Innhold
1

INNLEDNING OG SAMMENDRAG...............................................................6

2

NATURALYTELSER ...................................................................................11
2.1 Prinsipielt om beskatning av naturalytelser ............................................................................... 11
2.2

Utenlandsk rett...................................................................................................................... 12

2.2.1

Sverige ........................................................................................................................... 12

2.2.2

Danmark ........................................................................................................................ 14

3 FORBEDRING OG KLARGJØRING AV REGLENE FOR VERDSETTELSE AV
NATURALYTELSER .........................................................................................16
3.1

Innledning .............................................................................................................................. 16

3.2

Gjeldende rett ....................................................................................................................... 16

3.3

Direktoratets vurderinger og forslag ..................................................................................... 18

3.3.1

Svakheter ved gjeldende regler og behov for endringer............................................... 18

3.3.2

Forslag ........................................................................................................................... 19

3.3.2.1 Innledning ...................................................................................................................... 19
3.3.2.2

Klargjøre hvordan omsetningsverdien fastsettes og oppheve noen særregler ........ 19

3.3.2.3

Nærmere om fastsettelse av omsetningsverdien ..................................................... 20

3.3.2.4

Nærmere om verdsettelsen av flybonuspoeng og andre bonusordninger ............... 21

3.3.2.5

Bemerkninger om verdsettelse av personalrabatter ................................................ 21

4 SAMLE ARBEIDSGIVERANSVARET FOR NATURALYTELSER MOTTATT I
ARBEIDSFORHOLD .........................................................................................22
4.1

Innledning .............................................................................................................................. 22

4.2

Begrepsbruk .......................................................................................................................... 23

4.3

Gjeldende rett ....................................................................................................................... 23

4.3.1

Alminnelig opplysningsplikt ........................................................................................... 23

4.3.2

Opplysningsplikt om lønn mv. ....................................................................................... 24

4.3.3

Forskuddstrekk og verdsettelse .................................................................................... 24

4.3.4

Arbeidsgiveravgift.......................................................................................................... 25

4.4
Forslag om å klargjøre ansvaret for lønnsopplysningsplikt, forskuddstrekk og
arbeidsgiveravgift .............................................................................................................................. 26
4.4.1

Innledning ...................................................................................................................... 26

4.4.2

Direktoratets forslag og vurderinger ............................................................................. 27

4.4.3

Særskilt om enkelte typer naturalytelser ...................................................................... 31

1

4.4.3.1

Flybonuspoeng .......................................................................................................... 31

4.4.3.2 Kundepleie ..................................................................................................................... 32
4.4.3.3
4.4.4
4.5

Hvilke opplysninger skal leveres videre når det gjelder kundepleie? ....................... 32
Særlig om avstemmingen av innrapporterte og regnskapsførte utbetalinger ............. 32

Konsekvenser av manglende oppfyllelse av pliktene. Dokumentasjon. Kontroll ................. 33

4.5.1

Tvangsmulkt .................................................................................................................. 33

4.5.2

Overtredelsesgebyr ....................................................................................................... 33

4.5.3

Myndighetsfastsetting av arbeidsgiveravgift ................................................................ 33

4.5.4

Tilleggsskatt ................................................................................................................... 34

4.5.5

Ansvar for forskuddstrekk ............................................................................................. 34

4.5.6

Mulig ansvar for tredjeparten og summarisk fellesoppgjør .......................................... 34

4.5.7

Dokumentasjon ............................................................................................................. 34

4.5.8

Kontroll .......................................................................................................................... 35

5. NY MODELL FOR SKATTEFRITAK FOR PERSONALRABATTER .....................35
5.1

Innledning .............................................................................................................................. 35

5.1.1
5.2

Begrepsavklaring ........................................................................................................... 36

Gjeldende rett ....................................................................................................................... 37

5.2.1

Generelt ......................................................................................................................... 37

5.2.2

Nærmere om skattefritaket for personalrabatter......................................................... 37

5.2.3

Leverandørrabatt og andre tredjemannsrabatter ........................................................ 38

5.2.3.1

Leverandør- og kunderabatter .................................................................................. 38

5.2.3.2

Andre tredjemannsrabatter ...................................................................................... 38

5.2.4

Verdsettelse av personalrabatt ..................................................................................... 38

5.2.5

Regler om innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ............................... 38

5.3

5.2.5.1

Innrapportering i a-ordningen ................................................................................... 38

5.2.5.2

Forskuddstrekk .......................................................................................................... 39

5.2.5.3

Arbeidsgiveravgift...................................................................................................... 39

Direktoratets vurderinger og forslag ..................................................................................... 39

5.3.1

Betydningen av ulike typer rabatter.............................................................................. 39

5.3.2

Svakheter ved gjeldende rett ........................................................................................ 40

5.3.3

Kontrollproblemer ......................................................................................................... 41

5.4

Tredjemannsrabatter ............................................................................................................ 41

5.4.1

Leverandør- og kunderabatter ...................................................................................... 41

5.4.2

Svakhetene ved gjeldende rett...................................................................................... 41
2

5.4.3

Andre tredjemannsrabatter .......................................................................................... 41

5.4.4

Forslag til ny modell for skattefritaket for personalrabatter ........................................ 42

5.4.4.1

Innledning .................................................................................................................. 42

5.4.4.2

Ny modell for skattefritaket for personalrabatter .................................................... 42

5.4.4.3

Rabatter fra arbeidsgivers leverandører og kunder .................................................. 44

5.4.4.4 Innrapportering – herunder forslag om forenklet modell for begrensede
rabattordninger ......................................................................................................................... 44
5.4.4.5

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ....................................................................... 46

5.4.4.6 Særlig om arbeidsgivers plikt til innrapportering, gjennomføring av forskuddstrekk
og beregning av arbeidsgiveravgift av rabatter ansatte mottar fra tredjepart, herunder
leverandører og kunder............................................................................................................. 46

6 ØVRIGE FORENKLINGER OG FORBEDRINGER AV REGLENE FOR VISSE
NATURALYTELSER .........................................................................................47
6.1

Endringer i reglene for gaver i arbeidsforhold ...................................................................... 47

6.1.1

Innledning ...................................................................................................................... 47

6.1.2

Gjeldende rett ............................................................................................................... 47

6.1.2.1

Utgangspunkt om skatteplikt .................................................................................... 47

6.1.2.2

Nærmere om skattefritakene etter FSFIN § 5-15-1 .................................................. 48

6.1.2.3

Skattefritak som følger av praksis ............................................................................. 49

6.1.2.4

Erkjentlighetsgave utenfor ansettelsesforhold ......................................................... 49

6.1.2.5 Innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ................................................ 49
6.1.3 Skattedirektoratets vurderinger og forslag ......................................................................... 49
6.1.3.1 Vurdering av gjeldende rett ......................................................................................... 49
6.1.3.2 Forslag til endringer i FSFIN § 5-15-1............................................................................ 50
6.1.3.3 Videreføring av skattefritak som følger av praksis ........................................................ 51
6.1.3.4 Praktiske konsekvenser og innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ..... 51
6.1.3.5 Forholdet mellom FSFIN § 5-15-1 og § 5-15-2 .............................................................. 52
6.2

Endringer i reglene om fri avis............................................................................................... 52

6.2.1

Innledning ...................................................................................................................... 52

6.2.2

Gjeldende rett ............................................................................................................... 52

6.2.3

Skattedirektoratets vurderinger og forslag ................................................................... 53

6.2.3.1

Svakheter ved gjeldende rett .................................................................................... 53

6.2.3.2

Forslag ....................................................................................................................... 53

6.2.3.3 Konsekvenser................................................................................................................ 54
6.3

Reglene for overtidsmat ........................................................................................................ 54
3

6.3.1

Innledning ...................................................................................................................... 54

6.3.2

Gjeldende rett ............................................................................................................... 54

6.3.2.1

Nærmere om skattefritakene .................................................................................... 54

6.3.2.2

Innrapportering, trekk – og avgiftsplikt..................................................................... 55

6.3.3 Skattedirektoratets vurderinger og forslag .......................................................................... 55
6.3.3.1 Svakheter ved gjeldende regler ..................................................................................... 55
6.3.3.2 Nærmere om forslaget .................................................................................................. 56
6.3.3.3 Regler om innrapportering, forskuddstrekk og avgiftsplikt .......................................... 57
6.3.3.4 Konsekvenser av forslagene .......................................................................................... 58
6.4

Oppheve skattefritaket for matkuponger ............................................................................. 59

6.4.1

Innledning ...................................................................................................................... 59

6.4.2

Gjeldende rett ............................................................................................................... 59

6.4.3

Vurderinger og forslag ................................................................................................... 59

6.4.4

Konsekvenser................................................................................................................. 59

7 MERKNADER TIL ENDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL NYE
BESTEMMELSER ............................................................................................60
7.1

Lovendringer.......................................................................................................................... 60

7.1.1
Merknader til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatteog avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-4 første ledd ................................................................ 60
7.1.2
Merknader til lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) §
7-2 annet ledd ............................................................................................................................... 60
7.2

7.2.1

Merknader til endringene i FSFIN § 5-15-1 ................................................................... 60

7.2.2

Merknad til endring i FSFIN § 5-15-2 ............................................................................. 61

7.2.3

Merknad til endring i FSFIN § 5-15-6 ............................................................................. 61

7.3

Endringer i skattebetalingsforskriften ................................................................................... 61

7.3.1

Merknader til endringer i skattebetalingsforskriften § 5-6-11 ..................................... 61

7.3.2

Merknader til endringer i skattebetalingsforskriften § 5-8-30 ..................................... 61

7.3.3

Merknader til endringer i skattebetalingsforskriften § 5-8-31 og § 5-8-32 .................. 61

7.4

7

Endringer i forskrift til skatteloven (FSFIN) ........................................................................... 60

Endringer i forskrift til skatteforvaltningsloven .................................................................... 61

7.4.1

Merknad til endring i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 nytt siste ledd .................. 61

7.4.2

Merknad til endring i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 sjette ledd........................ 61

7.4.3

Merknad til ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-12.......................... 62

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER .............................62
4

9

8.1

Økonomiske konsekvenser .................................................................................................... 62

8.2

Administrative konsekvenser ................................................................................................ 62

IKRAFTTREDELSE .....................................................................................63

10 VEDLEGG .................................................................................................64
10.1

Lovforslag .............................................................................................................................. 64

10.2

Forslag til endringer i forskrifter............................................................................................ 64

5

1

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktige for mottaker og utløser
opplysnings-, trekk- og arbeidsgiveravgiftsplikt for den som anses som arbeidsgiver. Naturalytelser
finnes i alle deler av arbeidslivet, og skattereglene på området er omfattende. Regelverket er derfor
av stor betydning for alle aktørene i arbeidslivet.
Skattedirektoratets mandat for høringen
Klare og enkle regler er en forutsetning for god rettssikkerhet, herunder forutberegnelighet, og for å
holde etterlevelseskostnadene på så lavt nivå som mulig. Deler av gjeldende regelverk for
naturalytelser i arbeidsforhold har ikke den nødvendige enkelhet og klarhet. Dette er også påpekt av
Sivilombudsmannen. Uklarhetene har også en side mot finansieringsmulighetene for frivillig sektor.
Blant annet har idretten signalisert at de mister potensielle sponsorer på grunn av usikkerhet om de
skattemessige konsekvensene for de som inviteres på idrettsarrangementer mv. Deler av gjeldende
regler og praksis har også uheldige skattemessige konsekvenser, prinsipielt sett.
Finansdepartementet har på denne bakgrunn gitt Skattedirektoratet i oppdrag å sende på høring
forslag til forbedringer av skattereglene for naturalytelser.
Formålet med forslagene som sendes på høring, er å forbedre regelverket og derigjennom øke
rettssikkerheten og redusere etterlevelseskostnadene. Som ledd i Regjeringens arbeid med
forenklinger for næringslivet skal det også foreslås forenklinger av reglene for enkelte særskilte
naturalytelser. Forslagene skal ta utgangspunkt i et, samlet sett, om lag provenynøytralt opplegg.
Satser og beløpsgrenser vil imidlertid i stor grad være skalerbare. Regjeringen vil derfor, på bakgrunn
av det som fremkommer i høringen, kunne ta stilling til den nærmere innretningen/nivå i kommende
budsjettopplegg.
Om naturalytelser og behovet for forbedringer
Naturalytelser er en samlebetegnelse på alle ytelser i arbeidsforhold, som innebærer en privat,
økonomisk fordel for mottakeren, og som består i annet enn kontanter. Naturalytelser betegnes ofte
som frynsegoder.
Typiske naturalytelser er gaver ved jubileer mv. og personalrabatter. Ofte kommer slike ytelser
direkte fra egen arbeidsgiver. I andre tilfeller kan ytelsen komme fra eller via en
forretningsforbindelse (tredjepart). Dette er vanlig i forbindelse med representasjon/kundepleie.
Naturalytelser er i utgangspunktet skattepliktige som lønn. Verdien fastsettes som hovedregel til
omsetningsverdien. Det er imidlertid gitt skattefritak og særlige regler om verdsetting for en rekke
naturalytelser, hovedsakelig begrunnet ut fra rimelighet og praktiske hensyn. Som hovedregel er det
arbeidsgiveren til mottakeren som har plikt til å gi opplysninger, gjennomføre trekk og beregne
arbeidsgiveravgift (arbeidsgiverpliktene) for naturalytelser. Også her gjelder det imidlertid et unntak,
blant annet for ytelser mottatt i forbindelse med representasjon. Her har arbeidsgiveransvaret i visse
situasjoner i praksis blitt lagt på tredjeparten, men det er ingen klar avgrensning mot tilfellene der
arbeidsgiver har disse pliktene. Reglene på området er omfattende, spredt over mange
bestemmelser og til dels ressurskrevende å forklare og håndheve for skatteetaten og vanskelig å
etterleve for arbeidsgiverne og for mottakerne av naturalytelsene.
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Skattedirektoratet har identifisert fire områder med særlig behov for forbedring av regelverket.
Dette er:
1.
2.
3.
4.

Verdsetting av naturalytelser
Plassering av ansvaret for arbeidsgiverpliktene for naturalytelser fra tredjeparter
Skattefritaket for personalrabatter
Forenkling og modernisering av særreglene for visse naturalytelser

Nedenfor beskrives kort hovedinnholdet i direktoratets forslag.
Skattedirektoratets forslag
Forbedring av reglene om verdsetting av naturalytelser
En effektiv beskatning av naturalytelser forutsetter at ytelsen kan verdsettes til et kronebeløp, og at
dette samsvarer med den private, økonomiske fordelen for mottakeren.
I dag er det særregler som blant annet innebærer at fordelen av visse ytelser skal verdsettes med
utgangspunkt i arbeidsgivers kost- eller utsalgspris. Dette gir ulik skattepliktig fordel av en gitt
naturalytelse avhengig av i hvilket ledd i omsetningskjeden mottakeren er ansatt. Særreglene er i
hovedsak historisk begrunnet, kompliserer etterlevelsen og kan gi en uheldig forskjellsbehandling.
Etter direktoratets oppfatning bør verdsettelsen i større grad skje med utgangspunkt i
omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, der forbrukere generelt har tilgang på varer og tjenester.
Omsetningsverdien blir den prisen som mottaker av fordelen ville måttet betale om han selv skulle
skaffet seg tilsvarende vare eller tjeneste, uavhengig av arbeidsforholdet.
Dette vil forenkle regelverket og fremme nøytraliteten i skattesystemet, med en størst mulig grad av
rettferdighet og lik behandling av skattyterne.
Se nærmere om forslaget under punkt 3.
Forslag om å samle arbeidsgiverpliktene for naturalytelser i arbeidsforhold hos arbeidsgiver
Når en arbeidstaker mottar naturalytelser direkte fra egen arbeidsgiver, er det klart at
arbeidsgiverpliktene (opplysningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt) påhviler arbeidsgiveren.
Når en arbeidstaker mottar ytelser fra/via andre enn arbeidsgiveren, en tredjepart, er det etter
gjeldende rett uklart om det er tredjeparten eller arbeidsgiveren som plikter å gi lønnsopplysninger,
foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.
Gitt at ytelser fra tredjeparter har tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet, og ikke omfattes av
noen særskilte skattefritak, er skatteplikten etter gjeldende rett klar.
Uklarheten om ansvaret for arbeidsgiverpliktene skaper utfordringer for både skattemyndighetene,
arbeidsgiverne og næringslivet for øvrig. Usikkerheten antas også å ha ført til en svekkelse av
mulighetene for sponsorfinansiering av idrett og kultur. Det er derfor behov for å klargjøre
regelverket, for å bedre etterlevelsen og gi mer forutberegnelighet for de berørte.
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Etter en helhetlig vurdering har direktoratet kommet frem til at arbeidsgiveren er den nærmeste til å
inneha disse pliktene for alle naturalytelser med tilstrekkelig tilknytning til mottakerens
ansettelsesforhold hos arbeidsgiver.
Når det gjelder forskuddstrekk, må det antas at en tredjepart som kun yter en naturalytelse, normalt
ikke vil ha noen kontante ytelser å foreta forskuddstrekk i. I tillegg vil arbeidsgiveren, som utbetaler
og foretar forskuddstrekk i alminnelig lønn til arbeidstakeren, sitte med nødvendige
personopplysninger, allerede ha innhentet skattekort mv. Plikten til å gi lønnsopplysninger bør videre
påhvile det samme subjektet som plikten til å betale arbeidsgiveravgift og plikten til å gjennomføre
forskuddstrekk.
Direktoratet foreslår derfor at pliktene til å betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og gi
lønnsopplysninger ved tredjepartsytelser i arbeidsforhold, skal påhvile arbeidsgiveren også for ytelser
fra tredjeparter. Dette vil gi et klart og mer forutsigbart regelverk. Arbeidsgivers plikt for ytelser fra
tredjeparter avgrenses mot ytelser som ikke har tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet,
herunder ytelser i forbindelse med korrupsjon og andre ytelser som han ikke har eller bør forventes å
ha kunnskap om.
Se nærmere om forslaget under punkt 4.
Forslag til ny modell for skattefritak for personalrabatter
Personalrabatter er skattepliktige etter gjeldende rett når de overstiger et "rimelig nivå". Det er noe
usikkerhet om leverandørrabatter er omfattet av skattefritaket, mens andre tredjemannsrabatter
klart er skattepliktige i sin helhet. Vilkåret om "rimelig nivå" skaper mye usikkerhet. Det er derfor
behov for en klarere regel, som det er lettere å forholde seg til med god forutsigbarhet.
Direktoratet foreslår at det etableres en ny modell for skattefritaket for personalrabatter. De
grunnleggende elementene i ordningen er at det skal være en samlet, øvre beløpsgrense for verdien
av personalrabatter som kan mottas skattefritt, og at rabattens størrelse skal fastsettes med
utgangspunkt i alminnelig omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Det foreslås å klargjøre at
skattefritaket gjelder både varer og tjenester. Skattefritaket vil ikke gjelde for rabatter som overstiger
50 pst. av varen/tjenestens omsetningsverdi.
Videre foreslås det at rabatter i arbeidsforholdet fra arbeidsgivers leverandører og kunder
(tredjeparter) skal likestilles med de tradisjonelle personalrabattordningene, men bare for varer og
tjenester som omsettes i arbeidsgivers bedrift. Varer og tjenester som ikke omsettes i arbeidsgivers
virksomhet vil, som i dag, ikke være omfattet av skattefritaket.
Modellen innebærer at arbeidsgiver må holde løpende oversikt over verdien av de rabatter den
enkelte ansatte mottar gjennom inntektsåret.
For arbeidsgivere med begrensede personalrabattordninger, der samlet brutto omsetningsverdi av
det som kjøpes, klart ikke overstiger beløpsgrensen for skattefri rabattfordel, foreslås en forenklet
modell. I den forenklede modellen er det ikke nødvendig at arbeidsgiver beregner verdien av
rabatten eller gir opplysninger for den enkelte ansatte. Det er tilstrekkelig at arbeidsgiver gir
skattemyndighetene opplysning om at de har personalrabattordninger.
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Et sentralt mål med forslaget er at reglene skal gi om lag samme resultat i form av størrelsen på den
skattefrie fordelen som kan oppnås, uavhengig av bransje, hvilket omsetningsledd man er ansatt i og
hvordan rabattordningen er organisert.
Se nærmere om forslaget under punkt 5.
Øvrige forenklinger og forbedringer av reglene for visse naturalytelser
Gaver i arbeidsforhold
Etter Skattedirektoratets vurdering er det behov for å modernisere skattefritakene for gaver i
forskrift til skatteloven (FSFIN) § 5-15-1 og bedre tilpasse bestemmelsene til dagens arbeidsliv. Noen
av vilkårene oppfattes som gammeldags og lite praktiske i dag. Det er også behov for å avklare i
hvilken grad gaver fra tredjeparter faller inn under de ulike skattefritakene.
Direktoratet foreslår å gjøre visse tilpasninger og endringer i skattefriheten for gaver fra tredjeparter
i FSFIN § 5-15-1. Gaver fra tredjeparter, herunder forretningsforbindelser mv., er i utgangspunktet
skattepliktige dersom de mottas på grunn av mottakerens arbeidsforhold. Det foreslås at gaver fra
tredjeparter skal kunne gis skattefritt innenfor de beløpsgrensene som fastsettes for jubileums- og
oppmerksomhetsgaver og for årlige gaver. Beløpsgrensene skal gjelde for alle gaver som mottas i
arbeidsforhold, herunder gaver fra egen arbeidsgiver og gaver fra tredjeparter.
Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi fra arbeidsgiver eller tredjeparter, slik som blomster,
konfekt eller rimelig vinflaske, vil fortsatt være skattefrie. Dette ulovfestede fritaket vil gjelde i tillegg
til ovennevnte, beløpsbegrensede skattefritak for gaver utover bagatellmessig verdi.
Direktoratet foreslår videre å oppheve den gjeldende bestemmelsen med en egen beløpsgrense for
jubileums- eller oppmerksomhetsgave i anledning av at bedriften har bestått i 50 år eller et antall år
som er delelig med 50. I stedet foreslås å øke beløpsgrensene for de mer vanlige jubileums- og
oppmerksomhetsgavene, herunder blant annet i anledning bedriftens 25-årsjubileum, når den
ansatte fyller 50 år eller gifter seg.
Direktoratet foreslår også å oppheve den gjeldende bestemmelsen i FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd om
skattefritak for premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i
bedriften. Direktoratet ser ikke tilstrekkelige grunner som tilsier at slike premier bør være skattefrie.
Se nærmere om forslaget under punkt 6.1.
Fri avis
Skattedirektoratet foreslår 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 aviser eller nyhetstjenester på
grunn av sitt arbeid, skal kunne få dem dekket skattefritt av arbeidsgiver. Begrepet avis og
nyhetstjeneste skal forstås på samme måte som i merverdiavgiftsloven §§ 6-1 og 6-2. Vilkåret i
gjeldende skattefritak om at ansatte må holde eget abonnement oppheves. Direktoratet foreslår å
innta skattefritaket i nytt ledd i FSFIN § 5-15-6.
Se nærmere om forslaget under punkt 6.2.
Overtidsmat
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Vilkåret om at arbeidstaker må ha hatt et sammenhengende fravær fra hjemmet på over 12 timer
har det vært vanskelig for arbeidsgivere å ha oversikt over.
Skattedirektoratet foreslår her endringer for å forenkle skattefritaket for såkalt overtidsmat betalt av
arbeidsgiver. Direktoratet 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 når måltidet ytes som
naturalytelse og utgiftsrefusjon, dvs. når arbeidsgiver refunderer arbeidstakers utgifter mot
kvittering.
Av forenklingshensyn foreslås å endre bestemmelsen i takseringsreglene § 1-3-6 om rett til
inntektsfradrag for merkostnader til ett ekstra måltid. Det foreslås å erstatte vilkåret om fravær fra
hjemmet på 12 timer eller mer, med et nytt vilkår om at skattyter har arbeidet minst 10 timer
sammenhengende i løpet av 24 timer. Det skal likevel fremdeles være en makssats for fradrag i
bestemmelsen. Videre settes det en begrensning på [50] dager i året.
Endringen i takseringsreglene § 1-3-6 har også som konsekvens at det blir tilsvarende nye vilkår for
skattefrihet når arbeidsgiver utbetaler ulegitimerte matpenger. Det følger av at godtgjørelser til
fradragsberettigede kostnader i forbindelse med arbeid er skattefrie etter skatteloven § 5-11. Slike
ulegitimerte matpenger blir da skattefrie når arbeidstakeren arbeider minst 10 timer
sammenhengende i løpet av 24 timer, inntil satsen som fastsettes årlig i takseringsreglene § 1-3-6
(for tiden 89 kroner), og begrenset oppad til [50] tilfeller per inntektsår.
Se nærmere om forslaget under punkt 6.3.
Skattefritak for matkuponger
Skattedirektoratet foreslår å oppheve skattefritaket for matkuponger i FSFIN § 5-15-6 annet ledd.
Bestemmelsen er lite anvendt i praksis og framstår som utdatert. Etter direktoratets vurdering er det
ikke lenger behov for å videreføre fritaket.
Se nærmere om forslaget under punkt 6.4.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagene har til formål å forenkle og forbedre regelverket, for derigjennom å redusere
etterlevelseskostnadene og å forbedre rettssikkerheten. I tillegg foreslås enkelte endringer for å
gjøre regelverket mer fleksibelt og mer i samsvar med dagens behov.
De økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene har vært vanskelig å anslå. Dette har
sammenheng med at det ikke er opplysningsplikt om mange av ytelsene forslagene knytter seg til,
eller at de opplyses på samleposter. Det er også grunn til å anta at etterlevelsen av gjeldende regler
ikke er like god på alle områder, blant annet på grunn av ovennevnte uklarheter og skjønnsmessige
vilkår. Usikkerheten knytter seg særlig til ytelser som involverer tredjeparter, men gjelder også i stor
grad for personalrabattordninger. Som nevnt vil nivå på satser og beløpsgrenser bli vurdert i lys av
høringen. Skattedirektoratet oppfordrer derfor høringsinstansene til å gi opplysninger som kan bidra
til å belyse konsekvensene av forslagene.
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Gjennomgående vurderer Skattedirektoratet at forslagene innebærer en forenkling av regelverket og
en avklaring av uklarheter som samlet sett gir en klart bedre forutberegnelighet og rettssikkerhet.
For arbeidsgivere med begrensede ordninger med naturalytelser og gode rutiner, vil forslagene i
hovedsak medføre reduserte etterlevelseskostnader. Arbeidsgivere med omfattende ordninger med
naturalytelser, herunder stort innslag av tredjepartsytelser, vil fortsatt måtte bruke en del ressurser
på å etterleve reglene. Direktoratet legger imidlertid til grunn at mange aktører allerede i dag ønsker
å holde oversikt over hva de ansatte mottar i tredjepartsforhold. Samlingen av arbeidsgiverpliktene
hos arbeidsgiver antas følgelig ikke å medføre særlig økt ressursbruk for arbeidsgiverne, og klart
redusert ressursbruk for tredjepartene som i dag har en eller flere av arbeidsgiverpliktene. De
samlede etterlevelseskostnadene antas derfor å bli klart mindre enn etter gjeldende regler, i
hovedsak på grunn av avklaringen av spørsmål som i dag volder mye usikkerhet.

