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Høringssvar - Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips 

 

Hovedorganisasjonen Virke viser til mottatt høringsnotat av 2. februar 2018 om arbeidsgivers 

plikter når ansatte mottar tips.  

 

Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 21 000 virksomheter med 230 000 

ansatte i bredden av norsk næringsliv.   

 

Virke mener: 

• At beskatning av inntekt skal sikres på enklest mulige måte 

• Det må sikres at virksomhetene ikke pålegges avgifter og sosiale kostnader på 

grunnlag av inntekter som ligger utenfor deres kontroll 

 

Fra 2019 skal stilles det i henhold til bokføringsforskriften krav til registrering og bokføring av 

tips for alle bokføringspliktige. Virke har derfor forståelse for at det er kort vei fra registrering 

til beskatning. Virke er prinsipielt enig med skattedirektoratet i at det skal sikres innbetaling 

av skatt for skattepliktig inntekt. 

 

På tross av dette er det både prinsipielle og praktiske spørsmål i forbindelse med 

Skattedirektoratets forslag om at arbeidsgiver må behandle tips på linje med lønn.  

 

De prinsipielle sidene av forslaget dreier seg om hvorvidt tips er en gave til medarbeideren 

eller virksomheten, om det skal ses på som lønn eller en liten erkjennelse av god service og 

om hvorvidt arbeidsgiver skal pålegges avgiftsmessige forpliktelser knyttet til vederlag 

mottatt fra tredjepart som arbeidsgiver ikke har full kontroll over.  

 

De praktiske sidene av forslaget er relatert til hvilke administrative konsekvenser forslaget 

har for de berørte virksomhetene. Dette særlig med tanke på at det på tross av utviklingen i 

bruk av elektroniske betalingsformer fortsatt er om lag 20 prosent av all tips som betales 

kontant. 

 

Fra 2019 inntrer nye krav til alle bokføringspliktige fra 2019 med hensyn til registrering og 

dokumentasjon av tips. Dette er vedtatte krav som vil medføre administrative byrder for 
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virksomhetene. De foreslåtte kravene til rapportering og forskuddstrekk må derfor ses i 

sammenheng med dette. 

På bakgrunn av de allerede innførte endringene vedrørende registrering og rapportering 

støtter Virke forslaget, men med en forutsetning. Denne forutsetningen er at arbeidsgiver 

kan la tipspengene inngå helt og holdent i virksomhetens inntekt.  

 

I henhold til Høyesteretts dom om fordeling av tips på Theatercafeen (Rt 2008 856) ligger 

fordeling av tips innenfor arbeidsgivers styringsrett. Dommen definerer tips som en gave fra 

gjestene og ikke en ytelse fra arbeidsgiveren. Dommen tar ikke stilling til om det ligger 

innenfor arbeidsgivers styringsrett å ta en del av tipsen for å dekke eventuelle sosiale 

kostnader.  

 

I henhold til forslaget vil tips bli en del av virksomhetens merverdiskaping. Den verdiskaping 

som opptjenes i virksomheten, må det også være fritt for arbeidsgiver å disponere etter eget 

ønske innenfor de rammene som gjelder for virksomheten for øvrig. Det betyr også at 

arbeidsgiver må kunne tilbakeholde deler av tipsen som kompensasjon for de økonomiske 

og administrative byrdene som følger av de nye arbeidsgiverforpliktelsene forslaget 

medfører.  

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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