering fører til

større risiko for feil, som igjen
fører til at dataene fra a-melding
på papir har lavere kvalitet enn
opplysningene levert digitalt.
Systemene må gi god støtte
Noen arbeidsgivere har sendt
a-melding på papir fordi
lønnssystemet ikke dekker
alle opplysningene som skal
rapporteres.
Det er derfor viktig at systemene
har den støtte og funksjonalitet
som arbeidsgiverne trenger for
å oppfylle opplysningsplikten.
Delegering av rettigheter
Arbeidsgivere som av ulike
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grunner ikke kan benytte
tjenesten i Altinn, kan delegere
rettigheter i Altinn for elektronisk
utfylling og innsending av
a-melding.
Tre skjemaer fjernes
Det er tre papirskjema for
a-ordningen som alle blir fjernet
fra inntektsåret 2018:
• A101 – Alminnelig a-melding
• A104 – Forenklet melding om
lønnet arbeid i hjemmet.
• A105 – Forenklet a-melding
for veldedige og allmennyttige
organisasjoner
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Vederlag for varer eller
andre ytelser
Det er også opplysningsplikt for
vederlag for varer eller andre
ytelser som er levert i forbindelse
med arbeid, og er først og fremst
relevant i forbindelse med
utbetalinger til næringsdrivende.
Rapporteringen tas derfor ut av
a-meldingen. Vederlaget rapporteres i samme løsning som
utbetalinger til næringsdrivende
uten fast forretningssted.

Næringsinntekter skal ikke
lenger rapporteres i a-meldingen

Mer informasjon om betaling til
selvstendig næringsdrivende finner
du ved å klikke her: skatteetaten.
no./betalinger

Siste rest av gammel lønnsoppgavekode 401 fjernes fra og med
inntektsåret 2018.

Hvorfor endres
opplysningsplikten?
Utbetalinger til næringsdrivende
er ikke kjerneområdet for
a-opplysningsloven. Utbetalingene
har ikke fast månedlig utbetaling
som andre inntekter i
a-meldingen. Opplysningene
brukes heller ikke løpende av
NAV og Statistisk sentralbyrå
på samme måte som de andre
arbeids- og inntektsopplysningene.

Utbetalinger til næringsdrivende
uten fast forretningssted ble
overført til en egen rapporteringsløsning da a-ordningen ble innført
i 2015. Noen typer næringsinntekter, som ble rapportert i
gammel kode 401, ble imidlertid
overført til rapportering i
a-meldingen.

lenger rapporteres i a-melding,
men i en ny årlig rapporteringsløsning som er under utvikling.
Mer informasjon kommer på
skatteetaten.no/rapportering når
løsningen er klar. Spørsmål om ny
løsning kan sendes til:
grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Utbetalinger til opphavsmann
til åndsverk
Honorar eller godtgjørelser som
er utbetalt til opphavsmann til
åndsverk som vederlag for
opphavsretten, har blitt rapportert i
a-meldingen, enten som næringsinntekt eller kapitalinntekt.

Provisjon til agent m.m.
Rapportering av provisjon til agent
eller annen mellommann, opptjent
som ledd i selvstendig næringsvirksomhet, oppheves fordi
bestemmelsen i realiteten ikke ble
brukt. Opplysningsplikten dekkes
av andre bestemmelser med årlig
rapportering.

Dette gjelder for eksempel utbetaling av royalty. Slike utbetalinger
skal fra inntektsåret 2018 ikke

For mer informasjon, klikk på
lenken: skatteetaten.no/
tredjepartsopplysninger
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Endring i a-melding
Næringsinntekter vil være
ugyldige å rapportere i ameldingen fra og med rapporteringen for januar 2018. Dette
gjelder følgende inntekter:
• Næringsinntekt – Kontantytelse
– Annet
• Næringsinntekt – Naturalytelse
– Annet
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trekkodene for lønn som tidligere
beskrevet. Det er en egen
trekkode som skal brukes ved
lønnsutbetaling til arbeidstaker
som kun skal betale trygdeavgift.
Dette vil i hovedsak gjelde utenlandske borgere som tilhører
gruppene flyvende personell,
ansatte i landtransportnæringen
og lottfiskere. Det er også en egen
trekkode for grensegjengere.