2

NATURALYTELSER

2.1 Prinsipielt om beskatning av naturalytelser
Et effektivt skattesystem er kjennetegnet ved brede skattegrunnlag der skattepliktig inntekt i størst
mulig grad samsvarer med faktisk inntekt. Dette gir mulighet for å holde de formelle skattesatsene
lave, noe som gir lavere kostnader ved beskatning for samfunnet. Alle ytelser arbeidstaker mottar fra
arbeidsgiver, enten det er kontant lønn eller naturalytelser, herunder ansatterabatter, bør derfor
skattlegges fullt ut. Naturalytelser bør verdsettes til omsetningsverdi.
Manglende skattlegging av den private fordelen av naturalytelser bidrar til at avlønning i form av
naturalytelser blir mer lønnsomt både for arbeidsgiver og arbeidstaker enn avlønning i form av
kontant lønn. Arbeidsgiver får redusert arbeidsgiveravgift. Arbeidstaker får på den ene siden redusert
inntektsskatt når bruttolønnen reduseres, men på den andre siden mindre feriepenger og
trygdeopptjening. I sum vil likevel skattefrie naturalytelser være mer lønnsomt også for arbeidstaker,
særlig dersom ytelsen dekker en privatutgift vedkommende hadde måttet dekke av beskattede
midler dersom han/hun ikke fikk ytelsen. Manglende skattlegging av naturalytelser gir altså
incentiver til å vri avlønningen over på disse ytelsene i stedet for lønn, og vil kunne føre til at
skattegrunnlaget uthules. Dette tilsier at prinsippet om å skattlegge naturalytelser håndheves mest
mulig konsekvent.
Når en del av lønnen mottas i form av naturalytelser, bindes arbeidstakerens konsum. Dette er isolert
sett en ulempe for arbeidstaker. Men enkelte naturalytelser ville arbeidstaker skaffet seg uansett. Da
blir det ekstra lønnsomt å få godet av arbeidsgiver, siden alternativet ville vært å kjøpe godet for
beskattede midler.
En lempelig beskatning av naturalytelser innebærer også en forskjellsbehandling av skattytere. De
som ikke får naturalytelsen, enten fordi de ikke er i jobb eller fordi arbeidsgiver ikke gir tilbud om
dette, må betale for tilsvarende ytelse av allerede skattlagt inntekt. Personer med lav inntekt som
betaler lite eller ingen skatt, vil ha liten eller ingen nytte av at naturalytelsene er skattefrie. Jo høyere
inntekt man har, jo høyere er marginalskatten, og jo større blir fordelen av en skattefri ytelse. En
lempelig beskatning av naturalytelser vil dermed bidra til å uthule fordelingspolitikken.
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En effektiv beskatning av naturalytelser forutsetter at de inngår i det ordinære systemet for trekk,
verdsettelse og innrapportering. Naturalytelsene må kunne verdsettes på trekkstadiet av hensyn til
trekkgjennomføringen og i praksis dermed også innrapporteringen. Det er på dette tidspunktet
arbeidsgiveren gjør hoveddelen av vurderingene vedrørende ytelsens karakter, og følgelig sikres
etterlevelsen best mulig på samme tidspunkt. Arbeidsgiveren har dokumentasjonen tilgjengelig for
behandling. Arbeidsgiver må derfor på dette tidspunktet kunne vite eller raskt finne ut om ytelsen
etter sin art skal inngå i trekkgrunnlaget, samt hvilken verdi som skal anvendes. Særlig gjelder dette
fordi det må avgjøres om ytelsene også skal innrapporteres løpende etter a-opplysningsloven.
Skattedirektoratet antar at det vil være en betydelig forenkling å fjerne uklarheter ved verdsettelsen
og de betydelige beløpsmessige forskjellene som gjør seg gjeldende på dette området. En slik
klargjøring vil antagelig bidra til høyere kvalitet i opplysningene for opplysningspliktige, mer kvalitet i
skattleggingen av skattytere, samt være ressursbesparende for skattemyndigheter,
informasjonsleverandører og til dels for systemleverandører for opplysningspliktige.
Etter direktoratets oppfatning vil forenklinger i det underliggende regelverk gjøre det lettere å ta
stilling til verdsettelsen, innrapportering av korrekt beløp uten etterfølgende behov for korrigering,
samt til å gjennomføre pliktig beregning av arbeidsgiveravgift ved innrapporteringen for den
kalendermåned fordelen ytes.
Løpende verdsettelse er avgjørende for trekkplikten og rapporteringsplikten for hver kalendermåned
etter a-opplysningsloven. Det er et stadig økende press på behovet for å forenkle regelverket og
fjerne grenser som skaper etterlevelses- og kontrollutfordringer. Ordningen etter a-opplysningsloven
står sentralt i denne utviklingen, og det er avgjørende å utvikle regler som samsvarer bedre med
rapporteringsplikten for hver kalendermåned.

2.2

Utenlandsk rett

2.2.1 Sverige
Naturalytelser i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt. Utgangspunktet er at fordelen skal verdsettes
til markedsverdi, med mindre annet følger av spesialbestemmelser. Med markedsverdi menes den
pris skattyteren hadde måttet betale hvis han selv hadde skaffet seg tilsvarende vare eller tjeneste
mot kontant betaling. For visse naturalytelser er det gitt sjablonger.
Det er primært den som yter fordelen som skal vurdere skatteplikten og i så fall verdsette ytelsen.
Dersom naturalytelsen er skattepliktig, skal den som yter innrapportere fra første krone. Yteren skal
også betale arbeidsgiveravgift og foreta forskuddstrekk. Han må også vurdere skatteplikten når
fordelen tilflyter mottakeren.
Dersom arbeidsgiver har kjøpt inn varer eller tjenester for de ansatte, kan denne verdien ofte anses
som markedsverdien. Man ser her bort fra eventuelle rabatter arbeidsgiver har oppnådd, og legger
pris før rabatt til grunn. Dersom arbeidsgiver selv har produsert varen eller tjenesten, kan
produksjonskostnaden normalt ikke anses som markedsverdien.
I visse tilfeller blir det ikke rimelig å legge totalkostnaden til grunn for verdsettelsen. Dette kan for
eksempel være aktuelt ved reisearrangementer som er spesialbestilt og derfor har et høyt
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kostnadsnivå, samt at mottaker ikke har hatt innflytelse på utformingen av reisen. Markedsverdien
kan da settes til den pris vedkommende selv kunne kjøpt en tilsvarende reise for. Naturalytelser
inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Hvis naturalytelsen er skattefri, skal det imidlertid ikke
betales arbeidsgiveravgift. Avgiften beregnes som hovedregel av den verdien den skattepliktige
beskattes for.
Naturalytelser inngår i beregningsgrunnlaget for skattetrekk. Arbeidsgiver plikter å foreta skattetrekk
etter gjeldende bestemmelser hver gang det ytes naturalytelser.
Gaver til ansatte er ikke skatteplikt på visse vilkår. Julegaver av mindre verdi er ikke skattepliktig.
Med mindre verdi menes gaver som ikke overstiger SEK 450 inkl mva. Hvis gavens verdi overstiger
det angitte beløp er gaven skattepliktig fra første krone.
Jubileumsgaver av verdi under SEK 1 350 er heller ikke skattepliktig. Hvis gavens verdi overstiger det
angitte beløp er gaven også her skattepliktig fra første krone. Med jubileumsgaver menes gaver til
ansatte i forbindelse med bedriftens 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.
Oppmerksomhetsgaver til langvarige ansatte (minst 6 år) til en verdi som ikke overstiger SEK 10 000
er ikke skattepliktig når gaven ytes i sammenheng med at den ansatte oppnår en viss alder, eller ved
en viss ansettelsesperiode eller i forbindelse med opphør av ansettelsen. Det er en forutsetning at
slik gave kun kan gis ved én anledning, i tillegg til ved fratredelse. Hvis gavens verdi overstiger det
angitte beløpet er hele gaven skattepliktig.
Det er en forutsetning for skattefriheten at gaven ytes i annet enn kontanter. Skattepliktige gaver
verdsettes til markedsverdi.
Det er ikke arbeidsgiveravgift på skattefrie gaver, og det skal heller ikke foretas forskuddstrekk på
slike gaver.
Personalrabatt ved kjøp av en vare eller tjeneste fra arbeidsgiveren eller annet foretak i samme
konsern er skattefri, under forutsetning av at varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgiverens
virksomhet. Det er imidlertid en forutsetning at rabatten ikke kan anses som et direkte vederlag for
utført arbeid, at den ikke overstiger storkunderabatter, eller at den ikke overstiger den
personalrabatt som er vanlig i bransjen.
Personalrabatt er skattepliktig hvis fordelen kan byttes mot kontanter, rabatten ikke gjelder generelt
for alt personale, eller det gjelder fordeler som den ansatte kan få fra andre enn arbeidsgiveren
gjennom kuponger eller tilsvarende betalingssystem.
Skattepliktig personalrabatt verdsettes til forskjellen mellom markedsprisen og det den ansatte har
betalt.
Flybonus og andre kundelojalitetsrabatter er skattepliktige når de anvendes privat. Det er en
forutsetning for skatteplikt at mottagerens arbeidsgiver eller oppdragsgiver har bekostet de varene
eller tjenestene som gir rett til rabatten, eller at rabatten ellers må anses å være en følge av
arbeidsforholdet.
Den skattepliktige inntekten settes til forskjellen mellom markedsprisen og det den ansatte har
betalt. Dersom arbeidsgiver kun har finansiert deler av kostnadene som ligger til grunn for
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opptjening av bonuspoengene, eller flere arbeidsgivere har finansiert poengene, skal det gjøres en
forholdsmessig vurdering av markedsverdien. Tidspunkt for beskatning inntrer når poengene brukes.
Plikten til å betale arbeidsgiveravgift følger skatteplikten. Dersom rabatten eller bonusen ikke er
skattepliktig skal det heller ikke svares arbeidsgiveravgift. Det er spesialbestemmelser for såkalte
tredjemannsytelser; de tilfeller der rabatten eller bonusen ytes av en annen enn arbeidsgiveren. Det
er likevel arbeidsgiver som skal betale arbeidsgiveravgiften, ikke flyselskapet, hotellkjeden eller
annen tredjepart.
Den ansatte skal senest måneden etter at han har tatt ut rabatt eller bonuspoeng skriftlig opplyse
arbeidsgiver om ytelsens art og tidspunktet for uttak, slik at arbeidsgiver får oppfylt sine plikter til å
gi opplysninger og beregne arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers plikter inntrer måneden etter at han har
fått kjennskap til at den ansatte har benyttet seg av rabatten.
Fordelen av fri kost ved representasjon er ikke skattepliktig. Ved intern representasjon gjelder det
imidlertid en forutsetning om at sammenkomstene er tilfeldige og kortvarige. Intern representasjon
som er omfattet av skattefritaket, vil typisk være personalfester, møter, kurs, konferanser osv.
Ved skatteplikt skal fordelen av fri kost verdsettes etter sjablong. Sjablongen fastsettes årlig av
Skatteverket og tilsvarer gjennomsnittsprisen for en frokost, lunsj eller middag.
Plikten til å betale arbeidsgiveravgift følger skatteplikten. Dersom fordelen av fri kost ikke er
skattepliktig, skal det heller ikke svares arbeidsgiveravgift. Tilsvarende gjelder for plikten til å
gjennomføre forskuddstrekk.
Det er ingen spesialbestemmelser om overtidsmat i svensk skatterett. Derimot gjelder det regler om
skattefritak for velferdstiltak av mindre verdi. Som velferdstiltak regnes blant annet forfriskninger og
enkel servering i sammenheng med arbeidet. Det er en forutsetning at serveringen ikke kan regnes
som et måltid. I så fall vil det være en skattepliktig fordel.
Fordelen av at arbeidsgiver dekker overtidsmat verdsettes sjablonmessig etter de samme reglene
som for representasjon.
Når fordelen av fri overtidsmat er skattepliktig, skal det også betales arbeidsgiveravgift og
gjennomføres forskuddstrekk.
2.2.2 Danmark
Hovedregelen er at alle inntekter er skattepliktig. Naturalytelser og gaver er derfor som
utgangspunkt skattepliktig inntekt.
Naturalytelser skal som hovedregel verdsettes til markedsverdi på overdragelsestidspunktet.
Verdsettelsen skjer med utgangspunkt i hva det koster å anskaffe ytelsen i det alminnelige markedet.
Dersom de ansatte får rabatt eller særtilbud gjennom for eksempel en forening, vil den reduserte
prisen anses som markedsverdi på varen eller tjenesten, såfremt ikke arbeidsgiver har bidratt
indirekte for eksempel med betaling for at de ansatte skal oppnå mulighet for reduserte priser.
Dersom arbeidsgivers kontraktspart tilbyr reduserte priser for de ansatte, vil dette være
naturalytelse i arbeidsforhold. Dersom samme pris kan oppnås ved for eksempel medlemskap i en
forening regnes prisreduksjonen imidlertid ikke som skattepliktig inntekt. Det er ikke en forutsetning
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at arbeidsgiveren er eier av godet eller har kjøpt godet til medarbeideren. Det er tilstrekkelig at
arbeidsgiveren har hatt en bestemmende innflytelse på hvem godet er ytet til. Goder som
medarbeiderne mottar fra for eksempel en forening, kan i realiteten bli ansett for å komme fra
arbeidsgiveren.
Det er en rekke unntak fra utgangspunktet om at naturalytelser er skattepliktig. Noen av unntakene
gjelder bestemte typer ytelser, slik som for eksempel undervisning, helsefremmende ytelser,
parkeringsplass og transport.
Naturalytelser som i overveiende grad er ytet av hensyn til arbeidet beskattes kun hvis den samlede
verdien overstiger et fastsatt bunnbeløp. I 2016 var bunnbeløpet kr 5 800. Grensen gjelder også hvis
den ansatte har flere arbeidsgivere Slike naturalytelser er for eksempel overtidsmat, fri avis i
arbeidet, arbeidstøy mv. Derimot omfattes ikke arbeidsgivers tilskudd til kaffe-, eller kantineordning,
som kun er tilgjengelig på arbeidsplassen. Slike ytelser som ytes som ledd i alminnelig
velferdsordning, beskattes etter praksis ikke.
Mindre naturalytelser og gaver er å betrakte som lønn, men beskattes kun hvis den samlede verdien
overstiger en 1 100 kroner (2016). Arbeidstakeren blir i så fall beskattet for den samlede verdi av
slike naturalytelser. Som utgangspunkt omfattes også julegaver av grensebeløpet. Julegaver på inntil
800 kroner (2016) beskattes uansett ikke selv om beløpsgrensen overstiger og øvrige naturalytelser
beskattes fullt ut.
Rabatt til ansatte på varer og tjenester som arbeidsgiveren omsetter som ledd i sin virksomhet,
beskattes kun i det omfang rabatten overstiger arbeidsgiverens avanse. Reklamegaver av ubetydelig
verdi som en medarbeider i begrenset omfang har mottatt direkte fra arbeidsgiveren eller i kraft av
sitt ansettelsesforhold beskattes etter praksis ikke. Der er her snakk om reklamegaver som
notatblokker og lignende goder.
Dette gjelder reklamegaver som er tiltenkt en ubestemt krets av kunder eller potensielle kunder.
Gavene må være fremstilt i reklameøyemed i et større antall eksemplarer og på en iøynefallende
måte være utstyrt med firmanavn eller logo.
Det er videre en forutsetning at slik gave er uten særlig videresalgsverdi. For eksempel vil en vinflaske
med giverens etikett på ikke være omfattet av dette unntaket.
Dersom godet er omfattet av reklamegaveunntaket og samtidig er omfattet av bagatellgrensen for
arbeidsrelaterte personalgoder eller beløpsgrensen for mindre personalgoder, skal det gunstigste
alternativet for skattyteren legges til grunn.
Som utgangspunkt er gaver fra arbeidsgiver å likestille med lønn. Den ansatte skal som hovedregel ta
med verdien av gaven på sin selvangivelse.
Gaver, kontante godtgjørelser og gratialer fra den skattepliktiges arbeidsgiver, som ytes i forbindelse
med medarbeiderens fratreden av stilling eller i forbindelse med arbeidsgiverens eller
medarbeiderens jubileum er ikke skattepliktig når samlet verdi i løpet av inntektsåret ikke overstiger
et bunnbeløp på kr 8 000. Dersom gaven består av naturalytelse skal den verdsettes til markedsverdi.
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I praksis beskattes ikke tradisjonelle oppmerksomhetsgaver som for eksempel fødsels- eller
bryllupsgaver hvis gaven er av mindre verdi, dvs etter forholdene vanlig verdi for slik gave.
Gaver av større verdi mellom forretningsforbindelser er ikke fritatt for beskatning.

3
3.1

FORBEDRING OG KLARGJØRING AV REGLENE FOR VERDSETTELSE
AV NATURALYTELSER
Innledning

Det har skjedd store endringer i markedet de senere årene, bl.a. med hurtigere endring av priser.
Videre inneholder regelverket noen kompliserende særregler om verdsetting som avviker fra
hovedregelen om at naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi.
Direktoratet foreslår å innføre ny bestemmelse om at omsetningsverdien er den pris som er allment
tilgjengelig for forbrukere og at rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelig kan regnes med, i
skattebetalingsforskriften § 5-8-30 bokstav a og b. Videre foreslås å oppheve særregelen om at
egentilvirkede varer og tjenester, eller varer som er innkjøpt til driften hos arbeidsgiver, verdsettes til
arbeidsgivers utsalgspris. Det vil likestille verdsettelsen i de ulike omsetningsleddene. Det foreslås
også å oppheve særregelen om at varer og tjenester som er innkjøpt spesielt for arbeidstakerne,
verdsettes til anskaffelsesverdi.
Formålet med å gjennomføre regelen om verdsetting til omsetningsverdi i størst mulig grad, er å
oppnå en mest mulig riktig og rettferdig beskatning av naturalytelser. Endringene vil klargjøre og
forenkle regelverket, og gi bedre likebehandling, forutsigbarhet og rettsikkerhet. Særregler om
gunstigere verdsetting kompliserer regelverket og medfører forskjellsbehandling av skattytere. Det er
bare særregler som er tilstrekkelig begrunnet som bør beholdes. Likebehandling av penge- og
naturalytelser sikrer at skattepliktig inntekt samsvarer med faktisk inntekt og legger grunnlaget for å
holde de formelle skattesatsene lave. Likebehandling av pengeytelser og naturalytelser oppnås ved å
verdsette naturalytelser til omsetningsverdi.
Verdien av en naturalytelse er grunnlaget for arbeidsgivers gjennomføring av forskuddstrekk,
innrapportering og beregning av arbeidsgiveravgift i a-ordningen. Reglene for verdsettelse må få en
innretning som gjør det mulig med løpende verdsettelse. A-meldingen med opplysninger om den
ansattes inntekter må sendes innen 5. måneden etter utbetaling.

3.2

Gjeldende rett

Hovedregelen for verdsetting av naturalytelser er at verdien settes til omsetningsverdien, med
mindre annet er særskilt bestemt, jf. skatteloven § 5-12 jf. § 5-3. Omsetningsverdien er den prisen en
alminnelig forbruker må betale for tilsvarende vare eller tjeneste i markedet. Denne forståelsen av
begrepet omsetningsverdi, framgår imidlertid ikke av ordlyden i bestemmelsen. Lovens regel
innebærer at arbeidsgiverens kostnader til anskaffelse av naturalytelsen er irrelevant. Hvis skattyter
betaler noe for ytelsen, utgjør fordelen differansen mellom omsetningsverdien og vederlaget.
Hovedregelen om verdsetting til omsetningsverdi gjelder uavhengig av om naturalytelsen ytes av
arbeidsgiveren eller en tredjepart, når ytelsen er vunnet ved arbeid, jf. skatteloven § 5-1, jf. § 5-10.
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Arbeidsgiveren må avklare hva som er omsetningsverdien på tidfestingstidspunktet, jf. skatteloven §
14-3, dvs. når arbeidstakeren mottar naturalytelsen eller på det tidligere tidspunktet når det oppstår
adgang for arbeidstakeren til å motta naturalytelsen. Verdsettelsen skal skje snarest mulig og senest
når arbeidstaker får adgang til å motta naturalytelsen, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-31. Verdien
av en skattepliktig naturalytelse er grunnlaget for arbeidsgiverens gjennomføring av forskuddstrekk
etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav a, innrapportering etter ligningsloven § 5-2 nr. 1
bokstav a og arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2 tredje ledd. Fristen for rapportering er
den 5. i måneden etter den måneden ytelsen mottas, jf. a-opplysningsforskriften § 2-1.
Forskuddstrekk skal gjennomføres når det oppstår adgang for skattyteren til å få godtgjørelsen
utbetalt, jf. skattebetalingsloven § 5-10. Utgangspunktet for verdsettelse, forskuddstrekk og
innrapportering er følgelig at pliktene inntrer når ytelsen mottas av arbeidstaker.
Det er likevel gitt flere særregler med unntak fra hovedregelen om verdsetting til omsetningsverdi. I
skattebetalingsforskriften § 5-8-30 er det gitt særregler om arbeidsgivers verdsettelse av noen
grupper naturalytelser. Disse særreglene om verdsettelse ved forskuddstrekket gjelder også for den
materielle skatteplikten ved ligningen.
Egentilvirkede varer, tjenester og driftsmidler mv. i arbeidsgivers bedrift eller som er innkjøpt til
driften hos arbeidsgiver, verdsettes til den prisen (inkl. mva.) som arbeidsgiveren ville fått ved salg på
den måten som er vanlig for bedriften, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-30 første ledd bokstav a, b
og c. Verdien for en gitt vare eller tjeneste vil dermed kunne variere etter hvilket ledd i
omsetningskjeden arbeidsgiver tilhører, ved at utsalgsprisen er lavere der arbeidsgiver er produsent
eller grossist, enn der arbeidsgiver selger til sluttbruker.
Varer og tjenester mv. som er "innkjøpt spesielt for arbeidstakerne" verdsettes til anskaffelsesverdi
(inkl. mva.), jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-30 første ledd bokstav b. Anskaffelsesverdien vil i
mange tilfeller være lavere enn den prisen den ansatte måtte betalt hos en ekstern forhandler
(omsetningsverdien), slik at den ansatte nyter godt av den rabatt arbeidsgiveren oppnår i kraft av sin
posisjon i markedet. Det er ingen klare begrensninger i hva arbeidsgiveren kan "kjøpe spesielt for de
ansatte", og i dette unntaket ligger derfor betydelig rom for at ansatte kan motta store verdier
skattefritt ved at ansatte sparer privatutgifter ved å få varer/tjenester innkjøpt av arbeidsgiveren
sammenlignet med verdsettelse til omsetningsverdi.
Det er videre gitt bestemmelse i skattebetalingsforskriften § 5-8-30 annet ledd om verdsettelse til
lavere verdi dersom arbeidsgiver kan godtgjøre at naturalytelsens omsetningsverdi ved salg til
uavhengig tredjemann er påviselig lavere som følge av sesongsvingning, ukurans mv. når den mottas
av arbeidstaker.
Oppnår skattyter bonusytelser fra andre enn arbeidsgiver, for eksempel flyselskap, hotell mv. som
følge av reise, overnatting mv. hvor arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver har dekket kostnadene, er
verdien av bonusytelsen skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid dersom ytelsen benyttes privat.
Dette er presisert i Lignings-ABC emne "Lønnsopplysningsplikt" punkt 6.6. Bonusytelsen kan for
eksempel gjelde fritt weekendopphold på hotell eller gratis eller rimeligere flyreise.
Det er også gitt særregler for verdsettelse av blant annet rimelig lån i arbeidsforhold, privat bruk av
elektronisk kommunikasjon dekket av arbeidsgiver, fri bolig og firmabil, jf. forskrift til skatteloven § 512 tredje til syvende ledd. Videre fastsetter Skattedirektoratet satser for verdien av flere ytelser i de
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årlige takseringsreglene. Vi går ikke nærmere inn på disse reglene her. Det foreslås ikke endringer i
reglene nevnt i dette avsnittet.

