
Høring om forslag til endringer i regelverket for naturalytelser

Det vises til Skattedirektoratets høringsbrev 21.12.2016.

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240
finansbedrifter med rundt 50.000 ansatte. Våre medlemsbedrifter er hovedsakelig
sparebanker, forretningsbanker, skadeforsikringsselskaper, livsforsikringsselskaper og
finanskonsern.

1. Finans Norges hovedsynspunkter

• Vi går imot forslaget om at plikten til å gi lønnsopplysninger, foreta forskuddstrekk og
betale arbeidsgiveravgift for naturalytelser som arbeidstaker mottar fra tredjepart,
skal samles hos arbeidsgiver. Forslaget vil påføre arbeidsgivere store administrative
byrder. Videre er det urimelig at arbeidsgiver skal kunne ilegges sanksjoner for
feilaktig innrapportering når ytelsen som kommer fra tredjepart.

• Vi er enige i at dagens vilkår om skattefritak for personalrabatter i noen tilfeller
innebærer vanskelige grensedragninger. Vi er imidlertid skeptiske til forslaget om å
innføre en øvre samlet beløpsgrense for skattefrie personalrabatter i arbeidsforhold
som skal gjelde for alle sektorer. Uklarheten som ligger i dagens regelverk bør kunne
løses på andre måter, for eksempel gjennom veiledning som tydeliggjør dagens vilkår
for skattefritak.

• Forslaget om at rabatter i arbeidsforholdet fra arbeidsgivers leverandører og kunder
som omsettes i bedriften skal likestilles med tradisjonelle personalrabattordninger vil
påføre arbeidsgiver store administrative byrder. Vi kan derfor ikke støtte dette
forslaget.
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2. Merknader til høringsnotatet

Finans Norges høringsuttalelse gjelder forslagene i punkt 4 og 5 i høringsnotatet.

Kapittel 4 - Samle arbeidsgiveransvaret for naturalytelser mottatt i arbeidsforhold
Finans Norge går imot forslaget om at plikten til å gi lønnsopplysninger, foreta
forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for naturalytelser som arbeidstaker mottar fra
tredjepart skal samles hos arbeidsgiver. Forslaget vil påføre arbeidsgivere store
administrative byrder. I tillegg er det svært problematisk hvis arbeidsgiver skal kunne ilegges
sanksjoner for feilaktig innrapportering når ytelsen som kommer fra tredjepart, slik det
foreslås. Det blir å snu opp ned på ansvarsforholdene sammenliknet med dagens regelverk.
Det vil også oppstå vanskelige bevisspørsmål knyttet til om arbeidsgiver kan lastes for
manglende innrapportering av slike ytelser. Dette kan ikke avhjelpes gjennom å regulere
tredjeparts opplysningsplikt overfor arbeidsgiver.

Uklarheter knyttet til rapportering om ytelser fra tredjepart som Skattedirektoratet viser til,
må løses på andre måter enn å samle pliktene hos arbeidsgiver. Direktoratet peker på som
et alternativ at tredjepart får dette ansvaret. Vi savner en grundigere vurdering av andre
alternativer i høringsnotatet.

For øvrig viser vi til Virkes synspunkter om dette, som vi slutter oss til.

Kapittel 5 – Ny modell for skattefritak for personalrabatter
Finans Norge ser at dagens vilkår om skattefritak for personalrabatter som har et «rimelig»
nivå og anses å dekke et «vanlig privat forbruk» i noen tilfeller innebærer vanskelige
grensedragninger. Vi er imidlertid skeptiske til forslaget om å innføre en øvre samlet
beløpsgrense for skattefrie personalrabatter i arbeidsforhold. En felles beløpsgrense tar ikke
hensyn til de betydelige forskjellene som eksisterer mellom ulike bransjer og næringer med
hensyn til hvilke varer og tjenester som omsettes. I næringer der det hovedsakelig omsettes
forbruksvarer vil en øvre samlet beløpsgrense gi rom for betydelig bruk av skattefrie
personalrabatter. Motsatt vil virksomheter som omsetter kapitalvarer kunne ende i en
situasjon der den øvre samlede beløpsgrensen står i veien for at arbeidstaker i det hele tatt
kan oppnå personalrabatt på vare/tjenestekjøp uten at det utløser skatteplikt.
Personalrabatt på forsikring for ansatte i forsikringsforetak vil for eksempel lett kunne
komme over en slik beløpsgrense, mens i andre sektorer med andre typer rabatterte
personalgoder skal det mer til for at rabattene overstiger beløpsgrensen. I praksis vil
forslaget om samlet beløpsgrense virke betydelig skatteskjerpende for enkelte
arbeidstakergrupper, mens andre ikke vil oppleve noen endring. Dette vil føre til en skjevhet
mellom sektorene som er lite rimelig.
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Skattefrie personalrabatter spiller ofte en viktig rolle i forbindelse med arbeidsgivers
opplæring og kompetanseutvikling av egne medarbeidere. Det er naturlig at arbeidsgiver
tilbyr sine ansatte personalrabatter på produkter og tjenester som de må ha kunnskap om
når de møter kundene, for eksempel forsikrings- og bankprodukter for ansatte i
finanssektoren. Det er viktig at ansatte får muligheten til å opparbeide seg kunnskap og
innsikt om tjenestene som arbeidsgiver tilbyr innenfor et rimelig nivå, uten at det utløser
skatteplikt.

Uklarhetene som ligger i dagens regelverk bør kunne løses på andre måter enn gjennom en
beløpsgrense, for eksempel gjennom veiledning som tydeliggjør vilkårene «rimelig nivå» og
«vanlig privat forbruk». Når det gjelder skatteplikt for rimelige lån i arbeidsforhold, er det
allerede utfyllende regler i forskrift til skatteloven. For ansatte i finansforetak er det
særskilte bestemmelser om vilkår for kreditt til ansatte i finansforetaksloven.

Forslaget om at rabatter i arbeidsforholdet fra arbeidsgivers leverandører og kunder som
omsettes i bedriften skal likestilles med tradisjonelle personalrabattordninger, vil bety at
arbeidsgiver må holde løpende oversikt over verdien av alle slike rabatter som arbeidstaker
mottar gjennom året. Dette vil påføre arbeidsgiver store administrative byrder. Vi kan derfor
ikke støtte dette forslaget. Vi viser for øvrig til Virkes synspunkter til dette, som vi slutter oss
til.

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Runa Opdal Kerr
direktør