Nytt format på skattekortene
for 2018
Fredag 15. desember blir skattekortene for 2018 tilgjengelige for
arbeidsgiver. Det er endringer både i skattekortets innhold og i
hvordan de ulike lønnssystemene henter skattekortdata.
Nye trekkoder
Fra og med inntektsåret 2018
vil skattekortet inneholde én eller
flere trekkoder som arbeidsgiver/
pensjonsutbetaler skal trekke etter.
Det er fem trekkoder for lønn og
én for pensjon.
Trekkodene for lønn er:
• Lønn fra hovedarbeidsgiver
• Lønn fra biarbeidsgiver
• Lønn til utenlandsk borger
som grensegjenger
• Lønn til utenlandsk borger,
kun trygdeavgift
• Lønn til utenrikstjenestemann
Trekkode for pensjon er: Pensjon.

I tillegg finnes det egne trekkoder
som kun NAV skal benytte: Lønn
fra NAV og pensjon fra NAV.
I hver av trekkodene vil det ligge et
skattetrekk i form av et tabelltrekk,
prosenttrekk eller frikort med eller
uten beløpsgrense.
Hva skal arbeidsgiver gjøre?
Arbeidsgiver skal trekke etter
trekkoden lønn fra hovedarbeidsgiver dersom vedkommende er
hovedarbeidsgiver, og etter lønn
fra biarbeidsgiver dersom en er
biarbeidsgiver. Skal arbeidsgiver
utbetale lønn av mer spesiell art,
skal det trekkes etter de andre
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Dersom relevant trekkode mangler,
håndteres det som manglende
skattekort. Skal det utbetales lønn
og det mangler trekkode for lønn,
skal det trekkes 50 prosent. Skal
det utbetales pensjon og det
mangler trekkode for pensjon, skal
det trekkes 30 prosent.
Arbeidsgivere eller pensjonsutbetalere som oppdager at det
mangler riktig trekkode i forhold
til aktuell utbetaling, må be den
ansatte eller ytelsesmottaker om
å endre skattekortet.
Skattekortforespørsel fra
lønnssystem
Alle lønnssystemer som henter
skattekortdata må gjøre tilpasninger før de kan hente skattekortene for 2018. Skatteetaten har
over tid hatt tett dialog med alle
leverandører av slike systemer for
å sikre at tilpasningene blir ferdig i
tide. Dersom du har spørsmål om
dette, anbefaler vi at du tar kontakt
med din leverandør.
Mer informasjon
Ønsker du å vite mer, klikk på
denne linken: skatteetaten.no/
nytt-format.

egenproduserte kassasystemer.
Overtredelsesgebyr
Etter 1. januar 2019 kan bokføringspliktige som unnlater å
benytte et produkterklært kassasystem, bli ilagt overtredelsesgebyr
av Skatteetaten.
Hovedansvar hos leverandør
Det forventes ikke at den bokføringspliktige skal ha inngående kjennskap
til kravene i kassasystemlova og
kassasystemforskrifta. Dersom et
kassasystem med produkterklæring
viser seg ikke å tilfredsstille kravene,
er det leverandørens ansvar.
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Husk nye krav til bedrifter i
kontantsalgbransjen
Innføring av ny lov om kassasystemer stiller nye krav til
bokføringspliktige i kontantsalgbransjen. Fra og med 1. januar
2019 må kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et
kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i
kassasystemlova.
Du har ett år på deg
Det er viktig at du allerede nå
sjekker om det er mulig å oppgradere kassasystemet du
bruker i dag, slik at det tilfredsstiller kravene i kassasystemlova
og kassasystemforskrifta. Kassasystemene som benyttes skal
være produkterklært.

har på denne listen, anbefaler
vi at du tar kontakt med
leverandøren du benytter i dag
for å sjekke dette.