3.3

Direktoratets vurderinger og forslag

3.3.1 Svakheter ved gjeldende regler og behov for endringer
Det har skjedd endringer i markedet de senere årene slik at det har oppstått et behov for avklaring av
hvordan arbeidsgiver fastsetter "omsetningsverdien" i dagens marked. Avklaringen må tilpasses at
markedet er i stadig endring. Markedet er større ettersom netthandel osv. har ekspandert, og det er
større konkurranse og mer dynamikk i markedet slik at prisene endrer seg hurtig. I noen bransjer er
det utstrakt bruk av prisdifferensiering og selv på ett og samme produkt varierer prisene. Den reelle
markedsprisen svinger gjennom året og er antakelig gjennomgående lavere enn ordinær/veiledende
pris.
Det er også større grad av prisvariasjoner på grunn av stadig nye former for rabatt- og
bonusordninger. En har lenge sett ordninger med bonuspoeng i fly- og reiselivsbransjen, men også i
andre bransjer har slike ordninger blitt etablert, blant annet i dagligvare og kredittkortbransjen. Det
er behov for å avklare hvordan arbeidsgiver skal beregne verdien av varer og tjenester som ansatte
kjøper privat ved bruk av bonuspoeng/bonusytelser opptjent på kjøp i tjenesten dekket av
arbeidsgiver.
Det er en svakhet at regelverket inneholder en særregel om verdsetting til arbeidsgiverens
utsalgspris som innebærer at det blir ulik verdsetting av samme ytelse for ansatte hos henholdsvis
produsent, grossist eller detaljist.
Et enkelt eksempel illustrerer dette:
En sykkel blir importert til 2 000 kroner. Prisen videre til forhandler settes til 4 000 kroner, og
utsalgsprisen i butikk er 10 000 kroner (alle priser ekskl. mva). En ansatt hos importøren kan kjøpe
sykkelen fra sin arbeidsgiver til 5 000 kroner (inkl. mva.), mens en ansatt i butikken må betale 12 500
kroner (inkl. mva) som er arbeidsgivers utsalgspris og den reelle markedsverdien.
Mange ansatte som har anledning til å kjøpe varer og tjeneste fra sin arbeidsgiver, får rabatt. Med 35
pst. rabatt blir verdien av rabatten på samme måte fastsatt lavere for ansatte hos importøren selv
om varen er identisk som den ansatte i butikken kjøper:
En ansatt kjøper varen med 35 pst. rabatt (av importørens utpris inkludert mva., det vil si han betaler
5 000*(1-0,35)=3 250), oppnår en rabatt regnet i forhold til utsalgspris hos arbeidsgiver (dagens
verdsettingsregler) på 1 750 kroner. Regnet i forhold til markedspris i sluttmarkedet (12 500 kroner),
er fordelen imidlertid 9 250 kroner. En ansatt i butikken som kjøper varen med 35 pst. rabatt i
forhold til butikkens utpris, oppnår en fordel på 4 375 kroner (12 500*0,35). Regnes rabattene i
forhold til markedspris i sluttmarkedet, blir fordelen i dette eksemplet, av en 35 pst. rabatt fra
arbeidsgiver, 4875 kroner større for en ansatt hos importøren enn for en ansatt i butikken. Eksemplet
er reelt og antas å være forholdsvis representativt for flere typer varer.
Tabell: Fordel for ansatte av en 35 pst. personalrabatt i ulike omsetningsledd. Eksempel: En sykkel
selges fra importør for 5 000 kr inkl. mva. og fra butikk for 12 500 kr inkl. mva.
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Fordel for ansatt hos
importør

Fordel for ansatt hos detaljist

Verdsetting ut fra
arbeidsgivers pris

1 750

4 375

Verdsetting ut fra prisen i
sluttbrukermarkedet

9 250

4 375

For arbeidstaker er det eneste relevante alternativet å kjøpe produktet i markedet på lik linje med
andre forbrukere. Å bruke ”pris fra arbeidsgiver” som verdsettelseskriterium innebærer følgelig at
man i de tilfellene der arbeidsgiver ikke opptrer i et marked som er generelt tilgjengelig for vanlige
forbrukere, anslår en for lav privat fordel av personalrabattene.
Det samme gjelder særregelen om at varer eller tjenester som er "innkjøpt spesielt til ansatte",
verdsettes til arbeidsgiverens anskaffelsesverdi (inkl. mva.). Det er en svakhet at ordlyden gir
mulighet til å verdsette vare eller tjeneste kjøpt av arbeidsgiver til ansattes private forbruk, til en
lavere verdi enn prisen som er tilgjengelig for alminnelige forbrukere.
Disse særreglene om unntak fra omsetningsverdi har fulgt med regelverket fra mange år tilbake.
Reglene er etter direktoratets vurdering uheldige fordi de fører til forskjellsbehandling av skattytere,
og kan også bidra til å undergrave respekten for regelverket, fordi de lett kan oppfattes som
urimelige. De er vanskelig å begrunne. Det er også krevende å etterleve de mange ulike
verdsettingsreglene, særlig når man tar hensyn til at de skal la seg løpende innrapportere etter aopplysningsloven.
3.3.2 Forslag
3.3.2.1 Innledning
Etter direktoratets oppfatning bør hovedregelen om verdsettelse av naturalytelser til
omsetningsverdi gjennomføres i størst mulig grad i regelverket. Etter direktoratets syn er dette det
riktige sammenligningsgrunnlaget når naturalytelser fra arbeidsgiver skal verdsettes. Det er
nødvendig å klargjøre hvordan omsetningsverdien fastsettes, og en bør oppheve særregler om
gunstigere verdsetting som det ikke er gode grunner for å videreføre.
Viktigheten av å verdsette naturalytelser til omsetningsverdi er omtalt i punkt 2.1.
3.3.2.2 Klargjøre hvordan omsetningsverdien fastsettes og oppheve noen særregler
Direktoratet foreslår å presisere hvordan arbeidsgiver fastsetter omsetningsverdien i ny ordlyd i
skattebetalingsforskriften § 5-8-30 første ledd bokstav a. Det vil framgå av bestemmelsen at med
omsetningsverdi menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller
tjeneste.
Det foreslås å innta i bokstav b at rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelig for forbrukere
kan tas med ved beregning av omsetningsverdien, når den reduserte prisen kan sannsynliggjøres ved
annonse, prisliste el.
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Disse nye forskriftsbestemmelsene vil klargjøre hva som menes med omsetningsverdien, og
innebærer en presisering av regelen om at naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi etter
skatteloven § 5-12 jf. § 5-3. Direktoratet foreslår å oppheve særreglene om unntak fra verdsetting til
omsetningsverdi i gjeldende bestemmelse i skattebetalingsforskriften § 5-8-30 første ledd bokstav a,
b og c.
Det innebærer opphevelse av særreglene om at egentilvirkede varer, tjenester og driftsmidler mv. i
arbeidsgivers bedrift eller som er innkjøpt til driften hos arbeidsgiver, verdsettes til den prisen (inkl.
mva.) som arbeidsgiveren ville fått ved salg på den måten som er vanlig for bedriften. Dette vil
likestille verdsettelsen av varer og tjenester i de ulike omsetningsleddene, slik at det ikke er av
betydning i hvilket ledd arbeidstakeren er ansatt.
Videre at særregelen om at varer og tjenester mv. som er "innkjøpt spesielt for arbeidstakerne"
verdsettes til anskaffelsesverdi (inkl. mva.), oppheves.
3.3.2.3 Nærmere om fastsettelse av omsetningsverdien
Med omsetningsverdi menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller
tjeneste på det tidspunkt ytelsen tidfestes. Det er den prisen som mottaker av naturalytelsen ville
måttet betale om han/hun selv på egen hånd skulle skaffet seg tilsvarende vare eller tjeneste utenfor
arbeidsforholdet. Det er omsetningsverdien på den bestemte varen eller tjenesten som skal legges til
grunn. Det må være prisen på samme eller tilnærmet identisk vare eller tjeneste mht. blant annet
standard, kvalitet, funksjoner, ev. merkevarestatus, service, levering og ev. avbestillingsadgang.
Utgangspunktet for omsetningsverdien bør være ordinær/veiledende pris for tilsvarende vare eller
tjeneste. Men den laveste prisen i markedet på tidspunktet varen eller tjenesten ble innvunnet, skal
kunne legges til grunn, dersom prisen kan dokumenteres ved kopi av tilbudsaviser, prissøkemotor på
nettet e.l.
Verdien av naturalytelsen skal beregnes ut fra forholdene på tidfestingstidspunktet. Der det er
tidsmessig avvik mellom avtale, betaling og utveksling av ytelser, er det tidspunktet for inngåelse av
bindende avtale om kjøp/bindende avtale om at arbeidstakeren skal motta naturalytelsen, som er
avgjørende. Det er da verdien på dette tidspunktet som skal legges til grunn når arbeidsgiver i
etterkant gjennomfører forskuddstrekk mv.
I bransjer som driver med utstrakt prisdifferensiering, slik som flyreiser, er prisen gjerne lav ved
bestilling lang tid i forveien eller ved reiser på ukurante tidspunkter. Det vil da være behov for å lagre
informasjon om omsetningsverdien på tidspunktet ytelsen mottas (eller inngått bindende avtale om
at arbeidstakeren skal motta ytelsen hvis det er et tidligere tidspunkt), for eksempel ved kopi av
annonser eller en utskrift fra tjenesteyterens bestillingsløsning for å dokumentere
omsetningsverdien.
Rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelig for forbrukere, kan regnes med ved beregning av
omsetningsverdien. Rabatten eller tilbudsprisen må være tilgjengelig for enhver, det kan for
eksempel ikke være forbeholdt medlemmer av en forening el.
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Prisen på samme vare eller tjeneste levert fra utlandet til forbruker på samme bosted som den
ansatte kan anses som omsetningsverdi dersom den kan dokumenteres, og inkluderer toll, avgifter
mv.
Skattemyndighetene bør ha høy grad av tillit til arbeidsgivers verdifastsettelse også ved verdsetting
til lave priser, forutsatt at arbeidsgiver kan dokumentere at det var omsetningsverdien da
arbeidstakeren mottok naturalytelsen (eller det tidligere tidspunkt fikk adgang til motta den).
3.3.2.4 Nærmere om verdsettelsen av flybonuspoeng og andre bonusordninger
Skatteplikten for privat uttak av flybonuspoeng opptjent på reiser dekket av arbeidsgiver følger av de
alminnelige reglene om fordel vunnet ved arbeid, og anses klar. Det samme gjelder for
bonus/kickback ol. ved kjøp av andre varer og tjenester som dekkes av arbeidsgiver, eller som på
annet grunnlag må anses vunnet ved arbeid. For eksempel der en tredjepart betaler for flyreise som
gjennomføres i arbeidsforholdet.
I punkt 4.4.3.1 har direktoratet drøftet problemstillingene som gjelder privat bruk av flybonuspoeng
fra konto som inneholder flybonuspoeng opptjent både i tjenesten og private kjøp. Det framgår der
at direktoratet foreslår at ved privat uttak av poeng benyttes poeng opptjent ved privat bruk først.
Der arbeidstakeren tar ut private reiser eller goder som koster mer enn det han/hun har tjent ved
privat opptjening, legges til grunn at øvrige poeng er opptjent i arbeidsforholdet.
Bonuspoengene kan redusere prisen, oppgradere en privat reise eller fullt ut betale en reise.
Gjennom samarbeid mellom flyselskaper og andre aktører, kan slike bonuspoeng opptjenes og
brukes til kjøp også av andre varer og tjenester.
Direktoratet vil her klargjøre hvordan arbeidsgiver verdsetter ansattes private bruk av flybonus og
tilsvarende bonusordninger opptjent i tjenesten. Det blir samme metode som under punktet over om
hvordan man finner omsetningsverdien. Verdien av bonuspoengene finner man ved å undersøke
omsetningsverdien/markedsverdien av samme reise på tidspunktet som den ansatte kjøper den
private reisen. Dvs. reise til og fra samme avreisested og destinasjon med samme klasse, rutetider,
service osv. kjøpt uten bonuspoeng. Tilsvarende reise med annet flyselskap må godtas. Den laveste
prisen på samme reise på kjøpstidspunktet, må kunne legges til grunn. Det vil normalt kunne gjøres
ved hjelp av nettbaserte bestillingssystemer. Har poengene redusert prisen på billetten den ansatte
har kjøpt selv, er verdien differansen mellom pris uten bonuspoeng og pris med bonuspoeng
(forutsatt at billetten for øvrig er kjøpt på markedet tilgjengelig for brukere).
Verdsettelsen av ansattes private kjøp av varer eller tjenester ved bonusytelser opptjent gjennom
arbeidsforholdet i lignende bonusordninger, bør følge tilsvarende metode for verdsetting.
3.3.2.5 Bemerkninger om verdsettelse av personalrabatter
Under punkt 3.3.2.2 er direktoratets forslag til endringer i reglene for verdsettelse av naturalytelser
beskrevet. Verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet også
for fordel av personalrabatter.
Den private fordelen av en personalrabatt er i utgangspunktet forskjellen mellom det den ansatte må
betale, og det ordinære kunder må betale for en vare eller tjeneste. Prisen arbeidstaker kjøper godet
for må altså sammenliknes med omsetningsverdien for samme vare eller tjeneste.
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Etter gjeldende rett vil verdsettelsen av personalrabatter kunne variere etter hvor i
omsetningskjeden arbeidsgiveren befinner seg. Utgangspunktet for direktoratets forslag til
verdsettelse er verdien i sluttbrukermarkedet og dette vil også gjelde for personalrabatter. Noen vil
imidlertid kunne hevde at det bør gjøres unntak for personalrabatter, fordi arbeidsgivers kostnader
bør danne utgangspunktet for fastsetting av en eventuell privat fordel av en rabattordning i
arbeidsforhold. Særlig gunstig blir dette i tilfellet med tjenester (for eksempel transporttjenester) der
marginalkostnaden ved å produsere én enhet til, er null eller nær null. Når toget først kjører, koster
det ingenting å ta på en ekstra passasjer (med unntak for kapasitetsbegrensninger). Tilsvarende
forhold gjør seg antakelig gjeldende i en rekke andre bransjer, slik at ansatte kan få sesongkort på
teaterforestillinger, fotballkamper mv.
Etter direktoratets syn gir kostnaden ved å fremstille en vare eller å yte en tjeneste i utgangspunktet
ingen veiledning i sammenlikningen av den rabatterte prisen med den skattemessig relevante
alternative prisen. Omsetningsverdien i et marked bestemmes av forholdet mellom tilbud og
etterspørsel, ikke av hva det koster å frembringe varen eller tjenesten. Det er sjelden eller aldri et
reelt alternativ for arbeidsgiver å selge varer eller tjenester til for eksempel kostpris til vanlige
kunder. Arbeidsgiver og arbeidstaker vil likevel ofte argumentere for at verdien av en personalrabatt
er lav fordi det er så billig å fremstille godet.
På samme måte kan arbeidsgiver og arbeidstaker hevde at arbeidstakers nytte av godet er lav, til
tross for at godet ellers har en høyere markedsverdi. Utgangspunktet for naturalytelser er imidlertid
at skattyterens subjektive oppfatning av verdi er uten betydning for verdsettelsen. Verdien kan ikke
settes lavere selv om den ansatte påstår at vedkommende ikke ville kjøpt den rabatterte varen til
ordinær pris.
Direktoratet viser også til at vi viderefører bestemmelsen om verdsettelse til lavere verdi enn
ordinær pris, dersom arbeidsgiver kan godtgjøre at naturalytelsens omsetningsverdi ved salg til
uavhengig tredjemann er påviselig lavere som følge av sesongsvingning, ukurans, forringelse på
grunn av alder mv. når den mottas av arbeidstaker, i skattebetalingsforskriften § 5-8-30 annet ledd.
På denne bakgrunn mener direktoratet at den private økonomiske fordelen som følger av
arbeidsforholdet er lik den rabatten man kan få i egenskap av å være ansatt, hvor rabatten måles
opp mot omsetningsverdien og at den overstiger den rabatten ordinære kunder kan få. Direktoratet
finner ikke grunn til å gjøre unntak fra regelen om omsetningsverdi for personalrabatter.

4 SAMLE ARBEIDSGIVERANSVARET FOR NATURALYTELSER
MOTTATT I ARBEIDSFORHOLD
4.1

Innledning

Når en arbeidstaker mottar ytelser fra noen andre enn arbeidsgiveren, en tredjepart, er det etter
gjeldende rett uklart om det er tredjeparten eller arbeidsgiveren som plikter å gi lønnsopplysninger,
foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift. Etter Skattedirektoratets syn er det behov for å
samle arbeidsgiveransvaret for naturalytelser mottatt i arbeidsforholdet og klargjøre regelverket.
Problemstillingen om plassering av arbeidsgiveransvaret gjelder for eksempel gaver, reiser, rabatter
mv. som ansatte mottar fra arbeidsgiverens forretningsforbindelser, samarbeidspartnere eller andre,
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gjennom arbeidsforholdet. Skatteplikten for slike ytelser er klar, ettersom ytelsen anses vunnet ved
arbeid etter skatteloven § 5-1, jf. § 5-10. Skatteplikten omfatter ytelser som ytes fra andre enn
arbeidsgiver, når arbeidstakerens stilling/arbeid er årsaken til at ytelsen gis. Det gjelder så fremt
ytelsen ikke omfattes av reglene om skattefritak for enkelte gaver i arbeidsforhold eller skattefritaket
for alminnelige representasjonsytelser.
Uklarheten om ansvaret for innrapportering mv. er et problem både for næringslivet og
skattemyndighetene. Den bidrar til uforutsigbarhet og svekket rettssikkerhet. Sivilombudsmannen
har i forbindelse med en klagesak oppfordret Finansdepartementet til å avklare disse prinsipielle
spørsmålene. Også for frivillig sektor, herunder særlig kultur og idrett, er slik avklaring viktig, da
unødig usikkerhet om den skattemessige behandlingen av deltagere på sponsorarrangementer mv.
kan bidra til at potensielle sponsorer avstår fra å inngå sponsoravtaler.
Direktoratet foreslår at arbeidsgiveren skal ha plikt til å innrapportere, verdsette, gjennomføre
forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av ytelser hans ansatte mottar fra tredjeparter, på lik
linje med ytelser gitt direkte av arbeidsgiver selv.

4.2

Begrepsbruk

Tredjepartsytelser er i høringsnotatet her ment å omfatte naturalytelser som en arbeidstaker mottar
fra en annen enn arbeidsgiveren, når årsaken til at ytelsen mottas er arbeidstakerens stilling hos
arbeidsgiveren. Slike ytelser foreligger når ytelsen ikke ville ha blitt gitt dersom arbeidstakeren ikke
hadde vært ansatt hos arbeidsgiveren. Tredjeparten er den som gir ytelsen til arbeidstakeren.
Begrepet "tredjepart" er ellers brukt blant annet i ligningsloven, og her er betydningen ment å være
en annen. Etter ligningsloven er tredjeparter de som skal gi opplysninger til skattemyndighetene om
andres forhold, herunder de som skal gi opplysninger om lønn mv. Direktoratet har likevel valgt å
anvende "tredjepartsytelser" i høringsnotatet her. Begrepet er etter direktoratets syn best egnet til å
illustrere situasjonen der arbeidstakeren mottar ytelser fra andre enn arbeidsgiveren.
Når "arbeidsgiver" og "arbeidstaker" brukes i høringsnotatet, er det i den alminnelige arbeidsrettslige
betydningen av ordene, med mindre annet fremgår. Etter arbeidsmiljøloven er arbeidstaker den som
utfører arbeid i en annens tjeneste, mens arbeidsgiver er den som har ansatt en arbeidstaker for å
utføre arbeid i sin tjeneste, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8. Det menes med andre ord at arbeidsgiver er
den juridiske arbeidsgiver man har inngått arbeidsavtalen med. I blant annet skattebetalingsloven
har "arbeidsgiver" en noe videre betydning, slik at det skal mindre til for å bli arbeidsgiver i lovens
forstand.

4.3

Gjeldende rett

4.3.1 Alminnelig opplysningsplikt
Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) trer i kraft 1. januar 2017.
Etter skatteforvaltningsloven § 8-1 følger det en alminnelig opplysningsplikt, som innebærer at den
som skal levere skattemelding mv. etter kapittel 8 i loven, skal gi riktige og fullstendige opplysninger.
Vedkommende skal opptre aktsomt og lojalt slik at skatteplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og
varsle skattemyndighetene om eventuelle feil. Dette vil gjelde generelt for alle opplysningspliktige og
for opplysninger om alle skatteartene. Bestemmelsen viderefører bl.a. ligningsloven § 4-1 og
folketrygdloven § 24-2 tredje ledd.
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4.3.2 Opplysningsplikt om lønn mv.
Ligningsloven § 5-2 gjelder opplysningsplikt om lønn mv. Denne plikten videreføres i
skatteforvaltningsloven § 7-2. Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har
utbetalt eller ytet nærmere angitte fordeler, skal gi opplysninger om alt som er ytet til den enkelte
mottaker. Opplysningene skal gis etter reglene i a-opplysningsloven, og inngår dermed i den såkalte
a-ordningen. Etter ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav a, jf. skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd
bokstav a, skal det gis opplysninger om lønn og annen godtgjøring for arbeid. Opplysningsplikten
etter bokstav a gjelder godtgjøring for arbeid i tjenesteforhold, samt godtgjøring for arbeid utenfor
tjenesteforhold som ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet. Det skal gis opplysninger uavhengig
av hva ytelsen består i, og naturalytelser omfattes dermed av opplysningsplikten.
Som følge av vedtakelsen av ny skatteforvaltningslov er det gitt forskrift til loven, ved forskrift 23.
november 2016 nr. 1360. Skatteforvaltningsforskriften viderefører i hovedsak forskrift 17. september
2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt (samleforskriften). Skatteforvaltningsforskriften
inneholder utfyllende bestemmelser til skatteforvaltningsloven § 7-2 om lønnsopplysninger, og
oppstiller blant annet begrensninger i opplysningsplikten om lønn. Etter skatteforvaltningsforskriften
§ 7-2-2 er naturalytelser som i sin helhet er skattefrie, som hovedregel ikke omfattet av
opplysningsplikten, bortsett fra særskilt nevnte ytelser i bestemmelsen.
Det følger av a-opplysningsloven § 4 med tilhørende forskrift, at den opplysningspliktige skal gi
opplysninger etter ligningsloven § 5-2 (samt etter ny skatteforvaltningslov § 7-2) minimum en gang
per kalendermåned. Naturalytelser tas med i innrapporteringen på lik linje med kontante ytelser. I
punkt 4.3.3 er reglene for arbeidsgivers verdsettelse av naturalytelser på trekkstadiet beskrevet. I
praksis gjelder dette også for arbeidsgivers innrapportering av ytelsene, slik at arbeidsgiver
rapporterer ytelsene med den verdi som er lagt til grunn for gjennomføring av forskuddstrekket.
Dersom ikke alle opplysninger er levert innen fristen, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende
tvangsmulkt fram til opplysningene er levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Samlet tvangsmulkt kan
ikke overstige 1 000 ganger rettsgebyret. Opplysningspliktige som ikke gir opplysninger innen fristen,
kan etter § 11 ilegges et overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret. I
forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold
med mer (a-opplysningsforskriften) er det gitt nærmere bestemmelser om når tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr kan ilegges og om utmåling. Det skal ikke ilegges overtredelsesgebyr dersom det
er påløpt tvangsmulkt for samme forsinkelse, jf. a-opplysningsforskriften § 4-3 tredje ledd.
Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kan helt eller delvis ettergis dersom det sannsynliggjøres at
forpliktelsen ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll, eller
dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det, jf. a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd og § 11 annet
ledd, jf. § 10 fjerde ledd.
4.3.3 Forskuddstrekk og verdsettelse
Skattebetalingsloven § 5-4 første ledd bestemmer at arbeidsgiver av eget tiltak plikter å foreta
forskuddstrekk i henhold til det til enhver tid gjeldende skattekortet og reglene i lovens kapittel 5.
Hvem som skal regnes som arbeidsgiver etter skattebetalingsloven er definert i skattebetalingsloven
§ 4-1 første ledd bokstav c. Arbeidsgiver er den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller
annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i.
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Etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav a skal det som hovedregel foretas forskuddstrekk
i skattepliktig lønn og andre ytelser som omfattes av skatteloven § 5-10. Naturalytelser er i
utgangspunktet skattepliktige etter skatteloven § 5-10, jf. skatteloven § 5-1. Skattefrie naturalytelser
omfattes ikke av trekkplikten. I utgangspunktet er alle skattepliktige naturalytelser trekkpliktige, men
det er i skattebetalingsforskriften § 5-6-10 gjort unntak for enkelte ytelser hvor forholdene ikke ligger
til rette for gjennomføring av trekk. Naturalytelser verdsettes som hovedregel til omsetningsverdi, jf.
skatteloven § 5-12 annet ledd, jf. § 5-3. Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk i naturalytelser er
nærmere regulert i skattebetalingsforskriften §§ 5-8-10 til 5-8-34, jf. skattebetalingsloven § 5-8 annet
ledd.
Forskuddstrekket gjennomføres etter skattebetalingsloven § 5-10 ved at arbeidsgiveren beregner
trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med skattyteren. Forskuddstrekket skal
gjennomføres når det oppstår adgang for skattyteren til å få godtgjørelsen utbetalt, selv om oppgjør
først finner sted senere. Når skattyteren mottar naturalytelser, skal den trekkpliktige gjennomføre
forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er det ikke dekning for det samlede beregnede
trekket i de kontante ytelsene, skal den trekkpliktige straks melde fra om forholdet til skattekontoret.
Etter skattebetalingsloven § 5-12 skal den som gjennomfører forskuddstrekket sette beløpet inn på
en særskilt bankkonto.
Den som er arbeidsgiver etter skattebetalingsloven skal gi opplysninger om forskuddstrekket for hver
kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven, jf. skattebetalingsloven § 5-11 første ledd. Etter aopplysningsforskriften § 2-1, jf. a-opplysningsloven § 4, skal opplysningene gis senest den 5. i
måneden etter utløpet av den kalendermåneden opplysningene gjelder. Dersom opplysningene ikke
gis innen fristen, kan det være aktuelt å ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr etter aopplysningsloven, se nærmere omtale i de to siste avsnitt under 4.3.2.
Forskuddstrekk for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling den 15. i måneden i
januar, mars, mai, juli, september og november, jf. skattebetalingsloven § 10-10. Dersom kravet ikke
betales innen forfall, skal det etter skattebetalingsloven § 11-1 beregnes renter som løper fra
forfallstidspunktet og fram til betaling skjer.
Dersom forskuddstrekk ikke blir foretatt i samsvar med reglene i skattebetalingsloven kapittel 5 eller
trukket beløp ikke blir betalt i samsvar med skattebetalingsloven § 10-10, er den som har plikt til å
foreta forskuddstrekk ansvarlig for beløpet, jf. skattebetalingsloven § 16-20. Dette gjelder likevel ikke
når det godtgjøres at forholdet ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet hos
arbeidsgiver eller noen i vedkommendes tjeneste. Den som unnlater å foreta eller sørge for at det
blir foretatt beregning og trekk, kan etter skattebetalingsloven § 18-1 straffes med bot eller fengsel
inntil to år. Grovt uaktsom overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil ett år.
4.3.4 Arbeidsgiveravgift
Folketrygdloven § 23-2 første ledd bestemmer at arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift av
lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som vedkommende
plikter å innrapportere etter ligningsloven § 5-2 (ny skatteforvaltningslov § 7-2). Det skal ikke betales
arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet.
Av naturalytelser og godtgjørelser skal det betales avgift i den utstrekning naturalytelsene og
godtgjørelsene skal tas med ved beregningen av forskuddstrekk etter skattebetalingsloven §§ 5-6 og
5-8, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.
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Den som er arbeidsgiver etter folketrygdloven, skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgiften, og
opplysninger om beregnet avgift og grunnlaget for beregningen for hver kalendermåned, skal leveres
etter reglene i a-opplysningsloven, jf. folketrygdloven § 24-2 første ledd. Dersom opplysningene ikke
gis innen fristen i a-opplysningsloven § 4, kan det være aktuelt med tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven, se nærmere omtale i punkt 4.3.2 ovenfor.
Arbeidsgiveravgift for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling den 15. i måneden i
januar, mars, mai, juli, september og november, jf. skattebetalingsloven § 10-10. Dersom kravet ikke
betales innen forfall, skal det etter skattebetalingsloven § 11-1 beregnes renter som løper fra
forfallstidspunktet og fram til betaling skjer.
Dersom den arbeidsgiveravgiftspliktige ikke gir opplysninger om arbeidsgiveravgiften, eller gir
uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan skattemyndighetene fastsette avgiften, jf.
folketrygdloven § 24-3 annet ledd. Ligningsloven kapittel 9 om endring og §§ 10-2 til 10-5 om
tilleggsskatt gjelder da tilsvarende. Tilleggsskatt på arbeidsgiveravgift kan ilegges når
opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. Dersom den
opplysningspliktiges forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller
annen årsak, skal tilleggsskatt ikke fastsettes, jf. ligningsloven § 10-3 nr. 1.
Skatteforvaltningsloven erstatter blant annet forvaltningsbestemmelsene for arbeidsgiveravgift i
folketrygdloven. Folketrygdloven § 24-2 første ledd annet punktum om plikt til å gi opplysninger om
arbeidsgiveravgift videreføres i skatteforvaltningsloven § 8-6 første ledd om skattemelding for
arbeidsgiveravgift. Folketrygdloven § 24-3 erstattes av bestemmelser i skatteforvaltningsloven, se
blant annet lovens kapittel 9 om fastsetting, kapittel 12 om endring uten klage og kapittel 14 om
administrative reaksjoner og straff.
Regler om tilleggsskatt fremgår av ny skatteforvaltningslov §§ 14-3 flg. Vilkårene for å ilegge
tilleggsskatt er at den skattepliktige har gitt uriktig eller ufullstendig opplysning eller har unnlatt å gi
pliktig opplysning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler. Tilleggsskatt ilegges
ikke når den skattepliktiges forhold må anses unnskyldelig.

