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A-Ordningen
Fra 1. januar 2015 endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og
Statistisk sentralbyrå. Én elektronisk melding erstatter da 5 tidligere skjemaer og meldingen skal sendes innen den
5. hver påfølgende måned. Hver måned skal arbeidsgiveren gi opplysninger om alle aktive arbeidsforhold som
f.eks. ansettelsesdato, arbeidstid og yrke. Det skal i tillegg gis informasjon om kontantlønn, naturalytelser og
utgiftsgodtgjørelser.
Hva må forberedes?
Lønnsarter må nå linkes opp mot beskrivelsene i a-ordningen. Ansattregisteret må sjekkes. Det er viktig at det nå
kun er gyldige arbeidsforhold som er registrert. Informasjon må legges inn om arbeidsforholdet som start/sluttdato,
stillingsprosent samt informasjon om den ansatte.
Hvordan levere meldingen?
For foretak som ikke har et lønnssystem kan registreringen skje direkte i Altinn (for de med svært få ansatte). For
andre må lønnssystemet oppdateres til a-ordningen.
Når skal det rapporteres?
A-meldingen skal sendes inn den 5. i hver måned. Første innsending i 2015 skal skje innen 5. februar.
Rapporteringen av utbetalinger skjer etter kontantprinsippet. Dvs. at alle utbetalinger i en måned rapporteres
senest inne den 5. i påfølgende måned, uavhengig av når de er opptjent (samme som tidligere).

Postadresse:

Postboks 259
1411 Kolbotn

Besøksadresse:

Sentrumsbygget
Kolbotnveien 7
1410 Kolbotn

Telefon:
Telefaks:

66 80 09 66
66 80 09 69

De gamle lønnskodene er borte. Nå er det en beskrivelse av ytelsen som gjelder. Arbeidsgiver plikter å gi
arbeidstaker en årlig sammenstilling over innrapporterte opplysninger om utbetalt lønn, trukket skatt og
feriepengegrunnlag. Denne sammenstilling skal ikke sendes skatteetaten.
Det blir ingen endringer i betaling av arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk som skal betales annenhver måned
som før.
A-ordningen er nå åpnet for at flere lønnssystemer skal kunne teste innlevering. Det kan være klokt å prøve en
innlevering både på gammelt og nytt system samtidig i 2014. Om begge viser samme grunnlag for
arbeidsgiveravgift og skattetrekk, uten feilmeldinger, har man kommet et godt stykke på vei. Hvis man har testet i
forkant, blir man kjent med a-ordningen i praksis. Du får sjekket at ansatte er registrert riktig med fullstendige
opplysninger, og du får erstattet kodene med nye beskrivelser. Det er verd å merke seg at prøveinnsending via
lønnssystem stenges 31.12.2014.

E-post:
Web:

post@lst.no
www.lst.no

For mer informasjon om a-ordningen, gå inn på www.altinn.no.

Org.nr:

964 769 516 MVA
Foretaksregisteret

LST Revisjon AS

Lån fra selskap til aksjonær
Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet med en endring i synet på hvilken rente som kan settes når aksjonær
låner penger fra selskapet. Tidligere praksis har vært at renten skal beregnes med utgangspunkt i normrenten som
gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. Nå vil direktoratet at prinsippet om armlengdes vilkår skal gjelde, det vil si
markedsrente. Det må derfor foretas en vurdering om hva som er korrekt rente i det enkelte tilfellet. Hensynet til
forutsigbarhet tilsier imidlertid at den endrede oppfatning først vil gjelde med virkning for inntektsåret 2015.

Ta kontakt med en av våre
revisorer/rådgivere
LST Revisjon består av 11 ansatte,
herav 3 partnere. Revisjonsfirmaet
er totalleverandør av
revisjonstjenester samt økonomisk
rådgivning. Vi har god
kompetanse innen industri,
handel, servicenæringer. Finans,
reiseliv mv. i bedrifter av alle
størrelser
Vi legger vekt på rask og
personlig service kombinert med
høy kompetanse

Merverdiavgift på fast eiendom
Det er foreslått at det ikke skal være et absolutt krav at utleiere som allerede er registrert i
merverdiavgiftsregisteret søker om frivillig registrering ved utleie av fast eiendom. Det foreslås at det tas inn i
lovteksten at forholdet anses som mva-pliktig hvis leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig. Det er en
forutsetning at de materielle virkårene for frivillig registrering er oppfylt og at utleier overholder pliktene som
følger av registrering i merverdiavgiftsregisteret. Finansdepartementet understreker at søknad om frivillig
registrering er mva-lovens generelle utgangspunkt og at det er ønskelig og best for utleiere å søke frivillig
registrering.

Naturalytelser fra arbeidsgiver
Firmabil – beregning av skattepliktig fordel for
30 % av bilens listepris opp til
280.100
20 % av listepris over
280.100
Biler som er eldre enn 3 pr per 1. januar 2014 verdsettes til 75 % av listepris
El-biler brukes 50 % av listepris som ny. El-biler eldre enn 3 år 37,5 %
Alle satser for naturalytelser finner du på våre nettsider www.lst.no under satser/nyheter.