Liste over godkjente kassasystemer som leverandørene har
produkterklært, finner du på
skatteetaten.no/kassasystemliste.

Det nye regelverket skiller
tydelig mellom leverandørrollen
og brukerrollen. En og samme
virksomhet kan ikke ha begge
disse rollene. Det er ikke
lenger anledning til å ha

Finner du ikke kassasystemet du

Dersom det ikke er mulig å
oppgradere eksisterende løsning,
må du anskaffe et nytt kassasystem som er produkterklært.
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Leverandøren plikter også å produkterklære kassasystemet før det tilbys
for salg. Produkterklæringen er en
selvdeklarering, som viser
at systemleverandøren bekrefter
at systemet deres er i henhold til
regelverket. Produkterklæringen skal
følge med kassasystemet ved salg,
utleie og utlån.
Leverandører av kassasystemer kan
ilegges overtredelsesgebyr hvis de
selger et kassasystem som
ikke er produkterklært eller kassasystemet ikke er i samsvar med
kassasystemlova og kassasystemforskrifta.
Mer rettferdig beskatning
Det nye regelverket er innført for
å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemer. Målet er å
bekjempe svart økonomi og sikre
mer rettferdig beskatning i
kontantsalgbransjene.
Mer om det nye regelverket kan du
lese på skatteetaten.no/
kassasystem
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Ny ordning for individuell pensjonssparing
En ny ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS) ble innført 1. november 2017.
Den nye ordningen erstatter tidligere ordning for individuell pensjonssparing.
Etter dagens IPS-ordning gis
det fradrag i alminnelig inntekt
for årlig innskudd på inntil 15 000
kroner. I den nye ordningen
økes den øvre grense for
fradragsberettiget sparing
til 40 000 kroner årlig.

formuesskatt, og avkastningen
vil ikke bli skattlagt løpende.

Skattlegging
Uttak fra den nye ordningen skal
skattlegges som kapitalinntekt.
Det vil si at det inngår i beskatningsgrunnlaget bare for
alminnelig inntekt.

Hvem kan tilby ordningen?
Avtale om individuell sparing
til pensjon kan tilbys av bank,
livsforsikringsselskap, pensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak), verdipapirforetak og forvaltningsselskap
for verdipapirfond. Dette kan du
lese mer om ved å klikke her:
skatteetaten.no/individuelle
pensjonsordninger

Ut over dette, skal den nye
ordningen skattlegges på samme
måte som dagens IPS-ordning.
Innestående beløp i ordningen
vil derfor være unntatt fra

Innbetaling
Samlet årlig innbetaling av
innskudd, vederlag for eventuell
forsikring knyttet til avtalen,
vederlag for administrasjon av
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pensjonsavtalen og vederlag
for forvaltning av årets innskudd
kan ikke overstige 40 000 kroner
for hver person.
Rapportering
Innbetalinger til IPS og ny
ordning om individuell sparing
til pensjon rapporteres i RF-1301.
Utbetalinger fra ny ordning om
individuell sparing til pensjon
rapporteres også i RF-1301.
Utbetalinger fra IPS skal rapporteres månedlig i a-meldingen.
Mer informasjon?
Les mer om IPS ved å klikke her:
Skatteetaten.no/ny ordning for IPS

Foto: gettyimages

Fakta om finansskatten

Finansskatten ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2017. Formålet med finansskatten
er blant annet å bøte på svakhetene ved merverdiavgiftsunntaket for finansierings- og
forsikringsvirksomhet.
To skatter
Finansskatten består av to
elementer. Det er fem prosent
skatt på lønnsgrunnlaget i
finanssektoren. Overskuddet
beskattes for inntektsåret 2017
med 25 prosent.
Hvem omfattes?
Finansskatten omfatter i
utgangspunktet alle
virksomheter med ansatte
som utøver aktiviteter
som er omfattet av næringshovedområdet K i Statistisk sentralbyrå sin Standard for Næringsgruppering (SN2007). Det vil si
• finansieringsvirksomhet
• forsikringsvirksomhet og
pensjonskasser, unntatt
trygdeordninger underlagt
offentlig forvaltning
• tjenester tilknyttet
finansierings- og forsikringsvirksomhet

Faktisk aktivitet
Det er den faktiske aktiviteten som
er avgjørende, ikke registreringen
i Enhetsregisteret.