4.4

Forslag om å klargjøre ansvaret for lønnsopplysningsplikt,
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

4.4.1 Innledning
Pliktene til å gi lønnsopplysninger etter ligningsloven samt etter ny skatteforvaltningslov, foreta
forskuddstrekk etter skattebetalingsloven og å betale arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven er av
noe ulik karakter. Den som er arbeidsgiver etter folketrygdloven er selv skattesubjekt for
arbeidsgiveravgiften. Lønnsopplysningsplikten og trekkplikten er av forvaltnings- og
innkrevingsmessig karakter, og har preg av å være bistand til skattemyndighetene ved fastsetting og
innkreving av inntektsskatt for arbeidstakeren. Arbeidstakeren har uansett, uavhengig av
arbeidsgiveren, selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger om inntektsskatten til
skattemyndighetene. Plikten til å levere skattemelding som skattepliktig for arbeidsgiveravgiften,
samt tredjepartsopplysninger om lønn mv., vil fra 1. januar 2017 følge av skatteforvaltningsloven.
Plikten til å gjennomføre forskuddstrekk og til å gi opplysninger om trekket, vil fortsatt følge av
skattebetalingsloven.
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Selv om pliktene er av noe ulik karakter, er det likevel en nær sammenheng mellom dem. Dersom en
arbeidstaker mottar naturalytelser fra egen arbeidsgiver, er det klart at alle tre pliktene påhviler
arbeidsgiveren. Når en arbeidstaker mottar en naturalytelse fra noen andre enn arbeidsgiver, en
tredjepart, er det etter gjeldende rett noe mer uklart hvem som har disse pliktene. Uklarheten
skaper utfordringer både for aktørene i markedet og for skattemyndighetene. Etter
Skattedirektoratets syn er det behov for å klargjøre regelverket.
4.4.2 Direktoratets forslag og vurderinger
Pliktene til å gi lønnsopplysninger, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift ved tredjepartsytelser i
arbeidsforhold bør etter direktoratets vurdering påhvile det samme subjektet. Det er en nær
sammenheng mellom pliktene, og både lønnsopplysninger, opplysninger om arbeidsgiveravgift og
opplysninger om forskuddstrekk skal gis i samme melding gjennom a-ordningen. Å legge pliktene på
forskjellige subjekter vil derfor etter direktoratets syn ikke innebære noen forenkling. Direktoratet
har vurdert om pliktene til å gi lønnsopplysninger, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift ved
tredjepartsytelser i arbeidsforhold bør legges på arbeidsgiveren eller på tredjeparten. Det kan
argumenteres for begge løsninger.
I mange tilfeller vil tredjeparten ha bedre oversikt enn arbeidsgiveren over den ytelsen som er gitt til
arbeidstakeren, for eksempel opplysninger om hvilken type ytelse som er gitt og tidspunktet for
ytelsen. Dette kan tale for at tredjeparten bør ha plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene.
Når en arbeidstaker mottar naturalytelser, skal det gjennomføres forskuddstrekk så langt de
kontante ytelsene rekker, jf. skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd. Dersom det ikke er dekning for
samlet beregnet trekk i de kontante ytelsene, skal den som har trekkplikt straks melde fra til
skattekontoret. En tredjepart som gir en naturalytelse til en arbeidstaker vil som oftest ikke ha noen
kontante ytelser å trekke skatt i. Dette taler for at plikten til å foreta forskuddstrekk bør hvile på
arbeidsgiveren. I tillegg vil arbeidsgiveren, som utbetaler og foretar forskuddstrekk i alminnelig lønn
til arbeidstakeren, sitte med nødvendige personopplysninger, skattekort mv.
Arbeidsgiveravgift er en skatt på bruk av arbeidskraft, noe som taler for at plikten bør påhvile
brukeren av arbeidskraften. Fordeler som en arbeidstaker mottar i kraft av sin stilling, har samme
verdi for arbeidstakeren enten de ytes av arbeidsgiveren eller av andre, og det er arbeidsgiveren som
direkte har fordel av eventuell økt arbeidsinnsats, motivasjon og lignende positive effekter hos
arbeidstakeren som følge av fordelen. Det kan argumenteres med at tredjeparten som gir ytelsen,
har et mål om fremtidige fordeler som følge av nærere relasjoner til arbeidsgiver, og dermed har en
forventning om å få noe tilbake.
Det kan argumenteres for at det er urimelig at arbeidsgiveren skal måtte betale arbeidsgiveravgift av
en ytelse som vedkommende ikke har gitt selv. Det samme kan sies å gjelde for plikten til å gi
lønnsopplysninger og trekke skatt.
Det følger likevel av ulovfestede regler at det er en alminnelig lojalitetsplikt i ansettelsesforhold.
Lojalitetsplikten innebærer blant annet at den ansatte ikke kan motta gaver eller andre former for
godtgjørelse fra arbeidsgivers forretningsforbindelser mv. uten arbeidsgivers vitende. Direktoratet
antar at mange arbeidsgivere holder oversikt over ytelser som ansatte mottar i kraft av sin stilling,
særlig med sikte på å unngå korrupsjon og uønskede relasjoner med andre virksomheter. Plikt for
den ansatte til å opplyse arbeidsgiver om slike ytelser kan tas inn i arbeidsreglement.
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Arbeidsgiveren har også mulighet til å bestemme at de ansatte ikke skal motta slike ytelser fra
tredjeparter. Vi legger til grunn at arbeidsgiver kan sette vilkår i arbeidsavtale for å begrense ansattes
mulighet for å delta på arrangementer med for eksempel forretningsforbindelser eller leverandører,
eller motta gaver fra slike aktører, samt for eksempel forbud mot privat bruk av bonuspoeng
opptjent ved tjenestereiser betalt av arbeidsgiver. Når det gjelder ansatte i staten kan de for
eksempel ikke benytte bonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser
privat. Privat bruk anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter1.
Hvis arbeidstakeren lojalt gir opplysninger om den aktuelle tredjepartsytelsen, vil dermed
arbeidsgiveren ha mulighet til å vurdere om arbeidstakeren bør motta ytelsen eller ikke. Hvis det er
snakk om et arrangement, vil for eksempel arbeidsgiveren i forkant av det aktuelle arrangementet
kunne vurdere om det er relevant for arbeidstakeren å delta sett hen til arbeidstakerens øvrige
arbeidsoppgaver. Hvis det er usikkert hvor stor verdi den aktuelle ytelsen vil få, og dermed hvor høy
arbeidsgiveravgiften vil bli, vil arbeidsgiveren kunne si nei til at arbeidstakeren mottar ytelsen.
Opplysninger om lønn mv. som skal gis etter ligningsloven § 5-2 og ny skatteforvaltningslov § 7-2,
brukes av skattemyndighetene særlig til forhåndsutfylling av selvangivelsen (skattemelding når
skatteforvaltningsloven trer i kraft) for lønnstakere og pensjonister. Dersom lønnsopplysningsplikten
ikke er oppfylt og den forhåndsutfylte selvangivelsen til en skattyter dermed ikke inneholder alle
opplysninger om lønn mv., plikter skattyteren selv å gi riktige og fullstendige opplysninger i
selvangivelsen.
Når opplysningene som nevnt i ligningsloven § 5-2 og ny skatteforvaltningslov § 7-2 innrapporteres
etter a-opplysningsloven § 3, skal inntektsmottakeren identifiseres i tilstrekkelig grad, jf. aopplysningsloven § 3 annet ledd og ligningsloven § 5-11 (ny skatteforvaltningslov § 7-12). For
personlige skattytere skal det opplyses om fødselsnummer. Skattyteren skal innen 1. februar i året
etter inntektsåret motta en sammenstilt oversikt over opplysningene som er innrapportert. Etter
direktoratets vurdering bør plikten til å gi lønnsopplysninger ved tredjepartsytelser i arbeidsforhold,
påhvile det samme subjektet som plikten til å betale arbeidsgiveravgift og plikten til å gjennomføre
forskuddstrekk. I den såkalte a-meldingen skal det gis både lønnsopplysninger, opplysninger om
arbeidsgiveravgift og opplysninger om forskuddstrekk.
Arbeidsgiveren er den som er nærmest til å vite om og i tilfelle i hvilken grad ytelsen er skattepliktig
eller skattefri for mottakeren, og dermed om ytelsen er gjenstand for innrapportering,
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Ved deltakelse på arrangement/reise el. arrangert av
tredjepart, kan for eksempel en arbeidstaker ha fått konkrete oppgaver å utføre av sin arbeidsgiver.
Arbeidsgiver må gjøre en vurdering etter reglene om skattlegging av eksterne forretningsforbindelser
som deltar på representasjonstiltak, jf. Lignings-ABC emne "Representasjon".
Dersom pliktene legges på arbeidsgiver, kan det bidra til å sikre at opplysningene rapporteres inn
også der tredjepart er et utenlandsk selskap som ikke har ordinær drift i Norge.

1

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, gjeldende fra 1. januar 2015, KMDs kommentar
til § 4. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge, gjeldende fra 1. januar 2016, KMDs
kommentar til § 3.
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Direktoratet mener at de ovennevnte hensyn samlet sett trekker i retning av at arbeidsgiveren
pålegges plikt til å betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og gi lønnsopplysninger ved
tredjepartsytelser i arbeidsforhold. Dette vil gi et klart regelverk. Etter vår vurdering er
arbeidsgiveren den nærmeste til å inneha plikten til å betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk
og levere opplysninger. Direktoratet viser imidlertid til at arbeidsgiver er avhengig av å motta
opplysninger fra tredjeparten for å kunne oppfylle pliktene. Direktoratet legger opp til at arbeidsgiver
på bakgrunn av informasjon fra tredjemann gjør de materielle vurderingene, tar ytelsene med i
avgiftsberegningen og innrapporterer beløpet via a-meldingen. Vi går nærmere inn på dette i det
følgende. Vi bemerker at arbeidstaker må ta opplysningene med på sin skattemelding, hvis han ser at
dette ikke er kommet med ved rapportering via a-ordningen fra arbeidsgivers side.
Arbeidsgiver har som regel ikke alle nødvendige opplysninger om ytelsen, og må få utfyllende
opplysninger fra arbeidstaker og tredjeparten. For det første må arbeidsgiveren få vite om at
arbeidstakeren har mottatt en naturalytelse fra en tredjepart. Dersom arbeidstakeren ikke opplyser
arbeidsgiveren om en tredjepartsytelse, og arbeidsgiveren har gjort det som med rimelighet kan
forventes for å sørge for at de ansatte gir slike opplysninger, skal arbeidsgiveren ikke kunne ilegges
reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene. Dette er nærmere omtalt nedenfor.
For det andre vil arbeidsgiveren være avhengig av å få opplysninger fra tredjeparten om
naturalytelsen. Dette vil være nødvendig for å kunne vurdere om den er skattepliktig, videre foreta
verdsettelse og tidfeste naturalytelsen på riktig måte, og dermed innrapportere riktige opplysninger
til korrekt tid, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift med korrekt beløp.
Arbeidsgiveren må få tilstrekkelige opplysninger til å kunne oppfylle sine plikter. Tredjeparten må gi
opplysninger om kostnadene ved ytelsen. Hvis tredjeparten har gitt ytelsen til flere arbeidstakere hos
samme arbeidsgiver, må det gis opplysninger knyttet til hver enkelt arbeidstaker. Det må opplyses
om navn på den som har mottatt naturalytelsen. Direktoratet antar at det ikke vil være nødvendig å
gi ytterligere opplysninger for å identifisere arbeidstakere. Videre må det gis opplysninger om arten
av ytelsen og verdien.
Etter direktoratets oppfatning er det mest hensiktsmessig at opplysningene gis direkte fra
tredjeparten til arbeidsgiveren, og ikke at opplysningene sendes via arbeidstakeren.
Når arbeidstakeren opplyser arbeidsgiveren om ytelsen i forkant av at denne gis, vil arbeidsgiveren
ha mulighet til å ta kontakt med tredjeparten for å avklare forhold rundt ytelsens art, verdi og
lignende. Tredjeparten vil da kunne gjøres spesielt oppmerksom på arbeidsgiverens plikter knyttet til
tredjepartsytelsen, og at arbeidsgiver vil være avhengig av å motta opplysninger fra tredjeparten for
å kunne oppfylle pliktene.
Plikten til å betale arbeidsgiveravgift for naturalytelser følger av folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.
Det skal betales arbeidsgiveravgift av ytelsene i den grad de skal tas med i beregningen av
forskuddstrekk. Dette innebærer at for naturalytelser er det den verdsettelsen som skjer i
forbindelse med forskuddstrekket, som brukes ved fastsetting av grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.
Direktoratet legger opp til at arbeidsgiver på bakgrunn av informasjon fra tredjeparten verdsetter
ytelsen, tar ytelsen med i avgiftsberegningen og innrapporterer beløpet via a-meldingen.
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Dersom arbeidsgiveren har gjort det som med rimelighet kan forventes for å innhente opplysninger
fra tredjeparten, og likevel ikke har fått tilstrekkelige opplysninger, skal arbeidsgiveren ikke kunne
ilegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene.
Arbeidsgiver kan for eksempel vise dette ved dokumentasjon for at opplysningene er avtalt
videreformidlet, eller at han har etterspurt opplysninger hos tredjeparten.
I de tilfeller tredjeparten ikke bidrar med nødvendige opplysninger bør arbeidsgiver kunne vise til at
han og arbeidstaker har fastsatt verdi av ytelsen basert på invitasjoner, reiserute, program mv. eller
for en gavegjenstand at de har funnet omsetningsverdien. En arbeidsgiver som har til hensikt å
oppfylle sine plikter vil ha lagt denne verdifastsettelsen til grunn for forskuddstrekk,
arbeidsgiveravgift og opplysningsplikten.
Det generelle utgangspunktet for tidfesting av arbeidsinntekt følger av skatteloven § 14-3, ved at
ytelsene skal tas til inntekt i det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i tilfelle på det
tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt. Ved
rapportering etter a-opplysningsloven skal ytelsene rapporteres for den kalendermåneden de
mottas. Fristen for rapportering er den 5. i måneden etter den måneden ytelsen mottas, jf. aopplysningsforskriften § 2-1. Forskuddstrekk skal gjennomføres når det oppstår adgang for
skattyteren til å få godtgjørelsen utbetalt, jf. skattebetalingsloven § 5-10. Utgangspunktet for
verdsettelse, forskuddstrekk og innrapportering er følgelig at pliktene inntrer når ytelsen mottas av
arbeidstaker.
I tilfeller der arbeidsgiver er avhengig av å motta opplysninger fra tredjepart for å oppfylle sine
plikter til å gi lønnsopplysninger, trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift, vil det etter
direktoratets oppfatning ikke være praktisk at den generelle fristen for rapportering gjelder.
Direktoratet antar at det vil være behov for en viss tid for tredjeparten til å få oversikt over
kostnadsbildet, sortere opplysningene og videreformidle opplysningene til arbeidsgiveren.
Arbeidsgiveren må også få tilstrekkelig tid til å vurdere opplysningene før pliktene kan oppfylles. På
grunn av mekanismene i a-ordningen er det lite ønskelig med korrigering av opplysninger eller
henføring av opplysninger tilbake til tidligere kalendermåneder.
Etter skattebetalingsforskriften § 5-8-31 kan arbeidsgiver i tilfeller hvor løpende naturalytelser
faktureres fra tredjepart, vente med verdsettelse og trekk til faktura er mottatt. Etter direktoratets
oppfatning kan de samme hensyn som begrunner denne særregelen, også gjøre seg gjeldende for
tilfeller av tredjepartsytelser i arbeidsforhold. Vi foreslår derfor at plikten til å gjennomføre
forskuddstrekk i slike ytelser utsettes til arbeidsgiver har mottatt opplysninger om beløp mv som han
trenger for å gjennomføre sine plikter. Vi viser til forslag til endringer i skattebetalingsforskriften § 58-31 samt § 5-8-32. Betalingsfristen for slike trekk vil følge av tidspunktet for slik utsatt
trekkgjennomføring, og følge av skattebetalingsloven § 10-10 som idag.
Direktoratet foreslår på denne bakgrunn at fristen for innrapportering skyves to måneder fram i tid,
slik at fristen er den 5. i måneden to måneder etter utløpet av den kalendermåneden ytelsene
gjelder. Dette innebærer at dersom ytelsene mottas i januar, skal rapporteringen senest være
gjennomført 5. april samme år. Dette innebærer videre at ytelser mottatt i desember, skal
rapporteres senest 5. mars året etter. Denne fristen innebærer at det blir et unntak fra de vanlige
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prinsipper for trekk og beregning av arbeidsgiveravgift, med virkning også for rapporteringsplikten.
Fristen må etter direktoratets oppfatning fremgå av forskrift. Vi har vurdert både aopplysningsforskriften og skatteforvaltningsforskriften som aktuelle for plassering av slik
bestemmelse. Direktoratet foreslår at presiseringen av fristen framgår av
skatteforvaltningsforskriften og viser til forslag til ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften § 72-12. Se omtale under.
Direktoratet foreslår et nytt annet punktum i skattebetalingsloven § 5-4 første ledd for tilfeller med
tredjepartsytelser i arbeidsforhold, som bestemmer at pliktene etter lovens kapittel 5 i slike tilfeller
påhviler arbeidsgiveren i ansettelsesforholdet. Skattebetalingsloven anvender som nevnt begrepet
arbeidsgiver i en noe videre betydning enn den alminnelige arbeidsrettslige betydningen av ordet,
slik at det skal mindre til for å bli arbeidsgiver i lovens forstand. Direktoratet foreslår derfor ikke å
anvende arbeidsgiverbegrepet i lovteksten. I skatteforvaltningsloven foreslås det tilsvarende
endringer i § 7-2 annet ledd for å regulere at lønnsopplysningsplikten i tilfeller med tredjepartsytelser
påhviler arbeidsgiveren. Som nevnt vil skatteforvaltningsloven tre i kraft 1. januar 2017. Siden
lovendringene som foreslås i høringsnotatet her ikke foreslås å skulle tre i kraft før etter dette
tidspunktet, er lovforslaget utformet som forslag til endringer i skatteforvaltningsloven i stedet for
ligningsloven.
Vi har ikke foreslått å regulere opplysningsplikten mellom partene, noe som i tilfelle etter vår
vurdering må innarbeides i skatteforvaltningsloven. For eksempel kan man oppstille en regel om at
den som har båret kostnadene skal levere opplysninger om arrangementet, gaven el. videre til
deltakernes/mottakernes arbeidsgivere innen en gitt frist, slik at vedkommende får oppfylt sine
plikter. Vi ber særskilt om høringsinstansenes innspill på nødvendigheten av en slik bestemmelse, og
hvordan den i tilfelle kan utformes.
Skattedirektoratet viser til forslag til endringer i skattebetalingsloven § 5-4 første ledd og
skatteforvaltningsloven § 7-2 annet ledd.
Direktoratet foreslår at fristen for verdsettelse og trekkgjennomføring senest to måneder etter at
arbeidstaker har mottatt fordelen eller tiltaket er gjennomført, blir inntatt i skattebetalingsforskriften
§ 5-8-31 og 5-8-32. Fristen for innrapportering som forlenges tilsvarende, foreslås inntatt i ny
bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-12.
4.4.3 Særskilt om enkelte typer naturalytelser
4.4.3.1 Flybonuspoeng
Skatteplikten for privat uttak av flybonuspoeng opptjent på reiser dekket av arbeidsgiver følger av de
alminnelige reglene om fordel vunnet ved arbeid, og anses klar. Det er imidlertid vanlig at man kan
tjene opp bonuspoeng også ved private reiser og ved varekjøp i flere sammenhenger. Disse
poengene blir i tilfelle lagt til samme saldo. Oversiktene fra bonusordningen viser som regel når og på
hvilken måte poengene er opptjent. Det er imidlertid ikke nødvendigvis skilt på hvilke poeng som er
brukt når forbrukeren benytter poengene til uttak av private reiser eller til annen privat bruk.
Skattedirektoratet foreslår at det kan legges til grunn at ved uttak av poeng, benyttes poeng opptjent
ved privat bruk først. Der arbeidstakeren tar ut private reiser eller goder som koster mer enn det han
har tjent ved privat opptjening, legges det til grunn at øvrige poeng er opptjent i arbeidsforholdet.
Dette forutsetter at arbeidstaker gir informasjon til arbeidsgiver om uttak og hvordan uttaket
31

fordeler seg på privat opptjening og opptjening i yrket. Tilsvarende opplysninger fra arbeidstaker til
arbeidsgiver(e) må skje ved skifte av arbeidsforhold med uttak av bonuspoeng.
Arbeidsgiver må behandle fordelens verdi som skattepliktig, og legge verdien til grunn for
forskuddstrekk, innrapportering og beregning av arbeidsgiveravgift. Det legges følgelig ikke opp til at
flyselskapene eller andre aktører som gir bonuspoeng, skal medvirke til at arbeidsgiver får oppfylt
sine plikter i forbindelse med forskuddstrekk, innrapportering og avgiftsberegning.
Verdsettingen av flybonuspoeng er omtalt i punkt 3.3.2.4.
4.4.3.2 Kundepleie
Det følger av forslaget at arbeidsgiver skal vurdere om ytelsen er skattepliktig, foreta verdsettelse,
innrapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift, og at arrangør eller annen
tredjepart skal formidle de nødvendige opplysninger som arbeidsgiver trenger til dette.
Som nevnt i punkt 4.4.2 må arbeidsgiver gjøre en vurdering av om ytelsen er skattefri eller
skattepliktig for den enkelte ansatte etter reglene om skattlegging av eksterne
forretningsforbindelser som deltar på representasjonstiltak, jf. Lignings-abc emne "Representasjon".
Etter direktoratets oppfatning bør vurderingen av om ytelsen er skattepliktig skje samlet hos
arbeidsgiver. Vi anser det ikke hensiktsmessig med en første vurdering av ytelsen hos tredjeparten og
at vurderingen skal undergis en fornyet gjennomgang hos de enkelte arbeidsgiverne.
Denne løsningen vil kunne føre til at personer fra ulike arbeidsgivere som deltar på samme
arrangement behandles ulikt. Direktoratet viser til at dette kan være riktig ved at disse kan ha ulike
forutsetninger for deltakelse fra sine arbeidsgivere, mtp. ev oppgaver på arrangementet, faglige
utbytte ift. stilling mv. Samtidig kan det bidra til mer lik behandling av deltakere ved at arrangør gir et
samlet grunnlag for verdsettelse.
4.4.3.3 Hvilke opplysninger skal leveres videre når det gjelder kundepleie?
Der tredjepart har invitert med arbeidstakere fra en eller flere andre bedrifter, og stått for
kostnadene ved arrangementet, er det denne som har alle opplysninger knyttet til kostnadsbildet.
Dette inkluderer dokumentasjonen i form av fakturaer, bilag, reiseregninger med vedlegg mv. som
danner grunnlag for verdsettelsen.
Utgangspunktet må være at det må gis opplysninger fra den som bærer kostnadene til den som skal
rapportere, i et slikt omfang at opplysningsplikten kan oppfylles. Slik direktoratet ser det må det gis
opplysninger om kostnadene knyttet til hver enkelt arbeidstaker hos vedkommende arbeidsgiver.
Det må opplyses om navn på de som deltok på arrangementet eller turen, men det blir neppe
nødvendig å gi opplysninger om fødselsnummer. Dette er arbeidsgiver nærmere til å ha selv, det kan
ev. gis opplysninger om fødselsdato dersom flere har samme navn.
Programmet for hele arrangement (både faglig og sosialt), samt en redegjørelse for gjennomføringen
av arrangementet bør vedlegges. Opplysninger om navn, beløp og type ytelse mv. bør kunne gis via
e-post mellom partene.
4.4.4 Særlig om avstemmingen av innrapporterte og regnskapsførte utbetalinger
Etter dagens regelverk skal arbeidsgiverne levere skjema for avstemming av lønns- og
pensjonskostnader som vedlegg til selvangivelsen (RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader).
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Skjemaets hensikt er å avstemme de innrapporterte og registrerte utbetalingene hos en arbeidsgiver.
Innrapporterte opplysninger fremkommer av oversikt over innrapporterte opplysninger i aordningen. Revisor skal underskrive skjemaet hos den som plikter å ha revisor. Dersom noen av
ytelsene som innrapporteres i a-ordningen ikke er dekket av arbeidsgiveren selv, vil disse
fremkomme i kolonnen for innrapporterte ytelser på person. Dette vil imidlertid ikke la seg
avstemme mot regnskapsførte beløp (både kostnadsførte utbetalinger for forrige år, samt påløpte,
men ikke forfalte og således ikke innrapporterte utbetalinger hos vedkommende arbeidsgiver).
Vi ber om høringsinstansenes innspill på ev. problemstillinger eller utfordringer ved bruken av
skjemaet med tanke på at opplysningsplikten legges på arbeidsgiver for tredjepartsytelser.

