
 

 

 

Saksnummer 2018/72715 

Høringsuttalelse fra Infotjenester 

Forslag til forskriftsendringer vedr. tips. 

Infotjenester AS er denne gangen ikke tatt med i listen over høringsinstanser, men har likevel valgt 

å avgi høringsuttalelse. 

Infotjenester AS er enig i at det er behov for fornyelse av regelverket på området. Vi støtter i 

hovedsak forslagene fra Skattedirektoratet. 

Vi har valgt å komme med kommentarer knyttet til de konkrete forslagene i høringsnotatet og har 

derfor benyttet samme punktnummerering. 

 

Til pkt. 2 – Bakgrunn 

 I siste punktum i første avsnitt står at det alle ytelser som arbeidstaker mottar for utførelse av 

arbeid bør være inkludert i arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser.  

 På generelt grunnlag mener vi at det ikke bør innføres arbeidsgiverplikter på ytelser/fordeler ol. 

som ikke er gitt av arbeidsgiver og heller ikke gitt via arbeidsgiver. Arbeidsgiver bør etter vår 

oppfatning ikke pålegges arbeidsgiverplikter for ytelser han ikke har kjennskap til eller ikke kan 

påvirke størrelsen til. 

 

Til pkt. 5 – Skattedirektoratets vurderinger og forslag 

 Infotjenester er enig i at dagens særregler for prosentlønnet serveringspersonale bør avvikles. 

 Arbeidsgiver har styringsrett over fordelingen av tips, jf. Theaterkafé-dommen, 

 Fra og med 2019 er arbeidsgiver også forpliktet til å ta med tips i dagsoppgjøret. 

 Etter vår oppfatning bør da arbeidsgiver også ha plikt til å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift 

og foreta innrapportering av tips. 

 Beløpet som gis i tips er bestemt av tredjeparter. Selv om det juridisk er slik at arbeidsgiver har 

styring over tips, vil det neppe være slik i praksis at arbeidsgiver beholder hele eller deler av 

tipsbeløpet. Vi er prinsipielt skeptiske til å pålegge arbeidsgiveravgift på beløp som arbeidsgiver 

ikke har styring over. Etter en helhetsvurdering mener vi likevel at det er korrekt å pålegge 

arbeidsgiver plikt til å betale arbeidsgiveravgift av tipsbeløpet. Dette spesielt for å slippe for 

mange unntak fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift av beløp som skal innrapporteres på a-

meldingen. 

 

Til pkt. 5.4  

 Infotjenester er enig i at det ikke bør innføres sjablonbeskatning av tips og vi har ikke ytterligere 

kommentarer til dette punktet. 

 

 



 

 

 

Til pkt. 7 Økonomiske og administrative konsekvenser 

 Infotjenester AS har ikke kommentarer til provenyvirkninger. 

 Infotjenester AS mener at det er viktig med enkle og robuste regler for næringslivet, og også for 

arbeidstakerne. Vi mener at forslagene i høringsnotatet ivaretar dette på en god måte.  

 

Med vennlig hilsen 

Infotjenester AS 

v/Øivind A. Elvestad 

905 44 997 

 


