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Tilbakemelding på høringsforslag fra Skattedirektoratet sitt forslag om  
å kreve innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiver avgift på tips,  
tidligere kalt drikkepenger. 
Det foreslås nå at alle bedrifter der de ansatte mottar tips skal  
rapportere dette inn til skattemyndighetene, trekke forskuddstrekk,  
betale arbeidsgiver avgift, generelt sett behandle tips som normal lønn.  
Dermed også gjøre de de til grunnlag for feriepenger også. 
Har diskutert dette en del med våre ansatte og har kommet frem til at  
dette er en veldig dårlig ide. 
Men la meg begynne med å definere hav tips faktisk er. Tips er en gave  
fra gjesten til de som har gitt dem en måltids eller drikke opplevelse.  
Det eneste bedriften gjør i denne forstand er å gjøre det mulig for de  
ansatte å motta en slik gave ved å yte god service. 
Tips er noe som det har blitt mindre og mindre av de siste årene. De  
aller fleste firmaer som er ute og spiser har kuttet ut å legge til tips  
på regningen. De få som fortsatt gjør dette er gjester som er veldig  
fornøyd og dermed ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til de som sørget  
for opplevelsen. 
Dersom dette nå skal inngå i normal lønn vil det nok for veldig mange  
steder bli like greit å kutte tips helt ut. Årsaken til det er at det  
vil medføre ganske store ekstra kostnader i administrasjon av lønnen, i  
tillegg så vil kostnaden for bedriften øke med ca 30% av summen tips pr  
år. Feriepenger 10,2%-14% pensjon 2-3%, og arbeidsgiver avgift på dette  
på ca 14%, altså ca 30% totalt. Ser det uttales i media en  
gjennomsnittlig servitør har 500,- i tips pr kveld. Det tror jeg det er  
de ytterst færreste steder som kan skilte med. La oss si at ett relativt  
stort serveringssted har totalt tips gitt fra gjester til de ansatte på  
ett år på ca 500.000, så vil det direkte bety en kostnad på 150.000 for  
bedriften dersom dette forslaget blir vedtatt. 
Serveringsbransjen er allerede godt tynget ned av utgifter som følge av  
offentlige vedtak, gjennom alkoholavgifter, ekstra administrasjon til  
krav om timelister, krav til vektergodkjente dørvakter, effektpris på  
leie av strøm nett for å nevne noe. Dette er en bransje med relativt små  
marginer, og ett slikt vedtak vil kun forverre denne situasjonen.  
Paradoksalt nok er det de største selskapene som igjen blir minst  
lidende, men det er vel også disse som har minst tips pr ansatt. 
I bunn og grunn er tips i aller høyeste grad en gave fra gjesten til de  
ansatte, som man som oftest kun gir dersom man er veldig fornøyd. Dersom  
dette forslaget blir vedtatt så tror jeg det vil medføre at en god del  
steder vil rett og slett kutte ut å ta imot tips. Og hvem blir  
skadelidende for det? Jo det er de ansatte, noen av Norges desidert  
lavest lønnende mtp arbeidstid. Det er en veldig usosial løsning. ¨ 
At arbeidsgiver skal betale arbeidsgiver avgift, pensjon og feriepenger  
for ett gode gitt av noen andre enn arbeidsgiver er også veldig  
merkelig, og henger vel ikke helt på grep. 
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