4.5

Konsekvenser av manglende oppfyllelse av pliktene. Dokumentasjon.
Kontroll

4.5.1 Tvangsmulkt
Tvangsmulkt er den primære reaksjonen ved forsinket eller manglende levering av opplysninger etter
a-opplysningsloven. A-opplysningsloven § 10 gir en adgang, men ikke plikt, til å ilegge tvangsmulkt
ved forsinket levering. Selv om den opplysningspliktige leverer a-melding om andre ytelser, vil ikke
Skattedirektoratet kjenne til alle ytelser som er ytet og skal framgå av meldingen. Direktoratet vet
med andre ord vet ikke nødvendigvis om det også skulle ha vært levert opplysninger om
tredjepartsytelser i a-meldingen. Tvangsmulkt er derfor ikke så aktuelt som reaksjon i disse sakene.
Hvis Skattedirektoratet kjenner til at arbeidsgiveren er opplysningspliktig, kan de likevel velge å ikke
benytte adgangen til å ilegge tvangsmulkt i det enkelte tilfellet, dersom det er sannsynliggjort at
opplysningsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll
eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.
Dersom arbeidsgiveren ikke har fått tilstrekkelige opplysninger fra arbeidstakeren og tredjepart til å
kunne oppfylle opplysningsplikten til å gi opplysninger, og det likevel er ilagt tvangsmulkt, vil
ettergivelsesadgangen i a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd kunne være aktuell.
4.5.2 Overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven § 11 kan være aktuelt når det oppdages at
arbeidsgiveren har gitt opplysninger som skulle ha vært levert tidligere. Myndighetene har en
adgang, men ikke en plikt, til å ilegge overtredelsesgebyr, og kan velge å ikke ilegge gebyr i det
enkelte tilfellet. Dersom arbeidsgiveren er ilagt overtredelsesgebyr, kan ettergivelsesadgangen være
aktuell, jf. § 11 annet ledd, jf. § 10 fjerde ledd og omtale rett ovenfor.
4.5.3 Myndighetsfastsetting av arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiften skal fastsettes av arbeidsgiveren ved levering av skattemelding for
arbeidsgiveravgift etter reglene i a-opplysningsloven, jf. skatteforvaltningsloven § 9-1 første ledd, jf. §
8-6. Hvis skattemyndighetene mener at arbeidsgiverens fastsetting er uriktig, eller der arbeidsgiveren
ikke har levert skattemelding for arbeidsgiveravgift, kan skattemyndighetene fastsette
arbeidsgiveravgiften etter skatteforvaltningsloven kapittel 12. Hvis det ikke foreligger noen
fastsetting fra arbeidsgiveren, eller leverte meldinger ikke gir et forsvarlig grunnlag å bygge
fastsettingen på, kan skattemyndighetene fastsette det faktiske grunnlaget ved skjønn.
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4.5.4 Tilleggsskatt
Dersom arbeidsgiveren ikke oppfyller sin opplysningsplikt om arbeidsgiveravgiften, oppstår i tillegg
spørsmålet om det er aktuelt med tilleggsskatt.
Skatteforvaltningsloven har bestemmelser om tilleggsskatt etter mønster av ligningslovens
bestemmelser. Skattemyndighetene skal ilegge tilleggsskatt når den skattepliktige har gitt uriktige
eller ufullstendige opplysninger eller unnlatt å gi pliktige opplysninger, når opplysningssvikten kan
føre til skattemessige fordeler. Tilleggsskatt skal likevel ikke ilegges når den skattepliktiges forhold
må anses unnskyldelig. Hvorvidt et forhold kan anses som unnskyldelig i det enkelte tilfellet, beror på
en konkret vurdering. Satsen for tilleggsskatt er 20 prosent av den skattemessige fordelen som er
eller kunne ha vært oppnådd.
Dersom en arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å sørge for at de ansatte
opplyser om mottak av tredjepartsytelser, legger direktoratet til grunn at arbeidsgiverens forhold
skal anses som unnskyldelig og det dermed ikke skal ilegges tilleggsskatt til arbeidsgiveravgiften. Har
arbeidsgiveren for eksempel bestemt i arbeidsreglement at de ansatte plikter å opplyse arbeidsgiver
om at de har mottatt ytelser fra tredjeparter, og en ansatt ikke har gjort dette, må arbeidsgivers
forhold etter direktoratets syn anses unnskyldelig så lenge arbeidsgiveren heller ikke burde ha
oppdaget forholdet på annen måte. Det samme gjelder dersom arbeidsgiveren oppstiller et forbud
mot at de ansatte mottar tredjepartsytelser.
4.5.5 Ansvar for forskuddstrekk
Arbeidsgiveren er etter skattebetalingsloven § 16-20 første ledd i utgangspunktet ansvarlig for
beløpet dersom forskuddstrekk ikke blir foretatt i samsvar med reglene i lovens kapittel 5 eller
trukket beløp ikke blir betalt. Unnlatelse av å foreta trekk medfører likevel ikke ansvar når det
godtgjøres at forholdet ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra arbeidsgiver.
4.5.6 Mulig ansvar for tredjeparten og summarisk fellesoppgjør
For å styrke gjennomføringen av at opplysninger blir levert videre, vil direktoratet senere kunne
vurdere å foreslå og pålegge den som yter eller gir naturalytelsen solidaransvar for
arbeidsgiveravgiften og manglende trekkgjennomføring. Vi antar at det i tilfelle kan være nødvendig
med tips mv. fra arbeidsgivers side til skattemyndighetene om at han ikke har mottatt opplysninger
fra arrangøren. Direktoratet ber særskilt om høringsinstansenes syn på behov for at tredjepart kan
ilegges et økonomisk solidaransvar. Vi ber videre om høringsinstansenes innspill på hvordan et slikt
ansvar i tilfelle kan utformes i praksis, slik at det kan fungere etter formålet.
Skattedirektoratet viser videre til at dersom det medfører uforholdsmessig byrde å gjennomføre
endringssaker for den enkelte ansatte kan det foretas et summarisk fellesoppgjør etter
skatteforvaltningsloven § 12-4 første ledd. Forhold som omfattes av vedtaket om summarisk
fellesoppgjør for arbeidsgiveravgiften kan ikke tas opp som ordinær endringssak for den enkelte
skattepliktige eller påklages av denne, jf. skatteforvaltningsloven § 12-4 annet ledd.
4.5.7 Dokumentasjon
Krav til dokumentasjon av bokførte opplysninger reguleres av bokføringsloven § 10 og
bokføringsforskriften kapittel 5. Krav til oppbevaring reguleres i lovens § 13 og forskriftens kapittel 7.
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4.5.8 Kontroll
Ligningsloven kapittel 6 gjelder skattemyndighetenes kontroll av skattytere og tredjeparter.
Bestemmelsene er i all hovedsak videreført i skatteforvaltningsloven kapittel 10.
Skattytere skal etter krav fra skattemyndighetene gi opplysninger som kan ha betydning for egen
bokføring eller skatteplikt og kontrollen av denne. Myndighetene kan kreve at skattyteren
dokumenterer opplysningene ved for eksempel å gi innsyn i, legge fram, sammenstille, utlevere eller
sende inn regnskapsmateriale med bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, elektroniske
programmer og programsystemer.
For å få oversikt over hvilke skattytere som har mottatt tredjepartsytelser i arbeidsforhold, kan
skattemyndighetene be om kontrollopplysninger fra arbeidsgivere eller tredjeparter i et aktuelt
marked. Enhver tredjepart, som for eksempel arrangør eller tilbyder, plikter etter krav å gi
opplysninger som kan ha betydning for noens skatteplikt. I utgangspunktet må myndighetene kjenne
til et bestemt navn eller en bestemt transaksjon mv. for å kunne kreve opplysninger.
Skattemyndighetene kan imidlertid også i visse tilfeller innhente opplysninger i tilfeller hvor de
verken kjenner til bestemte navn eller transaksjoner. Dette er kontroller for å finne tjenlige
kontrollobjekter, eller såkalt målretting av kontroller. Slike kontroller kan bare gjennomføres overfor
næringsdrivende, og er særlig aktuelle der skattemyndighetene ser at det er ytelser som helt eller
delvis holdes utenfor skattlegging. I forarbeidene til disse kontrollhjemlene er blant annet
bonusordninger nevnt som et område som kan være aktuelt for slik kontroll. Se nærmere om dette i
Prop. 141 L (2011-12) punkt 2.5.1.6.

5.

NY MODELL FOR SKATTEFRITAK FOR PERSONALRABATTER

5.1

Innledning

Etter gjeldende regler er det skattefritak for personalrabatter når verdien av rabattene anses som
"rimelig" og at vareuttaket ikke overstiger "et vanlig privat forbruk". På grunn av de skjønnsmessige
vilkårene er det vanskelig å vite hvor grensen for skattefrihet går. Uklarheten gjør det vanskelig både
å etterleve og håndheve skattefritaket.
Direktoratet foreslår endringer for å klargjøre skattefritaket for personalrabatter, herunder grensene
for skattefritaket og hvordan rabattfordelens størrelse skal beregnes. Klargjøringen vil fjerne dagens
usikkerhet ved at det blir enklere for arbeidsgivere, skattytere og skattemyndighetene å vite når
rabattene er innenfor skattefritaket.
Direktoratet foreslår en ny modell for skattefritaket for personalrabatter. De grunnleggende
elementene i ordningen er at det skal være en øvre samlet beløpsgrense for personalrabatter som
kan mottas skattefritt, og at rabattens størrelse fastsettes med utgangspunkt i alminnelig
omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Det foreslås å likestille varer og tjenester. Rabatten kan
uansett ikke overstige 50 prosent på den enkelte vare eller tjeneste. Videre foreslås det at rabatter i
arbeidsforholdet fra arbeidsgiverens leverandører og kunder skal likestilles med de tradisjonelle
personalrabattordningene, men bare for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers bedrift.
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Det foreslås å innføre opplysningsplikt for personalrabatter, men for ordninger som er begrenset til
rabatter innenfor skattefritaket, foreslås en forenklet innrapportering uten å kreve opplysninger på
individnivå.
5.1.1 Begrepsavklaring
En rabatt innebærer et avslag i prisen sammenliknet med markedsprisen – det vil si den prisen varen
eller tjenesten vil bli omsatt for ved ordinært salg i det aktuelle markedet åpent for enhver forbruker.
I skattelovens forstand tilsvarer dette den alminnelige omsetningsverdien, jf. skatteloven § 5-3.
Dersom rabatten blir stor, kan det være mer naturlig å anse ytelsen som en alminnelig
naturalytelse/gave, heller enn en personalrabatt. Dette vil typisk være tilfelle når den ansatte ikke
betaler noe for ytelsen.
Direktoratet har vurdert endringer i regelverket for beskatning av personalrabatter og
tredjemannsrabatter, herunder leverandør-/kunderabatter. Disse begrepene faller inn under
samlebegrepet ansatterabatter, som omfatter alle rabatter en ansatt mottar på grunn av
ansettelsesforholdet. Personalrabatter skiller seg fra tredjemannsrabatter ved at sistnevnte ikke
mottas direkte fra arbeidsgiver, men fra arbeidsgivers forretningsforbindelser ol., og at
personalrabatter i skattelovforskriftens forstand bare gjelder varer og tjenester som omsettes i
arbeidsgiverens virksomhet.
Figur 1 under illustrerer de ulike begrepene.

Figur 1

Oversikt over ulike rabatter og ytelser i et ansettelsesforhold

Personalrabattene er rabatten den ansatte i bedrift A får ved kjøp av varer eller tjenester fra sin
arbeidsgiver, bedrift A. Slike rabatter knytter seg til varer og tjenester bedrift A produserer eller
selger i sin virksomhet, og kan være sykler (fra en sportsforretning), reiser (i et transportfirma) eller
bløtkaker (fra en baker). Slike rabatter varierer betydelig mellom ulike virksomheter og bransjer.
Tredjemannsrabattene er rabatter på varer og tjenester som gis den ansatte i A fra
forretningsforbindelsene i bedriftene B eller C, og som arbeidstakeren oppnår i kraft av sin stilling
hos A. Disse rabattene har ofte mindre preg av avlønning enn personalrabatter, men kan ofte
representere store verdier. Et eksempel på denne typen rabatter er den ansatte i A sin private bruk
av flybonuspoeng opparbeidet på tjenestereiser kjøpt fra bedrift B.
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Leverandørrabatt er en type tredjemannsrabatt, men omfatter kun rabatter på varer og tjenester
som også omsettes i arbeidsgivers egen virksomhet.

5.2

Gjeldende rett

5.2.1 Generelt
I utgangspunktet er enhver fordel vunnet ved arbeid å anse som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven
§ 5-1 første ledd. Etter skatteloven § 5-15 annet ledd kan imidlertid mindre naturalytelser innenfor
fastsatte rammer unntas fra beskatning. Slike unntak er gitt i FSFIN §§ 5-15-1 flg. Verdien på
naturalytelser fastsettes normalt til omsetningsverdi, jf. skatteloven § 5-12 annet ledd, jf. § 5-3. I
FSFIN § 5-15-3 er det gitt skattefritak for visse personalrabatter i arbeidsforhold.
5.2.2 Nærmere om skattefritaket for personalrabatter
I FSFIN § 5-15-3 er det gitt fritak fra skatteplikten for rimelige personalrabatter. Vilkårene for
skattefritak er at rabatten er "rimelig" og at vareuttaket "anses å dekke et vanlig privat forbruk".
Videre må varen "produseres eller omsettes i arbeidsgiverens virksomhet". Skattefritaket gjelder
etter ordlyden bare personalrabatt på varer og ikke på tjenester. Det er likevel lagt til grunn i praksis
at bestemmelsen inntil videre kan anvendes tilsvarende for tjenester.
Hva som utgjør en "rimelig" rabatt er en skjønnsmessig, helhetlig vurdering. Momentene i
vurderingen er gitt i Lignings-ABC emne Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv. punkt 4. For at
rabatten skal anses som rimelig må den ikke bringe prisen under arbeidsgivers kostpris inkl. indirekte
kostnader. Rabatten må normalt ikke være større enn det som gis storkunder. Videre må det blant
annet tas hensyn til den prosentvise reduksjon i pris som rabatten utgjør, og til den totale verdien av
rabatter skattyter har oppnådd i løpet av inntektsåret. Dersom rabatten overstiger et rimelig nivå
eller det ikke betales noe for ytelsen, skal fordelen som oppnås skattlegges fullt ut.
At vareuttaket må anses å "dekke et vanlig privat forbruk", innebærer en begrensning av hvor stort
antall av samme type vare eller tjeneste en skattyter kan kjøpe i løpet av inntektsåret til rabattert
pris, uten at det inntrer skatteplikt for den verdien rabatten utgjør. Hva som anses som vanlig privat
forbruk kan variere avhengig av hva slags vare eller tjeneste det dreier seg om. Når det gjelder
mindre gjenstander som mat og klær, har det blitt godtatt at skattyter i utstrakt grad benytter seg av
rabattordninger. For kjøp av mer kostbare kapitalgjenstander som for eksempel bil, båt og lignende,
anses kjøp oftere enn hvert tredje år å overstige et vanlig privat forbruk. Ved kjøp av slike
gjenstander hvert tredje år eller sjeldnere, må det uansett vurderes om den konkrete rabatten anses
som rimelig.
Etter ordlyden er det et vilkår at varen eller tjenesten "produseres eller omsettes i arbeidsgivers
virksomhet". Det kan være noe usikkerhet om skattefritaket gjelder rabatter på varer kjøpt fra
arbeidsgivers leverandører eller kunder, se nærmere omtale i punkt 5.2.3.
Hvis rabatten overstiger grensen for skattefritak, dvs. overstiger størrelsen "rimelig", vil verdien av
rabatten i sin helhet være skattepliktig for den ansatte, med plikt for arbeidsgiver til å betale
arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og levere opplysninger.
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5.2.3 Leverandørrabatt og andre tredjemannsrabatter
5.2.3.1 Leverandør- og kunderabatter
En del ansatte får kjøpe rabatterte varer og tjenester direkte fra sin arbeidsgivers leverandører eller
kunder. Når varen/tjenesten på denne måten er kjøpt direkte fra tredjemann og ikke gjennom
arbeidsgivers virksomhet, er det noe usikkerhet om den fordel som rabatten utgjør er innenfor
fritaket i FSFIN § 5-15-3, eller om fordelen er skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1, jf. § 5-10.
5.2.3.2 Andre tredjemannsrabatter
Andre tredjemannsrabatter er klart utenfor skattefritaket i FSFIN § 5-15-3 for rimelige
personalrabatter. Dersom en ansatt oppnår en rabatt hos en tredjemann på grunn av sitt
arbeidsforhold vil derfor den fordel rabatten utgjør være skattepliktig.
Et eksempel er bedriftsavtaler med treningssentre, hvor arbeidsgivers tilskudd gir arbeidstakerne
rabatt på personlig medlemskort. I andre tilfeller yter arbeidsgiver sponsormidler til en
kulturinstitusjon og den ansatte får rabatt på inngangsbilletten.
Et annet eksempel på tredjemannsrabatt er flybonuspoeng opptjent på tjenestereiser dekket av
arbeidsgiver. Ved privat bruk av bonuspengene til kjøp av private reiser er verdien av bonusytelsen
skattepliktig og skal innrapporteres av arbeidsgiver, jf. Lignings-ABC 2016 emne
Lønnsopplysningsplikt punkt 6.6.
5.2.4 Verdsettelse av personalrabatt
Arbeidsgiveren skal verdsette rabattene den ansatte mottar i løpet av året for å vite om den samlede
verdien av rabattene er innenfor et rimelig nivå eller er skattepliktig. Er rabatten skattepliktig må
arbeidsgiver gjennomføre forskuddstrekk, innrapportering og beregning av arbeidsgiveravgift.
Etter dagens regelverk skal verdsettelsen skje med utgangspunkt i hva arbeidsgiver alternativt kunne
ha solgt varen eller tjenesten for på den måten som er vanlig i bedriften, dersom hun ikke hadde
solgt med rabatt til eget personale. Dvs. utsalgsprisen i arbeidsgiverbedriften.
Regelen gjelder både for varer og tjenester som er tilvirket eller utført av arbeidsgiver og som er
innkjøpt til driften hos arbeidsgiver, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-30 bokstav a, b og c.
Naturalytelsen (varen eller tjenesten) kan for øvrig verdsettes til en lavere verdi hvis arbeidsgiver kan
godtgjøre at varens eller tjenestens verdi, når den mottas av arbeidstaker, er påviselig lavere enn
normal verdi som følge av sesongsvingninger, ukurans, forringelse på grunn av alder mv.
Varer og tjenester som er "innkjøpt spesielt for arbeidstakerne", verdsettes normalt til arbeidsgivers
anskaffelsesverdi inkl. eventuell merverdiavgift, jf. forskriften § 5-8-30 bokstav b første punktum.
Reglene for verdsetting, herunder utslagene av ulik verdsetting i ulike omsetningsledd, er nærmere
beskrevet i punkt 3.2 og 3.3.1.
5.2.5 Regler om innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
5.2.5.1 Innrapportering i a-ordningen
Naturalytelser i arbeidsforhold skal som utgangspunkt innrapporteres, jf. a-opplysningsloven § 3
første ledd bokstav a, jf. ligningsloven § 5-2 bokstav a. Naturalytelser som er skattefrie kreves
imidlertid ikke innrapportert, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 (jf. samleforskrift om
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tredjeparters opplysningsplikt 17. september 2013 nr. 1092 § 5-2-3). Arbeidsgiver plikter således ikke
å levere opplysninger om personalrabatt som oppfyller vilkårene for skattefritak etter FSFIN § 5-15-3.
I de tilfellene personalrabatten på varer eller tjenester overstiger et rimelig nivå, skal rabatten anses
som skattepliktig inntekt og innrapporteres av arbeidsgiveren etter reglene i a-opplysningsloven.
Fordelen innrapporteres via a-ordningen under beskrivelsen "lønn – naturalytelse – annet" uten
nærmere spesifikasjon eller tilleggsopplysninger. Rapporteringen viser dermed ikke om ytelsene er
personalrabatt, eller hvordan arbeidsgiver har fastsatt verdien av de naturalytelser som er
innrapportert.
5.2.5.2 Forskuddstrekk
Skattepliktige naturalytelser er i utgangspunktet trekkpliktige, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første
ledd bokstav a. Trekkpliktige naturalytelser verdsettes på forskuddsstadiet. Rabatt ved kjøp av varer
eller tjenester som er skattefrie etter FSFIN § 5-15-3, er ikke trekkpliktig fordel. Hvis rabatten
overstiger et rimelig nivå eller det ikke betales noe for ytelsen, skal imidlertid hele rabatten inngå i
grunnlaget for forskuddstrekk. Fordelens verdi verdsettes av arbeidsgiver etter reglene i
skattebetalingsforskriften § 5-8-30, omtalt under punkt 3.2 og 5.2.4.
5.2.5.3 Arbeidsgiveravgift
Plikten til å svare arbeidsgiveravgift av naturalytelser følger plikten til å foreta forskuddstrekk etter
skattebetalingsloven, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd første punktum. Skattepliktige
naturalytelser er gjenstand for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav a, jf.
§ 5-8 annet ledd. Arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiveravgift er således avhengig av den
skattemessige bedømmelsen av om fordelen er skattepliktig på arbeidstakers hånd, jf. skatteloven §
5-1 første ledd, jf. §§ 5-10 og 5-12. Rabatt ved kjøp av varer eller tjenester som er skattefrie etter
FSFIN § 5-15-3 er ikke avgiftspliktige. Hvis rabatten overstiger et rimelig nivå eller det ikke betales
noe for ytelsen, skal arbeidsgiver ta rabattbeløpet (fordelen) med i beregningsgrunnlaget for
forskuddstrekk hos arbeidstakeren og svare arbeidsgiveravgift av rabattbeløpet.