Ikke-økonomisk aktivitet
Virksomheter som driver ikkeøkonomisk aktivitet i EØS-rettslig
forstand, kan begrense skattegrunnlaget på finansskatten på
lønn til den delen av lønnskostnadene som knytter seg til
økonomisk aktivitet. Se Prop. 1 LS
(2016-2017) punkt 6.3.2 side 93
på regjeringen.no.

Hvem er unntatt?
• selskap uten ansatte
• arbeidsgivers andel av
lønnskostnader mv. knyttet
til finansielle aktiviteter som
utgjør mindre enn 30 prosent
av arbeidsgivers totale
lønnskostnader
• arbeidsgiver med finansielle
aktiviteter hvor andelen lønn
mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig finansiell aktivitet
utgjør mer enn 70 prosent av
arbeidsgivers samlede lønn mv.

Rapportering av finansskatt
Finansskatt på lønnsgrunnlaget
rapporteres hver måned i
a-ordningen i eget felt:
Sum finansskatt lønn. Betaling
skjer annenhver måned.
Selskaper som driver innenfor
finansierings- og forsikringsvirksomhet som mener de er
omfattet av finansskatten, skal
krysse av på side 1 i skattemeldingen. Mer informasjon om
ordningen finner du på:
skatteetaten.no/finansskatt

Aktiviteten skal vurderes ut fra de
rammene som er gitt for de ulike
næringsgruppene slik det
fremkommer i SN 2007 (sjekk
ssb.no/klass/klassifikasjoner/6)
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Altinn – ny
versjon

Det har for eksempel blitt
lettere å velge hvem du
representerer. I tillegg har
det kommet nye klientdelegeringssider.
Velge hvem du representerer
Det er laget ny side for valg
av hvem man representerer
ved pålogging.
I tillegg er det laget en ny
funksjonalitet fra toppmenyen,
for å kunne bytte hvem du
representerer etter pålogging.
Dette er tilgjengelig uansett
hvor du står i systemet.
Nye klientdelegeringssider
Det er nå enklere for regnskapsfører og revisor å
delegere rettigheter for
klienter til sine ansatte.
Les mer om den nye versjonen
på altinn.no/release-17-2.
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Altinn kom med ny versjon i
november i år. Endringene
handler mye om innføring
av nytt design, men det har
også kommet forenklinger
for bruker.

Frokostseminar hos Skatteetaten
Skatteetaten inviterer til frokostseminar torsdag 15. februar 2018.
Stadig flere arbeidstakere arbeider
i et annet land enn i hjemlandet
sitt. Skatteetaten inviterer til et
seminar for rådgivere, regnskapsførere og andre som bistår disse
personene i forbindelse med
utfylling og levering av skattemeldingen. Vi vil blant annet
orientere om nyheter i skattemeldingen for personer med
internasjonale forhold.
Skattedirektoratets lokaler
Seminaret arrangeres i auditoriet
i Skattedirektoratets lokaler på
Helsfyr, Fredrik Selmers vei 4 i
Oslo. Det vil også være mulig å
følge seminaret på video fra
skattekontorene i Bergen,
Kristiansand, Molde, Stavanger,
Trondheim og Tromsø.
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Mer informasjon kommer
Agenda for dagen og påmeldingsinformasjon kommer i februarutgaven av Skatteinfo.
Men hold av datoen allerede nå.
Kontaktperson ved de enkelte
kontorene:
Bergen:
stein.lundekvam@skatteetaten.no
Kristiansand:
jorn.steinmoen@skatteetaten.no
Molde og Trondheim
else.skogan@skatteetaten.no
Oslo:
trine.dyrvang@skatteetaten.no
Stavanger:
berit.nielsen@skatteetaten.no
Tromsø:
gerd.lockertsen@skatteetaten.no

