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Høringsbrev – arbeidsgiverens plikter når ansatte mottar tips 

 

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag til nye og klarere regler vedrørende tips (tidligere ofte kalt 

drikkepenger).  

Tips er skattepliktig for mottakeren som fordel vunnet ved arbeid. Hva gjelder arbeidsgiverens plikter har 

rettstilstanden på området vært noe uklar, inntil det i januar 2016 ble uttalt fra Skattedirektoratet at basert på en 

tolkning av gjeldende rett og praksis ikke anses å foreligge rapporteringsplikt, trekkplikt eller 

arbeidsgiveravgiftsplikt på tips, unntatt en særregel for prosentlønnet serveringspersonale. Arbeidsgiveren må 

for prosentlønnet serveringspersonale legge til én prosent av den delen av omsetningen som vedkommende 

innkasserer betaling for. Skattedirektoratet har fått opplyst at prosentlønning av serveringspersonale er i ferd 

med å utfases, og det antas å være under 50 personer igjen på dette lønnssystemet i dag. 

Ettersom tips i hovedsak ikke har blitt rapportert fra arbeidsgiveren blir ikke denne inntekten forhåndsutfylt i 

skattemeldingen. De skattepliktige må selv føre opp beløpet. Etter hva Skattedirektoratet erfarer er dette et 

område med svært mangelfull etterlevelse.  

Skattedirektoratet foreslår ingen endringer i hovedregelen om at tips er skattepliktig som fordel vunnet ved 

arbeid. Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiveren må behandle tips på linje med lønn med hensyn til 

arbeidsgiverforpliktelsene. Det betyr at arbeidsgiveren skal rapportere, foreta forskuddstrekk og betale 

arbeidsgiveravgift. Forslaget går ut på at reglene skal være like for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene 

skal gjelde uavhengig av hvilken betalingsform som benyttes fra kundens side. Direktoratet anser det heller ikke 

som aktuelt å ha egne regler for prosentlønnet serveringspersonale fremover. Dette betyr at arbeidsgiverne må 

skaffe seg oversikt over tips som kommer inn.  

Skattedirektoratet foreslår at de nye reglene skal tre i kraft fra og med 2019, dvs. samtidig som det trer i kraft 

endringer i bokføringsforskriften som pålegger de bokføringspliktige å holde oversikt over tips og ta dette med i 

dagsoppgjøret.  

Direktoratet har vurdert om man i stedet for eller i tillegg til regler om rapportering av faktisk kronebeløp kunne 
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ha benyttet sjablongregler, men har kommet til at det blir unødvendig kompliserende og kan gi urimelige utslag.  

Skattedirektoratet tar også til orde for å endre terminologien i regelverket ved at begrepet "drikkepenger" der det 

er benyttet bør erstattes med "tips", da det er dette begrepet som nå er vanlig i bransjen, og bruken av ordet 

"drikkepenger" må anses utdatert. Vi viser også til at man vil få likelydende begrep med det som brukes i 

bokføringsforskriften. 

For å gjennomføre endringene foreslås at følgende forskriftsbestemmelser oppheves: Skattebetalingsforskriften 

§ 5-8-1 om prosentlønnet serveringspersonale (forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven 

av 27. september 2013 nr. 1149) og § 2 om drikkepenger i forskrift om beregning og fastsetting mv. av 

arbeidsgiveravgift til folketrygden av 2. desember 1997 nr. 1385. Videre forslås at nåværende § 1-2-21 om 

drikkepenger/tips i takseringsreglene ikke videreføres ved fastsettelsen av takseringsreglene for 2019 og 

etterfølgende år 

Høringsnotat med vedlegg er tilgjengelig på Skattedirektoratets nettsider, se 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing---arbeidsgiverens-plikter-nar-ansatte-mottar-

tips 

Liste med høringsinstanser er vedlagt. Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til 

underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

Høringsfristen er 2. mai 2018. Høringsinnspill sendes til skattedirektoratet@skatteetaten.no. 

Vennligst oppgi vårt saksnummer 2018/72715 ved henvendelser i saken. 

 

Med hilsen 

Hanne Kjørholt 

Seksjonssjef 

Rettsavdelingen, rettsutvikling 
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