5.3

Direktoratets vurderinger og forslag

5.3.1 Betydningen av ulike typer rabatter
Basert på omtale i tidligere utredninger, erfaringer og inntrykk fra ulike skattekontor og informasjon
tilgjengelig på ulike nettsider, er det etter direktoratets vurdering grunnlag for å anta at ulike
rabattordninger er relativt utbredt, og er en del av mange virksomheters samlede lønns- og
arbeidsbetingelser. Det er videre klart at personalrabattene kan fortrenge kontant lønn. Dette gjelder
særlig dersom den ansatte har tilgang på produkter man kan ha nytte av som privatperson, det vil si
alle typer forbruksartikler og en lang rekke tjenester. Når lønn gitt i form av rabatter i betydelig
omfang ikke blir skattlagt, har dette fordelingsmessige konsekvenser fordi en stor mengde
arbeidstakere ikke har tilgang til de samme rabattene. Det er videre et poeng for den ansatte som
mottar rabattene at lønn gitt i form av rabatter normalt ikke gir opptjening av pensjonsrettigheter,
og verdien inngår videre ikke i beregningsgrunnlag for ytelser fra NAV.
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5.3.2 Svakheter ved gjeldende rett
Gjeldende bestemmelser i FSFIN § 5-15-3 om skattefritak for personalrabatter inneholder to
skjønnsmessige avgrensningskriterier, som i praksis kan være svært vanskelig å anvende; "rimelig"
rabatt og "vanlig privat forbruk".
Det finnes ikke klare holdepunkter for hvor grensen for skattefrihet går, verken i forarbeider eller
praksis. Lignings-ABC gir noen momenter (gjennomgått under punkt 5.2.2), men momentene som
angis kan likevel føre til ulike vurderinger av om man er innenfor eller utenfor skattefritaket. ABC-en
gir lite veiledning om hvordan selve fordelen skal verdsettes for å vurdere om rimelighetsgrensen er
overskredet, både enkeltvis og samlet. I praksis har det ført til at det er lite fokus på når den samlede
verdien av rabattene overstiger grensen for skattefrihet.
Det er et stort problem at det ikke fremgår klarere av forskriftsbestemmelsen i FSFIN § 5-15-3, hvor
grensen for skattefrihet går. Uklarheten om hvor den skattefrie grensen går, skaper utfordringer for
arbeidsgiverne når de skal avgjøre om rabatten er skattefri eller skattepliktig ved gjennomføringen av
forskuddstrekk, innrapportering og arbeidsgiveravgift. Uklarheten fører til mangel på
forutberegnelighet og dermed dårlig rettssikkerhet for arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidsgivere
og ansatte som ønsker å etterleve reglene ved å holde seg innenfor skattefritaket, har ingen klar
angivelse av grensen for skattefrihet.
Skattefritaket for personalrabatter er gitt med hjemmel i skatteloven § 5-15 annet ledd. Etter denne
bestemmelsen kan Finansdepartementet bestemme at mindre naturalytelser og andre mindre
fordeler skal være skattefrie "innenfor fastsatte rammer". Klar avgrensning av skattefritaket er derfor
en forutsetning etter skatteloven § 5-15. Fritaket med gjeldende ordlyd har eksistert siden 1977.
Bestemmelsen i FSFIN § 5-15-3 en videreføring av § 5 i den opphevede forskriftene om skattefritak
for visse naturalytelser mv. av 2. september 1977 nr. 2. Det er i forarbeidene til forskriften lagt til
grunn at en personalrabatt normalt ikke vil gi større fordeler enn en vanlig forbruker kan oppnå ved
fornuftige kjøp, for eksempel på salg, og at fordelen derfor bør være skattefri. Direktoratet har grunn
til å anta at de uklare grensene har for skattefriheten har ført til at det i en del tilfeller gis rabatter av
større verdier til ansatte ubeskattet, som går utover rammene for en liberal tolkning av
bestemmelsen. Slik praktiseringen av skattefritaket for personalrabatter har utviklet seg, er det
derfor ikke lenger bare ubetydelige verdier som unntas fra beskatning gjennom fritaket. Det er et
stort behov for klarere avgrensning av fritaket. Slik avgrensning vil også gjøre det enklere å etterleve
og håndheve reglene.
For å kunne fastslå hva som er en rimelig rabatt, må fordelen som utgangspunkt verdsettes. Som
redegjort for i punkt 5.2.4 og 3.2 er det etter dagens bestemmelser prisen i det aktuelle
omsetningsleddet som legges til grunn i skattebetalingsforskriften § 5-8-30. Dette gir en gunstigere
verdsetting hvis arbeidsgiver er produsent som selger sine produkter videre via flere omsetningsledd
før varene når forbruker. Prisen for en gitt vare eller tjeneste vil dermed kunne variere etter hvilket
ledd i omsetningskjeden arbeidsgiver tilhører, ved at utsalgsprisen er lavere der arbeidsgiver er
grossist enn der arbeidsgiver selger til sluttbruker, se eksempel under punkt 3.3.1.
Gjeldende verdsettelsesmetode er etter Skattedirektoratets vurdering uheldig, og kan også bidra til å
undergrave respekten for regelverket, fordi den lett kan oppfattes som urimelig. Det også uklart om
arbeidsgivere i tidligere ledd i omsetningskjeden, ved vurderingen av om rabattene (samlet i løpet av
året) er innenfor skattefritaket for personalrabatter, skal vektlegge det at beløpet rabatten utgjør kan
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være lavere for samme vare eller tjeneste i tidlige ledd i omsetningskjeden sammenlignet med
sluttleddet, slik gjeldende verdsettingsregler er utformet. I punkt 3.3.2 fremmer direktoratet forslag
om å oppheve denne særregelen og at verdien av varer og tjenester settes til
omsetningsverdi/markedsverdi.
De uklare og til dels ulike reglene om verdsettelse av de skattefrie ytelsene som følger av dagens
rettstilstand, må sees i sammenheng med at det ikke foreligger plikt til å innrapportere skattefrie
personalrabatter mv. Når det ikke foreligger plikt til å innrapportere om slike fordeler, svekkes også
oppfordringen til å verdsette rabattene og å føre kontroll med når grensen for de skattefrie
rabattene er overskredet.
5.3.3 Kontrollproblemer
Etter det Skattedirektoratet er kjent med, blir verdien av rabatter i liten grad innrapportert og
skattlagt. Ettersom verken arbeidsgiver eller arbeidstaker er pliktige til å oppgi opplysninger knyttet
til omfanget av rabattordningene, finnes det lite informasjon om omfanget og verdien av slike
ordninger i arbeidsforhold.
Basert på omtale i tidligere utredninger, erfaringer og inntrykk fra ulike skattekontor og informasjon
tilgjengelig på ulike nettsider, er det etter direktoratets vurdering likevel grunnlag for å anta at ulike
rabattordninger er relativt utbredt, og er en del av mange virksomheters samlede lønns- og
arbeidsbetingelser, se punkt 5.3.1.
Det er vanskelig for skattemyndighetene å føre kontroller hos arbeidsgivere av at de ikke gir rabatter
utover fritaket når grensen for skattefritaket er uklar. De uklare skjønnsmessige vilkårene gjør det
vanskelig å slå ned på en del av de ordningene som går utover rammene fra skattefritaket.
Uklarheten gjør det også lettere å legge opp til romslige skattefrie rabattordninger som en del av
lønnsvilkårene fordi det sjeldent blir avdekket at betydelige rabatter er gitt skattefritt til ansatte. Like
mye er det et problem for ansatte og arbeidsgivere som ønsker å etterleve reglene ved å holde seg
innenfor skattefritaket, at de ikke har en klar angivelse av grensen for skattefrihet.

5.4

Tredjemannsrabatter

5.4.1 Leverandør- og kunderabatter
5.4.2 Svakhetene ved gjeldende rett
Det er noe usikkerhet om leverandør- og kunderabatter er omfattet av FSFIN § 5-15-3, og om de
derfor er skattepliktige fullt ut. Denne forskjellen i behandlingen i forhold til personalrabatter er ikke
nødvendigvis treffende eller hensiktsmessig, ettersom flere av de samme hensyn som begrunner
fritak for personalrabatter, også gjør seg gjeldende i forhold til noen tredjemannsrabatter. Dette
gjelder eksempelvis produsenter av forbruksvarer, som avtaler med sin kunde (detaljist) at de
ansatte hos produsenten kan kjøpe fra produsentens vareutvalg hos kunden. En slik ordning kan
være aktuell for virksomheter med mange ansatte, men som ikke selv ønsker å etablere rutiner for
kontantomsetning eller omsetning av mindre kvantum. Ønsket om at produsentens ansatte skal
kjøpe og bruke hans varer kan være like sterkt som for andre arbeidsgivere.
5.4.3 Andre tredjemannsrabatter
De andre tredjemannsrabattene omtalt under punkt 5.2.3, som klart ikke er omfattet av
skattefritaket for personalrabatter, er i kjerneområdet for den typen tredjepartsytelser som er
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omtalt i kapittel 4. Utfordringene med gjeldende rett for slike ytelser er omtalt der. Med forslaget i
kapittel 4 vil det bli klare regler for arbeidsgiverens plikt til å innrapportere mv. skattepliktige
naturalytelser ansatte mottar fra tredjemenn.
5.4.4 Forslag til ny modell for skattefritaket for personalrabatter
5.4.4.1 Innledning
Direktoratet foreslår endringer for å klargjøre skattefritaket for personalrabatter, herunder grensene
for skattefritaket og hvordan rabattfordelens størrelse skal beregnes. Klargjøringen vil fjerne dagens
usikkerhet ved at det blir enklere for arbeidsgiver og skattytere å vite når rabattene er innenfor
skattefritaket. Det antas å gi økt etterlevelse og gjøre det enklere for skattemyndighetene å
konstatere når grensene for skattefrihet er overskredet.
Videre er det et mål at reglene skal gi om lag samme resultat i form av størrelsen på den skattefrie
fordelen som kan oppnås, uavhengig av hvilken bransje og hvilket omsetningsledd man er ansatt.
Ulike rabatter og fordeler som en ansatt oppnår som følge av sitt arbeidsforhold, innebærer alle en
form for naturalytelse. Verdien av slike rabatter burde i et nøytralt og riktig utformet skattesystem
beskattes fullt ut, på linje med kontant lønn.
Begrunnelsen for å videreføre et skattefritak er at det for arbeidsgiverne kan være et markedsmessig
poeng å motivere sine ansatte til å kjøpe virksomhetens produkter, og slik sett eksponere
produktene positivt. Det er videre lagt vekt på den innretning som har funnet sted over tid, ved at
personalrabatter utgjør innarbeidede naturalytelser som antas å ha betydning for både arbeidsgiver
og arbeidstaker. Det er også tatt hensyn til at personalrabatter for visse grupper arbeidstakere kan
utgjøre en viktig del av lønns- og arbeidsvilkårene.
5.4.4.2 Ny modell for skattefritaket for personalrabatter
Direktoratet foreslår en ny modell for skattefritaket for personalrabatter. De grunnleggende
elementene i ordningen er at det skal være en øvre samlet beløpsgrense for personalrabatter som
kan mottas skattefritt, og at rabattens størrelse fastsettes med utgangspunkt i alminnelig
omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Det foreslås å likestille varer og tjenester. Rabatten kan ikke
overstige 50 prosent på den enkelte vare eller tjeneste. Videre foreslås det at rabatter i
arbeidsforholdet fra arbeidsgiverens leverandører og kunder skal likestilles med de tradisjonelle
personalrabattordningene, men bare for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers bedrift.
For å gjennomføre forslaget foreslår direktoratet endringer i FSFIN § 5-15-3.
Den øvre beløpsgrensen skal gjelde for samlet oppnådd prisreduksjon i året som følge av
personalrabatt, som kan mottas skattefritt. Det vil være et skattefritt bunnbeløp, som innebærer at
verdien av rabatter som overstiger beløpsgrensen, blir skattepliktig for det overstigende beløpet.
Direktoratet foreslår likevel at beløpsgrensen skal gjelde hvert arbeidsforhold, av hensyn til at det vil
være enklest for arbeidsgiverne.
Nivået på beløpsgrensen foreslås ikke i høringsnotatet, men vil bli vurdert i lys av innspill fra
høringen, som omtalt i kapittel 1.
Forslaget innebærer at arbeidsgiver må holde løpende oversikt over hver enkelt ansatts bruk av
personalrabatter i arbeidsforholdet, herunder hvor stor samlet prisreduksjon som er oppnådd. Se
42

likevel punkt 5.4.4.4 om forenklet ordning for innrapportering – uten å kreve opplysning på
ansattenivå – for åpenbart skattefrie personalrabattordninger.
Direktoratet har vurdert om klargjøringen kan oppnås ved andre mindre inngripende endringer enn
en beløpsgrense, men kommet til at beløpsgrense er den løsningen som vil gi den klare
avgrensningen det er behov for. Direktoratet viser også til at det i dag er enklere å registrere slike
rabatter med elektroniske fakturerings- og lønnssystemer, og at de fleste arbeidsgivere allerede gjør
det av regnskapsmessige og forretningsmessige hensyn.
Gjeldende praksis der betydelige beløp i personalrabatt på eksempelvis verdifulle kapitalgjenstander
(bil, båt mv.) aksepteres som skattefri såfremt det bare gis rabatt hvert tredje år, videreføres ikke.
Dette innebærer at det også ved slike kjøp bare kan oppnås en skattefri rabatt opptil den fastsatte
øvre beløpsgrensen i skattefritaket i kjøpsåret. Det antas imidlertid at ansatte i slike virksomheter
normalt vil få personalrabatter på vedlikeholdstjenester og kjøp av utstyr som kan benyttes til å
oppnå skattefri fordel i de årene man ev. ikke kjøper en ny kapitalgjenstand. Etter de foreslåtte
endringene er det for øvrig heller ingenting i veien for at ansatte kan kjøpe kapitalgjenstander med
personalrabatt så ofte de vil, da skattefritaket uansett ikke vil omfatte mer enn en samlet årlig
rabattfordel opptil beløpsgrensen.
Varer og tjenester foreslås som nevnt likestilt.
Slik som etter gjeldende regler, vil skattefritaket bare gjelde for varer og tjenester som omsettes i
arbeidsgivers virksomhet, jf. at hensynet til produktprofilering mv. kun gjelder for disse. Med
arbeidsgiver menes det juridiske subjekt man har arbeidsavtale med. Øvrige virksomheter i det
konsern arbeidsgiver tilhører skal derfor behandles som tredjeparter, men fritaket vil gjelde varer og
tjenester som ansatte kjøper fra øvrige virksomheter i konsernet hvis de aktuelle varene omsettes i
arbeidsgiverens virksomhet, se punkt 5.4.4.3. Det innebærer at ansatte som ev. får kjøpe
innsatsvarer eller andre varer eller tjenester enn de som omsettes i arbeidsgivervirksomheten, blir
skattepliktig for differansen mellom alminnelig omsetningsverdi og den pris vedkommende betaler.
Det vil således være skatteplikt for ansatte som får kjøpe eksempelvis rimelig kontorrekvisita eller
strøm fra arbeidsgiver, med mindre dette omsettes i virksomheten. Tilsvarende gjelder der varen
eller tjenesten har fellestrekk med det som omsettes i virksomheten, men likevel er klart av annen
art. Eksempelvis vil kjøp av personbil via arbeidsgiver som driver virksomhet med omsetning av
lastebiler, falle utenfor det skattemessige personalrabattbegrepet slik at fordelen blir skattepliktig
fullt ut. Dette er mest praktisk i forhold til tredjemannsrabatt, men vil gjelde generelt. Skattefritaket
utvides til å gjelde rabattordninger fra arbeidsgivers leverandører og kunder, men bare for varer og
tjenester som omsettes i arbeidsgivers bedrift, nærmere om det i punkt 5.4.4.3.
Det foreslås å sette som vilkår at størrelsen på rabattsatsen ikke kan overstige 50 prosent på den
enkelte vare eller tjeneste. Videre at rabattsatsen, og prisreduksjonen, skal beregnes med
utgangspunkt i varen eller tjenestens omsetningsverdi. I kapittel 3 har direktoratet fremmet forslag
om å oppheve særreglene om verdsetting til arbeidsgiverens utsalgspris som gir ulik verdsetting av
samme vare/tjeneste i omsetningsleddene, og at varer og tjenester som produseres eller omsettes i
arbeidsgivers bedrift, skal følge hovedregelen om verdsetting til omsetningsverdi. Omtalen i punkt
3.3.2 av hvordan omsetningsverdien fastsettes, vil også gjelde for verdsetting av personalrabatter.
Med omsetningsverdi menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller
tjeneste. Verdien av fordelen skal beregnes ut fra forholdene på tidfestingstidspunktet. Der det er
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tidsmessig avvik mellom avtale, betaling og utveksling av ytelser, er det tidspunktet for inngåelse av
bindende avtale om kjøp som er avgjørende.
Dersom rabattsatsen overstiger 50 prosent vil ikke regelen om personalrabatt gjelde for noen del av
fordelen. Skattefrihet i slike tilfeller må eventuelt vurderes etter reglene om gaver i arbeidsforhold.
Skattefritaket gjelder for ansatte som kjøper av varen eller tjenesten, uavhengig av hvordan den
ansatte senere disponerer over det kjøpte. Dersom den ansatte kjøper med rabatt for venner og
kjente, må dette følgelig tas med ved beregningen av hans rabattfordel. Dette gjelder tilsvarende selv
om ansattes venner og bekjente gis anledning til å kjøpe med tilsvarende rabatt direkte, når dette
skjer på grunnlag av det aktuelle arbeidsforholdet. Det vil si at rabatter på ”vennekjøp” o.l. vil inngå i
den samlede prisreduksjonen som vedkommende ansatt kan motta skattefritt.
5.4.4.3 Rabatter fra arbeidsgivers leverandører og kunder
Direktoratet har som nevnt kommet til at rabatter fra arbeidsgivers leverandører eller kunder bør
behandles på tilsvarende måte som personalrabatter, men bare for varer og tjenester som omsettes i
arbeidsgivers bedrift. Øvrige tredjemannsrabatter, dvs. rabatter på varer og tjenester som ikke
omsettes i arbeidsgivers virksomhet, bør imidlertid ikke omfattes av skattefritaket.
Vi viser til forslag til FSFIN § 5-15-3 annet ledd, siste setning.
Vi presiserer at leverandør- og kunderabatter, for å bli behandlet som skattefri personalrabatt, må
oppfylle alle vilkårene for skattefri personalrabatt, med unntak for vilkåret om at varen eller
tjenesten kjøpes fra arbeidsgiver. Gis det eksempelvis tredjemannsrabatt på en vare eller tjeneste
som ikke omsettes i arbeidsgivers virksomhet, vil det være skatteplikt for hele rabattfordelen.
Årsaken til dette er at skattefritaket ikke bør strekkes utover det som på en direkte måte kan sies å
bidra til å profilere de produktene som arbeidsgiver omsetter. Annet selskap i konsernet som
arbeidsgiver tilhører anses som tredjemann. Rabatter fra mor-, søster- og datterselskap mv. regnes
som leverandørrabatter hvis produktet også inngår i arbeidsgivers produktspekter.
Utvidelsen er delvis begrunnet i utviklingen som har funnet sted i praksis, hvor arbeidsgivere anser
tredjemannsytelser for å være likestilt med ordinære personalrabatter. Det må imidlertid holdes fast
ved at leverandørrabatter er ytelser som oppnås på grunn av skattyters ansettelsesforhold, og at det
da er arbeidsgiveren som har plikt til å gjennomføre innrapportering, og ev. foreta forskuddstrekk og
svare arbeidsgiveravgift av slike ytelser, jf. punkt 4. En klargjøring av arbeidsgivers ansvar for slike
tredjemannsytelser vil kunne bidra til at virksomheter forbedrer sine rutiner for å sikre oversikt over
rabatter som tilflyter de ansatte fra tredjemenn.
5.4.4.4 Innrapportering – herunder forslag om forenklet modell for begrensede
rabattordninger
Forslaget til ny modell for skattefritaket for personalrabatter forutsetter at verdien av rabattene
verdsettes, og at arbeidsgiverne holder oversikt over om ansatte mottar rabatter som overstiger
beløpsgrensen.
En plikt til å innrapportere også skattefrie rabatter vil med all sannsynlighet øke etterlevelsen
vesentlig. En ev. utvidelse av opplysningsplikten kan gjøres mer eller mindre omfattende.
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Etter det direktoratet kjenner til med hensyn til omfanget og verdiene av personalrabattordninger,
kombinert med den foreslåtte beløpsgrensen, vil trolig de fleste personalrabattordninger aktualisere
skatteplikt, og derved behov for registrering i en eller annen form.
Dette, i tillegg til at de fleste virksomheter presumptivt uansett av forretningsmessige grunner har
oversikt over omfanget av slike transaksjoner, tilsier at en utvidelse av opplysningsplikten ikke
nødvendigvis vil medføre omfattende merarbeid for arbeidsgiverne. Med elektroniske faktureringsog lønnssystemer, som de aller fleste arbeidsgivere benytter i dag, vil det også være langt mindre
ressurskrevende å registrere slike ytelser løpende.
Den enkleste formen for innrapportering av personalrabattordninger vil for eksempel være at det
markeres på skjema for avstemming av lønn og pensjon mv. (RF-1022) at bedriften har en
personalrabattordning, for eksempel ved ny mulighet for avkrysning for slik ordning på skjemaet uten
at det kreves løpende registrering på ansattenivå. En slik ordning kan i tilfelle bare gjelde ordninger
som er åpenbart skattefrie, dvs. at ansatte bare kan motta rabatter under beløpsgrensen i
skattefritaket (stengt for kjøp utover skattefritaket). Arbeidsgiver bør for kontrollformål, ha plikt til å
holde oversikt over hvilke ansatte som omfattes av en slik skattefri rabattordning. En slik forenklet
rapporteringsmåte vil i hovedsak direkte bare bidra til bedre kontrollgrunnlag. Indirekte antas det
likevel også å bidra til at arbeidsgivere i større grad foretar en reell vurdering av mulige skattepliktige
rabattfordeler. Det bør derfor alltid kreves opplyst om det er en rabattordning i bedriften.
I den andre enden av skalaen kan det tenkes en ordning der verdien av rabatten, uavhengig av
skatteplikt, skal innrapporteres på ansattnivå. Dette vil forutsette at arbeidsgiver har full oversikt
over sine personalrabattordninger på ansattnivå, og derved også et godt grunnlag for å etterleve
reglene. Det vil videre gi god grunnlagsinformasjon for kontrollvirksomheten, og i tillegg informasjon
som kan benyttes som grunnlag for å beregne skatteutgiften ved skattefritaket for slike rabatter.
En mellomløsning kan for eksempel være kun opplysninger via avstemmingsskjemaet for
arbeidsgivere som kun har åpenbart skattefrie ordninger, mens det for større ordninger kreves
opplysninger om alle rabatter som den ansatte har mottatt, fordelt på henholdsvis skattefrie og
skattepliktige rabattbeløp. Dette vil få arbeidsgiverne til å ta standpunkt til om deres rabattordning
kan gi skattepliktige rabattfordeler. Basert på en slik vurdering kan de da velge om de vil innskrenke
ordningen slik at de kan unnlate individuell verdsettelse og innrapportering, eller om de vil ha en
ordning som gir, eller kan gi, skattepliktige rabattfordeler, og som da krever individuell verdsettelse
og innrapportering for alle ansatte. Dette vil imidlertid kreve endringer i a-meldingsformatet.
Direktoratet har kommet til at sistnevnte mellomløsning vil være mest hensiktsmessig. Direktoratet
foreslår at det innføres en slik forenklet ordning for begrensede personalrabattordninger som
åpenbart ikke overstiger grensene for skattefritaket. En slik forenklet ordning bør da ikke kreve
løpende registrering på ansattenivå eller innrapportering (av den skattefrie fordelen). Arbeidsgiver
bør imidlertid, for kontrollformål, ha plikt til å oppgi hvilke ansatte som omfattes av en slik skattefri
rabattordning. Det grunnleggende vilkår vil være at omsetningsverdien av det som en ansatt kan
kjøpe i løpet av inntektsåret åpenbart er lavere enn den øvre beløpsgrensen i skattefritaket.
Direktoratet har ikke endelig tatt stilling til hvordan en slik forenklet innrapportering kan utformes i
praksis. Vi har likevel uformet et forslag til forskriftstekst for innrapportering av forenklet ordning, se
forslag til skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 nytt siste ledd siste punktum. Vi ber særskilt om
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høringsinstansenes merknader til forslaget vedrørende forenklet innrapportering, og om alternative
måter en slik ordning kan innrettes på.
For ansatte som omfattes av ordninger som gir mulighet for kjøp utover skattefritaket, foreslår
direktoratet å innføre plikt til å innrapportere størrelsen på oppnådd rabattfordel for hver ansatt,
fordelt på skattefritt og skattepliktig rabattbeløp. Se forslag til skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2
nytt siste ledd første punktum.
5.4.4.5 Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Reglene for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift omtalt under gjeldende rett vil videreføres og
endres ikke selv om det innføres opplysningsplikt som omtalt i punktet over. Rabatt ved kjøp av varer
og tjenester som er skattefrie etter forslaget til ny § 5-15-3, vil være trekkfrie og fritatt for
arbeidsgiveravgift. Hvis verdien av rabatten overstiger beløpsgrensen (eller øvrige vilkår i § 5-15-3
ikke er oppfylt), skal rabatten inngå i grunnlaget for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-6
første ledd bokstav a. Når vilkårene for øvrig er oppfylt vil det bare være overstigende beløp som er
trekkpliktig. Trekkpliktig rabatt vil også være avgiftspliktig, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd
første punktum.
5.4.4.6 Særlig om arbeidsgivers plikt til innrapportering, gjennomføring av forskuddstrekk
og beregning av arbeidsgiveravgift av rabatter ansatte mottar fra tredjepart,
herunder leverandører og kunder
Etter forslaget utvides skattefritaket til å gjelde også rabatter ansatte mottar fra arbeidsgivers
leverandører eller kunder som følge av arbeidsforholdet, når varene eller tjenestene omsettes i
arbeidsgivers virksomhet. Forslaget forutsetter at arbeidsgiver holder oversikt over skattefrie
rabatter de ansatte mottar fra leverandører og kunder som følge av arbeidsforholdet, og verdsetter
dem, for å vite om verdien overstiger skattefritaket.
Arbeidsgiver må selv etablere mekanismer for å sørge for å få informasjonen om slike
rabattordninger, ved å be ansatte opplyse om det eller be leverandøren eller kunden om å gi
arbeidsgiver beskjed om ansattes bruk av rabatter hos vedkommende. Når verdien av rabattene fra
leverandører og kunder overstiger den skattefrie beløpsgrensen, vil arbeidsgiver ha ansvaret for å
innrapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av overstigende beløp
(verdien av overstigende rabatter). Som omtalt i punkt 5.4.4.4 foreslås at arbeidsgiver også skal
innrapportere skattefrie rabatter hvis den ansatte er omfattet av rabattordning som gir mulighet til
kjøp utover skattefritaket.
I samsvar med forslaget i punkt 4, vil arbeidsgiver ha plikt til å innrapportere, gjennomføre
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av alle skattepliktige ytelser ansatte mottar fra tredjeparter som
følge av arbeidsforholdet, dvs. også andre typer rabattordninger enn leverandør og kunderabatter.
Eksempelvis rabatter på treningssentre som arbeidsgiver har fremforhandlet eller privat bruk av
flybonus opptjent i arbeidsforholdet jf. omtalen i punkt 4.4.3.1. Avgrensningen av arbeidsgivers
ansvar beror på om rabatten er skattepliktig for den ansatte som fordel vunnet ved arbeid etter
skatteloven § 5-1, jf. § 5-10. Eksempler på rabatter til ansatte som ikke er omfattet av skatteplikten
er tilfeller hvor bedrifter gir rabatter til ansatte i andre bedrifter i et nærområde der arbeidsgiveren
ikke har vært involvert i at rabatter gis hans ansatte. Dette må ses på generelle markedsføringstiltak,
som bedrifter gjør for å skaffe seg et marked eller utvide markedet i et område. Arbeidsgiver har i
slike tilfeller ikke aktivt fremforhandlet rabattavtaler med nabovirksomheter, eller betalt for at de
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ansatte skal få tilgang til rabatter, derimot er rabatten et generelt tilbud til ansatte i området for
nabovirksomhetene.

**************

6

ØVRIGE FORENKLINGER OG FORBEDRINGER AV REGLENE FOR
VISSE NATURALYTELSER

I tillegg til ovenstående endringer av sentrale bestemmelser, fremmer Skattedirektoratet i punktene
6.1 til 6.4 nedenfor forslag til endringer av reglene for visse naturalytelser. Dette er forslag som
særlig kan sees i lys av Regjeringens arbeid for forenklinger for næringslivet, men de bidrar også til
avklaringer og en modernisering av bestemmelser som ikke lenger fungerer som forutsatt.

