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Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer vedr naturalytelser mv 

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i regelverket for visse 

naturalytelser. 

 

Formålet med forslagene er å forbedre regelverket ved å fjerne svakt begrunnede særregler, erstatte 

skjønnsmessige vilkår med beløpsgrenser og å klargjøre hvem som har har ansvaret for 

arbeidsgiverpliktene når ytelsene kommer fra/via en tredjepart. Dette vil gi bedre rettsikkerhet 

gjennom økt forutsigbarhet, forenklet etterlevelse og mer lik og rettferdig beskatning. 

 

Plikten til å innrapportere ytelser den ansatte mottar i arbeidsforholdet i hovedsak legges til 

arbeidsgiveren, også for ytelser som gis fra andre enn arbeidsgiver (tredjeparter). Arbeidsgiver skal 

gjennomføre forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift for dette.  

Videre foreslås  forbedringer i reglene for verdsettelse av naturalytelser. Verdsettelse skal etter 

forslaget i større grad følge hovedregelen om at verdien settes til  omsetningsverdien i 

sluttbrukermarkedet. Dette vil likestille verdsettelsen av naturalytelser til ansatte i de ulike ledd av 

omsetningskjeden.  

 

Det foreslås også en ny modell for skattefritaket for  personalrabatter. Forslaget innebærer at det gis 

en øvre samlet beløpsgrense for skattefrie personalrabatter i arbeidsforholdet, også når rabatten gis 

fra arbeidsgivers leverandør eller annen tredjepart. Forslaget vil gjøre bestemmelsen mindre 

skjønnsmessig og klargjøre rettstilstanden vedrørende skatteplikt for rabatter fra tredjeparter.  

 

Videre foreslår Skattedirektoratet endringer i reglene for gaver mottatt i sammenheng med 

arbeidsforholdet, slik at reglene blir mer tilpasset dagens arbeidsliv. Det foreslås forenklinger i 

skattefritakene for gave ved oppnådd tjenestetid og jubileumsgaver.   

 

Forslaget innebærer også at visse gaver fra tredjeparter likestilles med gaver fra arbeidsgiver, og 

derved kan bli skattefrie innenfor de beløpsgrenser som gjelder for arbeidsforholdet.  

 

Adgangen til å gi skattefri premie for forslag til forbedringer av organisasjon og arbeidsmetoder i 

bedriften foreslås fjernet.  
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Skattedirektoratet legger også frem forslag til endringer i reglene for overtidsmat, med sikte på 

forenkling av reglene. Vi foreslår at arbeidsgiver skal kunne dekke et måltid skattefritt for 

arbeidstaker som i løpet av 24 timer arbeider sammenhengende i 10 timer eller mer, og verdien av 

måltidet ikke overstiger 200 kroner. Regelen foreslås å gjelde både for naturalytelse og for refusjon 

av faktiske kostnader når arbeidstaker kjøper måltidet selv. Videre foreslår vi at 10 timerskravet 

skal gjelde som vilkår for rett til fradrag for merkostnader til ett ekstra måltid, inntil en maksimal 

sats på 89 kroner og oppad begrenset til 50 dager i året. Som følge av dette blir også ulegitimerte 

matpenger skattefrie på samme vilkår inntil satsen på 89 kroner og begrenset til 50 dager per 

inntektsår.  

 

Direktoratet foreslår videre å forenkle skattefritaket for fri avis ved å innføre en ny regel om at 

ansatte som har tjenstlig behov for abonnement på en eller flere nyhetstjenester på grunn av sitt 

arbeid, skal kunne få slike tjenester dekket skattefritt av arbeidsgiver. Bestemmelsen gjøres nøytral 

mht. nyhetstjenestens format og vilkåret i gjeldende skattefritak om at ansatte må holde eget 

abonnement oppheves.  

 

Vi foreslår å oppheve reglene om matkuponger.  

 

For å gjennomføre endringene foreslås endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og 

innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) samt i lov 27. mai 2016 nr. 14 om 

skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). Videre forslås endringer i Finansdepartementets 

forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 

1999 nr. 14 (FSFIN), forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av 

skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften), forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til 

skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) samt Skattedirektoratets forskrift 6. 

november 2015 om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved ligningen 

(takseringsreglene).  

 

Forslagene med vedlegg – som utgjør denne sakens høringsdokument – sendes ikke i papirversjon 

til høringsinstansene, men er tilgjengelig på Skattedirektoratets nettsider;  

se www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/?lsxsb=Publisert+dato. Papirversjon kan 

fås ved henvendelse til e-postadressen under. 

 

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

til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller 

lignende. 

 

  

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/?lsxsb=Publisert+dato
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Høringsfristen er 21. mars 2017. Høringsinnspill sendes elektronisk til  

SKD-regelforslag@skatteetaten.no, og eventuelt også med ordinær post.  

 

Vennligst oppgi vårt saksnummer 2016/853974 ved henvendelser i saken. 

 

Med hilsen 

Hanne Kjørholt 

Seksjonssjef 

Rettsavdelingen, rettsutvikling 

Skattedirektoratet 

 Anne Graadahl 
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