6.1

Endringer i reglene for gaver i arbeidsforhold

6.1.1 Innledning
Skattedirektoratet foreslår endringer i reglene om skattlegging av gaver i ansettelsesforhold.
I utgangspunktet er gaver mottatt i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. I forskrift til
skatteloven (FSFIN) § 5-15-1 er det likevel gitt skattefritak for enkelte gaver i arbeidsforhold innenfor
rammer og beløpsgrenser fastsatt av departementet. Det er et klart behov for å modernisere
bestemmelsen og tilpasse den til dagens arbeidsliv. Direktoratet foreslår her forbedringer i
bestemmelsens fritak for gaver ved oppnådd tjenestetid, jubileums- og oppmerksomhetsgaver og
årlige gaver. Beløpsgrensene for jubileums- og oppmerksomhetsgaver og årlige gaver foreslås å
gjelde som samlede beløpsgrenser for gaver i arbeidsforhold fra arbeidsgiver og tredjeparter,
herunder forretningsforbindelser mv. Vilkåret om at gaven må bestå av naturalytelse, videreføres.
Det foreslås blant annet å oppheve skattefritaket for premie fra arbeidsgiver med verdi inntil 2 500
kroner i forbindelse med forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften.
I det videre gjennomgås gjeldende rett, utfordringer ved dagens regelverk samt våre forslag til
endringer.
6.1.2 Gjeldende rett
6.1.2.1 Utgangspunkt om skatteplikt
Utgangspunktet etter skatteloven er at en "enhver fordel vunnet ved arbeid" er å anse som
skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 og 5-10. En gave mottatt i tilknytning til arbeidsforhold eller
stilling vil være en "fordel vunnet ved arbeid" og skattepliktig inntekt for mottakeren. Det gjelder
uavhengig av om gaven består av naturalytelse eller pengebeløp. Verdien fastsettes ut fra hva det
ville kostet mottakeren å kjøpe tilsvarende vare eller tjeneste, jf. skatteloven § 5-12 annet ledd, jf. §
5-3.
Når det skal vurderes om en gave er mottatt i tilknytning til arbeidsforhold, må tilknytningsvilkåret
tolkes vidt. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer fra arbeidsgiveren, så lenge det kan konstateres
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en tilstrekkelig klar sammenheng mellom fordel og arbeid. Gaver fra forretningsforbindelser,
samarbeidspartnere eller andre tredjeparter som mottakeren får som følge av sin stilling,
arbeidsforhold eller verv, er i utgangspunktet skattepliktige. Er gaven regnskapsført i en virksomhet
trekker det i retning av at gaven må anses gitt i arbeidsforhold. Det kan også framgå av kort eller
andre forhold at gaven er gitt av en virksomhet, forening mv. Hvis gaven sannsynligvis ikke hadde
vært ytet hvis mottakeren ikke hadde hatt stillingen, vil det i alminnelighet foreligge skatteplikt.
Skatteplikten avgrenses mot rent private gaver, uten tilknytning til noe arbeidsforhold, som er
skattefrie etter skatteloven § 5-50 tredje ledd. Dersom man mottar en gave fra en person som man
har både et privat og et profesjonelt forhold til, kan man legge til grunn at gaven er privat når den
fremstår som gitt av en privatperson og på grunnlag av den private relasjonen. Når ansatte uten
arbeidsgiverens involvering samler inn penger seg i mellom til gave til en kollega eller leder i
forbindelse med bursdager, vil det være privat gave som mangler den nødvendige tilknytningen til
arbeidsforholdet.
6.1.2.2 Nærmere om skattefritakene etter FSFIN § 5-15-1
Regelverket om skattefritak for enkelte gaver i arbeidsforhold har eksistert siden 1977.
Bestemmelsen i FSFIN § 5-15-1 er i hovedsak en videreføring av § 1 i den opphevede forskriften om
skattefritak for visse naturalytelser mv. av 2. september 1977 nr. 2. Regelinnføringen er omtalt i
Ot.prp.nr. 70 (1976-1977). Hovedbegrunnelsen for innføringen av skattefritaket var at
departementet fant det urimelig å skattlegge mindre erkjentlighetsgaver fra arbeidsgiver som ikke ga
skatteevne for mottaker.
Etter FSFIN § 5-15-1 første ledd er det skattefritak for gave fra arbeidsgiver i anledning mottakerens
25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften. Fritaket gjelder for verdier inntil 8 000 kroner, men når
gaven består av gullklokke med inskripsjon, er beløpsgrensen 12 000 kroner. I Lignings-ABC emne
"Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv." punkt 2.1 er det akseptert at det kan benyttes andre runde
år for tjenestejubileum, men ikke for jubileum under 25 år og ikke for gaver som gis oftere enn det
som følger av bestemmelsen. Forutsetningen er videre at disse jubileene trer i stedet for, og for øvrig
kan sammenlignes helt ut, med de som er nevnt i bestemmelsen. For eksempel at man ikke markerer
25 års tjenestetid, men 30 års tjenestetid i bedriften.
Videre er det etter annet ledd skattefritak for jubileums- eller oppmerksomhetsgaver fra arbeidsgiver
for verdier inntil 3 000 kroner i anledning mottakerens bryllup, 50, 60, 70, 75 eller 80-årsdag, når
arbeidstakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon. Det gjelder også gave i
anledning av at bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25. Dersom
bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, er verdien av gaven skattefri
inntil 4 500 kroner, jf. tredje ledd.
Etter fjerde ledd kan arbeidstakeren motta premie fra arbeidsgiver med verdi inntil 2 500 kroner
skattefritt i forbindelse med forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften.
Etter femte ledd er det skattefritak for alminnelige gaver fra arbeidsgiver med en samlet verdi inntil
1 000 kroner i året og bedriften ikke krever fradrag for kostnadene. Typisk julekurv, sommergave osv.
Etter sjette ledd er det et vilkår for skattefrihet etter bestemmelsen at gaven gis etter en generell
ordning i bedriften.
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Gaver kan gis etter flere av de alternative skattefritakene til samme skattyter i samme år. Overstiges
beløpsgrensene blir overstigende beløp skattepliktig inntekt.
Vilkåret om at gaven må bestå av naturalytelse
Det er et vilkår at gaven må bestå av naturalytelse. Det framgår av det i første til og med femte ledd
står at gaven må "bestå av annet enn pengebeløp". Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter,
likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. I praksis er det også akseptert at den ansatte
mottar penger, men leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven
6.1.2.3 Skattefritak som følger av praksis
Etter ligningspraksis skattlegges ikke oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel
blomster, konfekt, rimelig vinflaske osv. Det gjelder for slike gaver både fra arbeidsgiver og
tredjeparter, slik som forretningsforbindelser mv. Slike gaver er skattefrie selv om det ved samme år
ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser i FSFIN § 5-151.
6.1.2.4 Erkjentlighetsgave utenfor ansettelsesforhold
Etter FSFIN § 5-15-2 er erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående
arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens ansatte skattefri når verdien av gaven ikke
overstiger 500 kroner. Skattefritaket er betinget av at det ikke er avtalt eller forutsatt vederlag.
Eksempelvis kan nevnes at en foredragsholder eller et intervjuobjekt overrekkes en gave. Gaven må
bestå av naturalytelse.
6.1.2.5 Innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Skattefrie naturalytelser, herunder gaver, er fritatt for opplysningsplikt etter
skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 første ledd (jf. samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt §
5-2-3). De er følgelig heller ikke trekkpliktige og er fritatt for arbeidsgiveravgift.
Skattepliktige gaver, herunder verdien av gave som overstiger skattefritaksgrensene, skal
innrapporteres etter ligningsloven § 5-2 første ledd bokstav a, iht reglene i a-opplysningsloven. Det
samme gjelder etter ny skatteforvaltningslov § 7-2 bokstav a. Skattepliktige gaver er også
trekkpliktige etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav a. Trekkpliktige naturalytelser,
herunder gaver, verdsettes på forskuddsstadiet, jf. skattebetalingsloven § 5-8 annet ledd. Plikten til å
svare arbeidsgiveravgift av naturalytelser følger plikten til å foreta forskuddstrekk, jf. folketrygdloven
§ 23-2 tredje ledd. Verdien av gaven som er trekkpliktig er også grunnlaget for beregning av
arbeidsgiveravgift.
Når skattepliktig gave ytes fra egen arbeidsgiver er det klart at pliktene til å levere opplysninger,
foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift, påligger arbeidsgiveren. Når ansatte mottar
skattepliktig gave fra tredjepart, herunder forretningsforbindelser mv., er det derimot uklart om
disse pliktene påligger arbeidsgiveren eller tredjeparten. Dette er nærmere omtalt i punkt 4.
6.1.3 Skattedirektoratets vurderinger og forslag
6.1.3.1 Vurdering av gjeldende rett
Etter Skattedirektoratets vurdering er det behov for å modernisere skattefritakene for gaver i FSFIN §
5-15-1 og bedre tilpasse bestemmelsen til dagens arbeidsliv. Noen av vilkårene oppfattes som
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gammeldags og lite praktiske i dag. Bestemmelsen framstår som tungvint formulert og bør gjøres
enklere og tydeligere.
Det er også behov for å avklare i hvilken grad gaver fra tredjeparter faller inn under de ulike
skattefritakene. FSFIN § 5-15-1 gjelder etter ordlyden bare gaver fra arbeidsgiver, og det er uklart om
gaver fra tredjeparter også kan anses som skattefrie etter bestemmelsen dersom verdien av disse
sammen med evt. gaver fra arbeidsgiveren, er under beløpsgrensene og øvrige vilkår er oppfylt.
Bestemmelsen i FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd om skattefri premie fra arbeidsgiver for forslag til
forbedringer i bedriften er direktoratet kjent med opplysninger om at har vært misbrukt, blant annet
til å gi skattefri avlønning til ansatte og ikke til slik premiering som opprinnelig var formålet med
bestemmelsen. Bestemmelsen er krevende å håndheve.
6.1.3.2 Forslag til endringer i FSFIN § 5-15-1
Målet med endringene er å få klare regler i skattefritakene for gaver.
Direktoratet har utformet forslag til en fornyet bestemmelse i FSFIN § 5-15-1. Det er gjort en
gjennomgang av hvilke skattefritak i bestemmelsen som bør beholdes og vi har forsøkt å
modernisere bestemmelsen.
Skattedirektoratet ønsker å videreføre muligheten til å gi skattefri gave i anledning oppnådd
tjenestetid i bedriften fra egen arbeidsgiver. Videre ønsker vi videreføring av skattefritaket for
jubileums- og oppmerksomhetsgaver og skattefritaket for årlige gaver innenfor en angitt
beløpsgrense. Vi legger frem forslag til noen forenklinger i disse bestemmelsene.
På bakgrunn av utviklingen i arbeidslivet foreslår vi nye vilkår for skattefri gave ved oppnådd
tjenestetid. Vi foreslår at gave skal kunne gis ved 20 års tjenestetid, oppheve vilkåret om at gaven må
bestå av gullklokke med inskripsjon og innføre kun én beløpsgrense på 8 000 kroner i stedet for to
beløpsgrenser.
Det foreslås at beløpsgrensene for jubileums- og oppmerksomhetsgaver og årlige gaver, skal gjelde
som samlede beløpsgrenser for gaver i arbeidsforhold fra arbeidsgiver og tredjeparter. Det gjelder
gaver fra tredjeparter, herunder forretningsforbindelser mv. som i utgangspunktet er skattepliktige
fordi de mottas i sammenheng med arbeidsforholdet. Gaver fra slike tredjeparter skal kunne gis
skattefritt innenfor beløpsgrensene som fastsettes for jubileums- og oppmerksomhetsgaver og for
årlige gaver. Beløpsgrensen i hvert av disse fritakene blir samlet beløpsgrense for gaver fra
arbeidsgiver og tredjeparter. Forslaget sikrer at gaver til ansatte i konsern kan mottas skattefritt også
når gaver gis fra ett av de andre selskapene i konsernet, og de øvrige vilkår er oppfylt.
For årlige gaver som framgår av forslaget til tredje ledd, videreføres ikke vilkåret om at arbeidsgiver
ikke fører fradrag for kostnadene. Det er av forenklingshensyn og må sees i sammenheng med at
beløpsgrensen skal gjelde både gaver fra arbeidsgiver og tredjeparter. Det foreslås videre å oppheve
den gjeldende bestemmelsen i tredje ledd om forhøyet beløpsgrense for jubileums- eller
oppmerksomhetsgave i anledning av at bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig
med 50. Det kan etter denne gis skattefri gave med verdi inntil 50 pst. mer enn beløpsgrensen for
gave etter andre ledd bokstav a, dvs. 4 500 kroner i stedet for 3 000 kroner. I stedet foreslås å øke
beløpsgrensen for alle jubileums- og oppmerksomhetsgaver etter andre ledd.
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Vi foreslår også å oppheve den gjeldende bestemmelsen i FSFIN § 5-15-1 fjerde ledd om skattefritak
for premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften.
Den er lett å misbruke som skattefri avlønning og etter direktoratets vurdering er det heller ikke
tilstrekkelige grunner som tilsier at slike premier bør være skattefrie.
Det foreslås å videreføre vilkåret om at gave fra egen arbeidsgiver bare blir skattefri når gaven gis
som ledd i en generell ordning i bedriften. Det innebærer et tilleggsvilkår som gjelder alle
skattefritakene i bestemmelsen. Det kan for eksempel ikke gis gaver bare til ledelsen i bedriften eller
til utvalgte ansatte. Slike gaver blir kun skattefrie innenfor vilkårene dersom alle personer i
arbeidsgivers bedrift omfattes av gaveordningen. Vilkåret skal ikke gjelde gaver fra tredjeparter, som
typisk kan gis til enkeltpersoner i en annen bedrift som giverbedriften har hatt samarbeid med.
Videre presiseres i fjerde ledd at dersom beløpsgrensene i bestemmelsen overstiges, er det bare den
overstigende delen av verdien som blir skattepliktig inntekt. For øvrig nevnes at beløpsgrensene i
første, andre og tredje ledd gjelder som samlet beløpsgrense for en eller flere gaver.
Vilkåret om at gaven må bestå av naturalytelse videreføres. Gjeldende praksis med å likestille
gavekort som ikke kan løses inn i kontanter med naturalytelse, videreføres.
Direktoratet er oppmerksom på at det har skjedd en stor utvikling på markedet for gavekort, og at
det finnes gavekort på markedet i dag som kan benyttes tilnærmet et ordinært betalingskort i de
fleste butikker. Vi velger likevel å videreføre gjeldende praksis med å likestille slike gavekort som
naturalytelse, så lenge de oppfyller vilkåret om at de ikke kan løses inn i kontanter.
Det vises til forslag til ny ordlyd i FSFIN § 5-15-1. Som nevnt i punkt 1 er nivået på beløpsgrensene
som står i forslag til bestemmelsen skalerbare og Regjeringen vil ta stilling til beløpsgrensene i
kommende budsjettopplegg.
6.1.3.3 Videreføring av skattefritak som følger av praksis
Skattefritaket for oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, slik som blomster, konfekt og
rimelig vinflaske fra arbeidsgiver eller tredjeparter, videreføres. Slike gaver er skattefrie selv om det
ved samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser
i FSFIN § 5-15-1. Det presiseres at oppmerksomhetsgave i form av blomster, typisk buketter, normalt
kan anses som skattefri, selv om prisen overstiger det som kan anses som bagatellmessig.
6.1.3.4 Praktiske konsekvenser og innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Når ansatte mottar én eller flere julegaver, eller gaver ved 50-årsdag eller lignende, må det vurderes
opp mot bestemmelsen i FSFIN § 5-15-1 (ev. fritaket for bagatellmessige gaver omtalt under punktet
over) om man er innenfor eller utenfor skattefritaket. Eksempelvis en ansatt som mottar både et par
vinflasker, blomsteroppsett, og en gavegjenstand. Det kan ofte være en blanding av gaver fra
arbeidsgiveren og forretningsforbindelser. Det blir arbeidsgiveren som må vurdere om gaver fra
arbeidsgiveren selv og eventuelle gaver den ansatte mottar fra tredjeparter, er innenfor eller utenfor
skattefritaket. Arbeidsgiveren må derfor ha oversikt også over gavene den ansatte mottar fra andre.
Er gavene skattepliktige, har arbeidsgiveren ansvaret for innrapportering, trekk- og
arbeidsgiveravgift, jf. forslaget i punkt 4.
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6.1.3.5 Forholdet mellom FSFIN § 5-15-1 og § 5-15-2
Bestemmelsen i FSFIN § 5-15-2 regulerer skattefrihet for erkjentlighetsgave som ikke står i
sammenheng med ansettelsesforholdet.
Endringene i FSFIN § 5-15-1 er også ment å klargjøre forholdet til § 5-15-2, slik at det skal være
enklere å forstå hvilket skattefritak en gave skal vurderes etter. Hvis en ansatt holder et foredrag el.
og mottar en gave, vil det normalt være klart om foredraget holdes som en del av arbeidet hos
arbeidsgiveren eller om det er noe den ansatte gjør utenom arbeidet på fritiden. Er det en del av
arbeidet hos arbeidsgiveren må gaven vurderes etter skattefritaket i FSFIN § 5-15-1 (ev.
skattefritaket for bagatellmessige gaver) fordi gaven står i sammenheng med arbeidsforholdet.
Skattefritaket i FSFIN § 5-15-2 kommer bare til anvendelse for gaver ved enkeltstående
arbeidsprestasjoner som ikke står i sammenheng med noe arbeidsforhold, jf. omtalen under
gjeldende rett. Vi foreslår ingen endringer i ordlyden i bestemmelsen, men foreslår å endre
overskriften slik at begrepsbruken samsvarer med forslaget til ny FSFIN § 5-15-1.

6.2

Endringer i reglene om fri avis

6.2.1 Innledning
Skattedirektoratet foreslår 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 aviser eller nyhetstjenester på
grunn av sitt arbeid, skal kunne få dem dekket skattefritt av arbeidsgiver. Vilkåret i gjeldende
skattefritak om at ansatte må holde eget abonnement oppheves. Direktoratet foreslår å innta
skattefritaket i FSFIN § 5-15-6 tredje ledd.
6.2.2 Gjeldende rett
I utgangspunktet vil arbeidsgiverens dekning av avis levert hjem til ansatte anses som dekning av
privatutgifter og som skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-10, jf. § 5-1.
Ansatte som fyller vilkåret om å ha "et spesielt informasjonsbehov" på grunn av sitt arbeid kan likevel
skattefritt få dekket flere aviser av arbeidsgiveren levert hjem. Det innebærer at den ansatte må ha
god oversikt over nyhetsbildet og samfunnsutviklingen på grunn av arbeidet. Vilkåret for skattefrihet
er at den ansatte holder eget abonnement på dagsavis som tilfredsstiller husstandens
informasjonsbehov. Det må være en avis som utgis på samtlige virkedager i uken.
For å kunne avgjøre om dekning av avis til ansatte medfører trekk-, opplysnings- og
arbeidsgiveravgiftsplikt, må arbeidsgiveren innhente informasjon om arbeidstakeren holder
abonnement på egen avis ved å be om å få forelagt faktura eller abonnementsavtale. Hvis
arbeidstakeren oppfyller vilkåret om å ha "et spesielt informasjonsbehov", men ikke holder eget
abonnement, skal arbeidstakeren skattlegges for fordelen ved ett dagsavisabonnement (uavhengig
av om arbeidsgiveren dekker en eller flere aviser). Reglene gjelder både papiravis og abonnement på
avis i elektronisk form.
Skattefritaket er ulovfestet og følger av Lignings-ABC emne "Avis mv." punkt 1.
Ansattes tilgang til aviser kun på arbeidsplassen, vil normalt anses som rimelig velferdstiltak når
avisene er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.
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6.2.3 Skattedirektoratets vurderinger og forslag
6.2.3.1 Svakheter ved gjeldende rett
Det oppleves i praksis som tungvint at arbeidsgiver må undersøke om arbeidstakeren selv betaler
eget dagsavisabonnement, for å kunne vite om vilkåret for skattefrihet er oppfylt. Dette gjelder både
det å måtte undersøke faktura eller abonnementsavtale og om det er en avis som utgis på samtlige
virkedager. Arbeidsgiver må holde oversikt over om vilkåret er oppfylt under hele perioden den
ansatte får dekket avis. Det har vist seg at en del arbeidsgivere synes vilkåret er vanskelig å forstå og
etterleve, særlig ved bedriftsabonnement på elektronisk avis, som gir ansatte tilgang uten direkte
tilknytning til verken arbeidsplassen eller den ansattes hjem.
Utviklingen med elektroniske aviser har videre ført til at det er mer uklart når man faktisk får dekket
et abonnement som innebærer en privat fordel. En del aviser tilbyr bedriftsabonnementer på
elektronisk tilgang til avisen hvor flere ansatte får tilgang både på jobb og hjemmefra. Det er ofte
varierende hvor mye de ansatte benytter tilgangen til slike abonnementer, noen daglig, mens andre
sjelden eller aldri tar det i bruk. Det er uklart om tilgang eller faktisk bruk skal avgjøre om
arbeidstakeren må anses å få dekket abonnementet. Videre oppleves det uklart hvordan arbeidsgiver
skal verdsette fordelen ved slike abonnementer, når bruken varierer mellom de ansatte.
I praksis har også utviklingen med stadig større tilbud av nettaviser til allmennheten uten betaling, og
nyhetskanaler ved kabel-tv, ført til at det oppstår diskusjoner mellom ansatte og arbeidsgivere ved at
ansatte mener husstandens informasjonsbehov er dekket, selv om husstanden ikke betaler et eget
avisabonnement.
Videre kan det være uklart hva som ligger i kravet om "et spesielt informasjonsbehov" på grunn av
arbeidet. Det framstår som et strengt vilkår som innebærer at det må ligge noe mer enn alminnelig
tjenstlig behov til grunn for skattefrihet, men direktoratet antar at det blir praktisert ulikt og i en del
tilfeller tolkes som at det skal lite til.
6.2.3.2 Forslag
Skattedirektoratet foreslår 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 aviser eller nyhetstjenester på
grunn av sitt arbeid, skal kunne få dem dekket skattefritt av arbeidsgiver. Vilkåret om at ansatte må
holde eget abonnement fjernes. Nyhetstjeneste skal forstås på samme måte som i
merverdiavgiftsloven, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-2-1.
Det legges opp til at skranken for skattefritaket ligger i om den enkelte ansatte har "et tjenstlig
behov" for abonnementet. Direktoratet viser til at det skal være en lav terskel for å anse at det
foreligger tjenstlig behov, og at det anses oppfylt så lenge det er relevant for arbeidstakerens stilling
å holdes oppdatert om nyhetsbildet eller innholdet i den eller de avisene eller nyhetstjenestene
arbeidsgiver dekker.
For enkelte ansatte som ikke fyller vilkåret om tjenstlig behov, vil tilgangen (ikke faktisk bruk) utenfor
arbeidssituasjon, utløse skatteplikt, og skattepliktig fordel fastsettes til omsetningsverdi av et
individuelt abonnement på avisen eller nyhetstjenesten.
Direktoratet ber om innspill dersom høringsinstansene ser andre løsninger for hvordan skattefritaket
bør anvendes på slike bedriftsabonnementer.
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Det nye skattefritaket vil gjelde alle aviser og elektroniske nyhetstjenester, slik disse er definert i
merverdiavgiftsloven §§ 6-1 og 6-2.
Vi foreslår at skattefritaket klargjøres og inntas i FSFIN § 5-15-6 tredje ledd. Vi viser til forslag til
endringer i bestemmelsen.
6.2.3.3 Konsekvenser
Forslaget innebærer en utvidelse av skattefritaket og en betydelig administrativ forenkling for
arbeidsgiverne ved at vilkåret om at den ansatte selv må betale et abonnement på en dagsavis
fjernes. Det er også en lempning å erstatte vilkåret om "et spesielt informasjonsbehov" med vilkår
om "tjenstlig behov" for avis. Direktoratet regner med at forslaget vil medføre noe økning i antall
ansatte som får dekket skattefritt avisabonnement av arbeidsgiver. Endringen vil også gjøre det
enklere for skattemyndighetene å håndheve og forklare skattefritaket.

6.3

Reglene for overtidsmat

6.3.1 Innledning
Skattedirektoratet ønsker å forenkle skattefritaket for overtidsmat dekket av arbeidsgiver.
Direktoratet foreslår at arbeidsgiver skal kunne dekke et måltid skattefritt for arbeidstaker som
arbeider minst 10 timer sammenhengende i løpet av 24 timer. Verdien av måltidet kan ikke være
mer enn 200 kr. Denne regelen foreslås å gjelde både for naturalytelse og for refusjon av faktiske
kostnader når arbeidstaker kjøper måltidet selv. Det foreslås å ta inn et slikt skattefritak i annet ledd i
FSFIN § 5-15-6. Videre foreslås det at samme krav om minst 10 timer arbeidstid i løpet av 24 timer
skal gjelde i takseringsreglenes bestemmelse § 1-3-6 om inntektsfradrag for kostnader til ett ekstra
måltid. Det innebærer at tilsvarende endring vil gjelde for utbetaling av ulegitimerte matpenger. For
fradragsføring og ulegitimerte matpenger vil makssatsen som fastsettes årlig i takseringsreglene
videreføres (89 kroner i 2016). Sats i takseringsreglene for beregning av fradrag og ulegitimerte
matpenger kan ikke benyttes for mer enn 50 dager med måltidsdekning i løpet av inntektsåret.
6.3.2 Gjeldende rett
6.3.2.1 Nærmere om skattefritakene
I utgangspunktet vil arbeidsgiverens dekning av kost for ansatte anses som dekning av privatutgifter
og som skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-10, jf. § 5-1.
Hvis arbeidstakeren jobber overtid, og har et sammenhengende fravær fra hjemmet på mer enn 12
timer, kan arbeidsgiveren likevel yte et "rimelig" måltid som skattefri naturalytelse. Det gjelder ingen
fastsatt beløpsgrense for verdien av måltidet, men det ligger en begrensning i at verdien av måltidet
må være "rimelig".
Hvis dekningen skjer i form av refusjon av den ansattes utgifter til slikt måltid, er dekningen skattefri
inntil en sats på 89 kroner (2016).
Vilkåret om "fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer" innebærer at reisetiden til og fra jobb regnes
med ved denne vurderingen.
Reglene bygger på bestemmelsen i takseringsreglene § 1-3-6 som gir rett til inntektsfradrag for
merkostnader til et ekstra måltid ved fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer inntil 89 kroner
(2016). Det framgår også uttrykkelig av Skattedirektoratets forskuddssatser at satsen for trekkfrie
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matpenger også gjelder for overtidsmat som dekkes etter regning (refusjon). Fradraget inngår i
minstefradraget for lønnstakere. Bestemmelsen har derfor større betydning som vilkår for utbetaling
av ulegitimerte matpenger, som omtales i avsnittet under.
Etter skatteloven § 5-11 er godtgjørelser til utgifter i forbindelse med arbeid skattefrie, så langt de
ikke gir overskudd. Arbeidsgiver kan derfor også skattefritt utbetale ulegitimerte matpenger inntil 89
kroner under forutsetning av at vilkåret om fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er oppfylt og
arbeidstaker faktisk kjøper mat.
For å kunne dekke skattefri overtidsmat som nevnt over enten som naturalytelse, refusjon eller
utbetaling av matpenger, må arbeidsgiver kunne framlegge dokumentasjon for at vilkårene for
fravær fra hjemmet i 12 timer er oppfylt for den enkelte ansatte.
6.3.2.2 Innrapportering, trekk – og avgiftsplikt
Skattefri dekning av overtidsmåltid i form av naturalytelse er fritatt for innrapportering etter
samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-3, det samme vil gjelde etter
skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 første ledd. Den er heller ikke trekkpliktig etter
skattebetalingsloven § 5-8 og dermed også fritatt for arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2
tredje ledd.
Refusjon etter faktiske kostnader for overtidsmåltid som fyller vilkårene for skattefrihet er fritatt for
opplysningsplikt etter samleforskriften § 5-2-5 sjette ledd, det samme vil gjelde etter
skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 sjette ledd. Det er også fritak for trekkplikt etter
skattebetalingsforskriften § 5-6-11 og dermed også for avgiftsplikt etter folketrygdloven § 23-2 tredje
ledd.
Ulegitimerte matpenger som fyller vilkårene for skattefrihet skal innrapporteres etter ligningsloven §
5-2 nr. 1 bokstav g (skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd bokstav g), jf. samleforskriften § 5-2-37
nr. 8 d og tilsvarende etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9 nr. 1 bokstav i nr. 4. De er fritatt for
trekkplikt etter skattebetalingsloven § 5-6 annet ledd, jf. § 5-6 tredje ledd, jf.
skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd. De er heller ikke avgiftspliktige etter folketrygdloven §
23-2 tredje ledd.
Det er videre en særregel om refusjon av overtidsmat etter satser og legitimasjonskrav fastsatt i
tariffavtale. Selv om slik refusjon overstiger den skattefrie satsen i takseringsreglene § 1-3-6, er
refusjonen fritatt for innrapportering etter samleforskriften § 5-2-5 siste ledd, jf.
skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 siste ledd. Overskuddet vil imidlertid likevel være skattepliktig
og arbeidstakeren skal føre overskuddet i sin selvangivelse.
6.3.3 Skattedirektoratets vurderinger og forslag
6.3.3.1 Svakheter ved gjeldende regler
Det kan virke urimelig at det ikke er noen beløpsgrense for skattefri overtidsmat som naturalytelse,
men en makssats for skattefri refusjon.
For naturalytelse er det uheldig at arbeidsgiver må gjøre en skjønnsmessig vurdering av om verdien
av måltidet er "rimelig". Den skjønnsmessige vurderingen kan også føre til mye ulik praksis og er lett
å tøye slik at dyrere måltider dekkes.
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Satsen på 89 kroner per person ved refusjon skaper også merarbeid når en gruppe ansatte som
jobber overtid kjøper inn eksempelvis flere pizzaer, og en da må holde oversikt over at den samlede
regningen ikke overstiger 89 kroner per person.
Det er også uforholdsmessig ressurskrevende for arbeidsgiver å måtte holde oversikt over tiden den
ansatte har vært borte fra hjemmet, og regne med den ansattes reisevei til og fra jobb, for å vite om
den ansatte fyller kravet om minst 12 timer fravær fra hjemmet. For arbeidsgivere med mange
ansatte kan det være ressurskrevende. Det er også upraktisk at i en gruppe ansatte som jobber
overtid like lenge, og som får dekket et måltid, kan det være skattefritt for noen og skattepliktig for
andre i gruppen, fordi de har ulik tidsbruk på reisevei til og fra jobb.
6.3.3.2 Nærmere om forslaget
Skattedirektoratet foreslår at det skal være samme regel for skattefritak for overtidsmat som
naturalytelse og refusjon.
Det foreslås at det gis skattefritak for et måltid dekket av arbeidsgiver for ansatt som arbeider minst
10 timer sammenhengende i løpet av 24 timer, og det settes en øvre beløpsgrense for verdien av
måltidet, inklusive drikke, på 200 kroner. Det er en forutsetning for skattefritak at arbeidet er lovlig
etter arbeidsmiljøloven. Måltidet kan inntas før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den
totale arbeidstiden er minst 10 timer sammenhengende i løpet av 24 timersperioden.
Regelen skal gjelde når arbeidsgiveren kjøper inn og byr på måltidet (naturalytelse), og når den
ansatte selv kjøper måltidet og får refusjon for faktiske kostnader av arbeidsgiveren (refusjon).
Dette skattefritaket for overtidsmat som naturalytelse eller refusjon, foreslås inntatt i ny
bestemmelse i FSFIN § 5-15-6 annet ledd.
For refusjon av kostnader til slikt måltid kreves dokumentasjon av faktiske kostnader ved kvittering
el. Det presiseres at forslaget innebærer at slik refusjon av faktiske kostnader innenfor beløpsgrensen
for verdien av måltidet på 200 kroner, ikke gir skattepliktig overskudd etter skatteloven § 5-11, når
vilkårene for skattefrihet er oppfylt i ny bestemmelse i FSFIN § 5-15-6. Som omtalt nedenfor vil
satsen for matpenger etter takseringsreglene § 1-3-6, gjelde ved utbetaling av ulegitimerte
matpenger, men ikke lenger ved refusjon av faktiske kostnader.
Av forenklingshensyn foreslås å endre også bestemmelsen i takseringsreglene § 1-3-6 om rett til
inntektsfradrag for merkostnader til ett ekstra måltid. Det foreslås å erstatte vilkåret om fravær fra
hjemmet på 12 timer eller mer, med nytt vilkår om at skattyter har arbeidet minst 10 timer
sammenhengende i løpet av 24 timer. Tidskravet vil da harmonisere med det som vil framgå av ny
bestemmelse for skattefri overtidsmat som naturalytelse og refusjon i FSFIN § 5-15-6. Det skal likevel
fremdeles være en makssats for fradrag i bestemmelsen, og kan ikke innrømmes for mer enn 50
tilfeller fradrag i løpet av et inntektsår.
Det vises til forslag til endret ordlyd i bestemmelsen i takseringsreglene § 1-3-6.
Endringen i takseringsreglene § 1-3-6 har også som konsekvens at det blir tilsvarende nye vilkår for
skattefrihet når arbeidsgiver utbetaler ulegitimerte matpenger. Det følger av at godtgjørelser til
fradragsberettigede kostnader i forbindelse med arbeid er skattefrie etter skatteloven § 5-11. Slike
ulegitimerte matpenger blir da skattefrie når arbeidstakeren arbeider minst 10 timer
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sammenhengende i løpet av 24 timer, inntil satsen som fastsettes årlig i takseringsreglene § 1-3-6.
Det er en forutsetning at arbeidstaker faktisk kjøper mat. Fraværet fra hjemmet må være av en slik
lengde at det tilsier at skattyter faktisk må ordne med et ekstra måltid. Det legges til grunn at ansatt
som arbeider minst 10 timer sammenhengende i løpet av 24 timer har en lengde på fraværet fra
hjemmet som tilsier kjøp av måltid som ellers ville vært inntatt på hjemmeadresse. Slik som etter
gjeldende regler vil det ikke kreves fremvisning av kvittering el. Det vil ikke kunne utbetales
ulegitimerte matpenger for mer enn 50 dager i året.
Det nye vilkåret i takseringsreglene § 1-3-6 om at det ikke kan innrømmes fradrag for mer enn 50
tilfeller med måltidsdekning i løpet av et inntektsår, foreslås for å unngå for stor økning i
fradragsføring og utbetaling av ulegitimerte matpenger. Ettersom tidskravet endres fra 12 timer
fravær fra hjemmet til 10 timer arbeidstid, for å samsvare med tidskravet som vil gjelde naturalytelse
og refusjon av faktiske kostnader, vil det være langt flere som vil oppfylle vilkårene og derfor et
behov for å begrense det til 50 tilfeller i året. Endringen vil ha liten betydning for fradragsføring fordi
fradraget inngår i minstefradraget for lønnstakere og det derfor antas at få skattytere benytter
fradraget. Utbetalinger av ulegitimerte matpenger vil derimot med stor sannsynlighet øke når
tidskravet senkes til 10 timer, og derfor behov for å sette en grense slike utbetalinger. Direktoratet
mener det ikke bør være behov for utbetalinger for mer enn 50 dager i året. Når utbetalingene
overstiger dette antallet er det etter direktoratets syn mer regelmessig med lange arbeidsdager og
arbeidstakeren bør da kunne innrette seg etter det for å unngå merutgifter. Arbeidstakeren vil
uansett ha mulighet til å få dekket overtidsmåltid av arbeidsgiveren som naturalytelse eller refusjon
av faktiske kostnader.
Det vises til endring i FSFIN § 5-15-6 annet ledd og takseringsreglene § 1-3-6. Arbeidsgivere som
dekker et skattefritt måltid som nevnt over enten som naturalytelse, refusjon eller utbetaling av
matpenger, må kunne framlegge dokumentasjon for at vilkåret om at den enkelte ansatte arbeidet
minst 10 timer sammenhengende i løpet av 24 timers-perioden måltidet ble dekket.
6.3.3.3 Regler om innrapportering, forskuddstrekk og avgiftsplikt
I utgangspunktet videreføres reglene om fritak for innrapportering, trekkplikt og avgiftsplikt for et
skattefritt måltid i form av naturalytelse og refusjon av faktiske kostnader som fyller vilkårene i
forslag til ny bestemmelse i FSFIN § 5-15-6 annet ledd.
Skattebetalingsforskriften § 5-6-11 oppstiller dokumentasjonskrav for at arbeidsgiver skal trekkfritt
kunne refundere arbeidstakers utgifter knyttet til yrkesutøvelsen. Etter denne bestemmelsen må
utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1.
desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens
regnskaper. Arbeidsgiver kan refundere utgifter arbeidstakeren har hatt i tjeneste uten å foreta
forskuddstrekk når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag, og dokumentasjonen
vedlegges arbeidsgivers regnskap, og formålet med utgiftsdekningen samt arbeidstakers navn
fremgår av bilaget eller vedlegg til dette. Skattedirektoratet foreslår å regulere trekkfritak for
overtidsmat som kan refunderes skattefritt etter forslag til endringer i FSFIN § 5-15-6, i
skattebetalingsforskriften § 5-6-11 første ledd nytt annet punkt. Trekkfri refusjon av overtidsmat er
fritatt for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd, og er unntatt
innrapporteringsplikten, jf. samleforskrift § 5-2-5 første ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4
første ledd.
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For utbetaling av ulegitimerte matpenger som fyller vilkårene for skattefrihet etter reglene i
skatteloven § 5-11 annet ledd bokstav a, jf. vilkårene som følger av forslag til ny bestemmelsene i
takseringsreglene § 1-3-6, videreføres opplysningsplikten etter ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav g
(skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd bokstav g), jf. samleforskriften § 5-2-37 nr. 1 bokstav 8 d
(skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9 nr. 1 bokstav i). De er fritatt for trekkplikt etter
skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd og heller ikke avgiftspliktige.
Det foreslås imidlertid å oppheve særbestemmelsen i samleforskriften § 5-2-5 sjette ledd om fritak
for opplysningsplikt for refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid når utgiftsdekningen skjer i
samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ. For refusjon av faktiske kostnader til et skattefritt
måltid vurderer Skattedirektoratet at hjemmelen i samleforskriften § 5-2-5 første ledd gir fritak for
slik dekning og at bestemmelsen i sjette ledd derfor vil være overflødig. Direktoratet finner det riktig
å oppheve denne særregelen for tariffavtaler. Etter de fleste tariffavtaler har ansatte som omfattes
rett til overtidsmat ved overtidsarbeid som varer minst 2 timer utover ordinær arbeidstid. Med nytt
vilkår om 10 timers arbeidstid og refusjon med beløpsgrense øket til 200 kroner (som erstatter
dagens på 89 kroner i 2016), mener direktoratet at det ikke er behov for denne særregelen lenger.
Vi foreslår at forslaget gjennomføres ved å oppheve bestemmelsen i skatteforvaltningsforskriften §
7-2-4 sjette ledd.
6.3.3.4 Konsekvenser av forslagene
Etter direktoratets vurdering vil det være en viktig forenkling at samme vilkår for skattefrihet vil
gjelde for naturalytelse og refusjon. De nye reglene vil være både enklere å forstå og praktisere for
arbeidsgiverne, ansatte og skattemyndighetene. Det blir enklere å vite når en ansatt oppfyller
vilkårene for skattefri overtidsmat. Det er et betydelig forenklingsmoment at vilkåret om 12 timer
fravær fra hjemmet erstattes med vilkåret om minst 10 timers arbeidstid. Arbeidsgiver trenger ikke
lenger å tilegne seg kunnskap om hvor lenge arbeidstakeren har vært borte fra hjemmet, og trenger
bare å vite hvor lenge arbeidstakeren har arbeidet. Endringen i tidskravet vil være en lempning for
skattytere med kort reisevei til jobb. Direktoratet regner med at arbeidsgivere vil øke bruken av
skattefri overtidsmat fordi det blir enklere å vite når ansatte oppfyller vilkårene for skattefrihet.
Endringene gir administrative forenklinger for arbeidsgivere som ønsker å dekke skattefri
overtidsmat for sine ansatte.
Endringen i takseringsreglene § 1-3-6 om rett til fradrag for et ekstra måltid for skattytere med lange
arbeidsdager der også vilkåret om fravær fra hjemmet på minst 12 timer erstattes med minst 10
timers arbeidstid, antas å føre til å føre til noe økning i fradragsføring etter denne bestemmelsen. En
eventuell økning antas likevel å være liten fordi fradraget inngår i minstefradraget for lønnstakere,
men mulig noe økning blant næringsdrivende. Samtidig vil antallsbegrensningen på 50 tilfeller føre
til begrensninger for skattytere som har hatt lang daglig reise mellom hjem og arbeidssted (fravær fra
hjemmet på mer enn 12 timer) og i utgangspunktet kunne føre fradraget hver arbeidsdag vilkårene
er oppfylt. Etter det direktoratet kjenner til er fradraget likevel lite brukt og antallsbegrensningen
antas i tilfelle ramme få, særlig fordi fradraget inngår i minstefradraget for lønnstakere.
Endringen vil trolig også føre til økning i utbetalinger av ulegitimerte matpenger som kan utbetales
skattefritt på samme vilkår som fradrag innrømmes etter takseringsreglene § 1-3-6.
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6.4

Oppheve skattefritaket for matkuponger

6.4.1 Innledning
Skattedirektoratet foreslår å oppheve skattefritaket for matkuponger i FSFIN § 5-15-6 annet ledd.
Bestemmelsen er lite anvendt i praksis og framstår som utdatert. Etter direktoratets vurdering er det
ikke lenger behov for å videreføre fritaket.
6.4.2 Gjeldende rett
I FSFIN § 5-15-6 annet ledd er det på nærmere vilkår gitt skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til
matkuponger til ansatte i bedrifter uten bedriftskantine eller annen mulighet til å spise til subsidierte
priser som følge av arbeidsforholdet.
Kupongordningen må være generell for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Kupongens
verdi kan ikke overstige 50 kroner per arbeidsdag og arbeidsgivers tilskudd kan maksimalt være på 50
pst. av verdien (25 kroner per dag). Dvs. at arbeidstakeren må dekke minst halvparten selv.
Bedriftens navn må være påstemplet kupongene og de spisestedene som mottar kupongen som
vederlag for servering, skal returnere kupongen til arbeidsgiveren sammen med kopi av regningen
hvor det framgår hvilke varer som er utlevert på kupongen. Kupongene kan bare brukes til kjøp av
vanlig mat og drikke i forbindelse med arbeidet. De ansatte kan ikke motta veksling i kontanter eller
annen form ved innløsning av kupongene. Kupongene kan bare benyttes i arbeidstiden og av
arbeidstakere som har sin hovedbeskjeftigelse i bedriften.
Hvis et av de nevnte vilkårene brytes, faller skattefritaket bort for den ansatte for hele inntektsåret.
6.4.3 Vurderinger og forslag
Bestemmelsen er stor i omfang, med en rekke tungvinte vilkår og framstår som utdatert. Dersom
ytelser er vurdert som skattefrie, men i ettertid blir å betrakte som skattepliktige hvis vilkårene
brytes, vil arbeidsgiver måtte rapportere samt beregne arbeidsgiveravgift for tidligere ytelser samme
inntektsår for den kalendermåneden vilkårene brytes. I lys av løpende innrapportering av ytelser i aordningen fremstår dette ikke som en hensiktsmessig løsning.
Bestemmelsen fulgte opprinnelig av den opphevede forskriften om skattefritak for visse
naturalytelser mv. av 2. september 1977 nr. 2 § 6 annet ledd og hadde da tilsvarende ordlyd som
gjeldende bestemmelse. Skattefritaket ble videreført i forbindelse med teknisk revisjon av
skatteloven og ny samleforskrift til skatteloven FSFIN § 5-15-6 annet ledd fra 1. januar 2000. Etter det
direktoratet kjenner til, er skattefritaket for matkuponger lite anvendt i praksis.
Bedrifter som ikke har egen kantine og som ønsker å tilby ansatte mat, har heller typisk ordninger
der det kjøpes inn brødmat mv. som kan settes fram til felleslunsj eller de ansatte kan forsyne seg av
på egenhånd. Slike ordninger anses normalt som skattefritt velferdstiltak etter FSFIN § 5-15-6 første
ledd, se Lignings-ABC under emnet Velferdstiltak.
Etter direktoratets vurdering er det ikke lenger behov for å videreføre skattefritaket for matkuponger
i FSFIN§ 5-15-6 annet ledd. Direktoratet foreslår å oppheve bestemmelsen.
6.4.4 Konsekvenser
Dersom noen arbeidsgivere fremdeles praktiserer ordningen med matkuponger, vil tilskudd fra
arbeidsgiveren bli skattepliktig. Opphevelsen bidrar til forenkling av regelverket for naturalytelser.
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7 MERKNADER TIL ENDRINGSFORSLAG OG FORSLAG TIL NYE
BESTEMMELSER
7.1

Lovendringer

7.1.1

Merknader til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av
skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-4 første ledd
Her foreslås det at for ytelser arbeidstaker mottar i sammenheng med arbeidsforholdet vil
arbeidsgiver ha plikten til å foreta forskuddstrekk.
7.1.2

Merknader til lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning
(skatteforvaltningsloven) § 7-2 annet ledd
Her foreslås det at for ytelser arbeidstaker mottar i sammenheng med arbeidsforholdet vil
arbeidsgiver ha opplysningsplikt for disse ytelsene.

7.2

Endringer i forskrift til skatteloven (FSFIN)

7.2.1 Merknader til endringene i FSFIN § 5-15-1
Etter første ledd kan ansatte skattefritt motta gave ved oppnådd tjenestetid i bedriften på minst 20
år og deretter ikke oftere enn hvert tiende år. Det gis én samlet beløpsgrense for verdien av en eller
flere gaver som gis av arbeidsgiver ved anledningen. Første ledd gjelder kun gaver fra egen
arbeidsgiver og omfatter ikke gaver gitt av tredjeparter.
I annet ledd videreføres anledningene hvor det kan gis skattefri jubileums- eller
oppmerksomhetsgave. Bestemmelsen i annet ledd gjelder både for gaver fra arbeidsgiver og fra
tredjeparter. Beløpsgrensen som fastsettes skal gjelde som en samlet beløpsgrense for gaver fra
arbeidsgiver og tredjeparter ved de aktuelle anledningene. Det er også presisert i forslaget til fjerde
ledd siste punktum. Videre er bestemmelsen forenklet ved at skattefritakene er delt slik at giftermål
står alene i bokstav b og leddet har derfor fått en ny bokstav d ved at de andre fritakene er flyttet
ned. For øvrig vil det etter bokstav c kunne gis gave ved runde år utover 80 års-grensen i gjeldende
bestemmelse.
Etter tredje ledd settes en beløpsgrense for samlede årlige gaver en ansatt kan motta fra
arbeidsgiver og tredjeparter. Det er en videreføring av fritaket for årlige gaver fra arbeidsgiver etter
gjeldende femte ledd, men utvides etter forslaget til også å omfatte gaver fra tredjeparter.
I fjerde ledd videreføres vilkåret om at gave fra egen arbeidsgiver bare blir skattefri når gaven gis
som ledd i en generell ordning i bedriften. Det innebærer et tilleggsvilkår som gjelder alle
skattefritakene i bestemmelsen, men ikke for gaver fra tredjeparter. Det kan for eksempel ikke gis
gaver bare til ledelsen i bedriften eller til utvalgte ansatte. Slike gaver blir kun skattefrie innenfor
vilkårene dersom alle personer i arbeidsgivers bedrift omfattes av gaveordningen. Videre presiseres
at dersom beløpsgrensene i bestemmelsen overstiges, er det bare den overstigende delen av verdien
som blir skattepliktig inntekt. For øvrig nevnes at beløpsgrensene i første, andre og tredje ledd
gjelder som samlet beløpsgrense for en eller flere gaver.
Videre er overskriften endret for å tilpasse den til ordlyden som er brukt i bestemmelsen,
henholdsvis arbeidsforhold framfor ansettelsesforhold.
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7.2.2 Merknad til endring i FSFIN § 5-15-2
Overskriften foreslås endret for å samsvare med endringen i overskriften i FSFIN § 5-15-1.
7.2.3 Merknad til endring i FSFIN § 5-15-6
Det foreslås at det gis skattefritak for et måltid dekket av arbeidsgiver for ansatt som arbeider minst
10 timer sammenhengende i løpet av 24 timer med en øvre beløpsgrense for verdien av måltidet på
200 kroner. Måltidet kan inntas før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale
arbeidstiden er minst 10 timer sammenhengende den dagen.
Regelen skal gjelde når arbeidsgiveren kjøper inn og byr på måltidet (naturalytelse), og når den
ansatte selv kjøper måltidet og får refusjon for faktiske kostnader av arbeidsgiveren (refusjon).

7.3

Endringer i skattebetalingsforskriften

7.3.1 Merknader til endringer i skattebetalingsforskriften § 5-6-11
Som følge av forslag til endringer i FSFIN § 5-15-6 foreslår direktoratet at det ikke skal foretas
forskuddstrekk i refusjon av skattefrie utgifter til overtidsmat. Slik refusjon vil følgelig bli trekkfri etter
forslag til bestemmelsen.
7.3.2 Merknader til endringer i skattebetalingsforskriften § 5-8-30
Direktoratet foreslår at verdsettelse av alle typer naturalytelser skal skje med utgangspunkt i
omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, der forbrukerne normalt har tilgang på varer og tjenester.
Omsetningsverdien blir den prisen som mottaker av fordelen ville måttet betale om han selv på egen
hånd skulle skaffet seg tilsvarende vare eller tjeneste. Etter direktoratets syn blir dette det relevante
sammenligningsgrunnlaget når ytelser fra arbeidsgiver skal verdsettes. Dette vil også likestille
omsetningsleddene, slik at det ikke er av betydning i hvilket ledd arbeidstakeren er ansatt. Det vil
fremme nøytraliteten i skattesystemet.
7.3.3 Merknader til endringer i skattebetalingsforskriften § 5-8-31 og § 5-8-32
Direktoratet foreslår at tidspunkt for verdsettelse og trekk kan følge tidspunktet for
rapporteringsplikten, ved at det skal skje senest to senest to måneder etter utløpet av den
kalendermåneden ytelsene gjelder.

7.4

Endringer i forskrift til skatteforvaltningsloven

7.4.1 Merknad til endring i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2 nytt siste ledd
Vi foreslår at verdien av personalrabatter i arbeidsforholdet, herunder eventuelle rabatter fra
arbeidsgivers leverandører eller kunder, skal innrapporteres selv om de er skattefrie, dersom
omsetningsverdien av varene eller tjenestene i arbeidsforholdet overstiger en beløpsgrense.
Vi foreslår også en forenklet ordning for arbeidsgivere med ansatte som bare deltar i rabattordning
som er innenfor skattefritaket i forskrift til skatteloven § 5-15-3. Arbeidsgiver kan isteden opplyse om
slik skattefri rabattordningen i kontrolloppstillingen som skal vedlegges skattemeldingen etter
skatteforvaltningsforskriften § 7-2-10 annet ledd.
7.4.2 Merknad til endring i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 sjette ledd
Vi foreslår å oppheve skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 sjette ledd, dvs særbestemmelsen som i
dag fremgår av samleforskriften § 5-2-5 sjette ledd om fritak for opplysningsplikt for refusjon av
utgifter til kost ved pålagt overtid når utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og
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legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i
statlig regulativ. For refusjon av faktiske kostnader til et skattefritt måltid mener Skattedirektoratet
at hjemmelen i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-4 første ledd gir fritak for slik dekning når
beløpsgrensen for skattefri refusjon økes til 200 kroner og at bestemmelsen i sjette ledd derfor vil
være overflødig
7.4.3 Merknad til ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-12
Direktoratet foreslår at arbeidsgiver som skal rapportere ytelser som nevnt § 7-2-9, men hvor en
annen har hatt kostnaden, kan legge til grunn at ytelsene skal rapportere om ytelsenes senest to
måneder etter at arbeidstaker har mottatt fordelen eller tiltaket er gjennomført.

7
8.1

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Økonomiske konsekvenser

Hovedformålet med Skattedirektoratets forslag til endringer i regelverket er først og fremst å
klargjøre og forenkle et til dels komplisert og uoversiktlig regelverk. Selv om dette på enkelte
områder vil kunne medføre endringer som påvirker statens skatteinntekter, legges det til grunn at de
foreslåtte endringene i sum skal være om lag provenynøytrale for staten. Konsekvensene for den
enkelte skattyter vil avhenge hvilke ytelser de yter som arbeidsgiver eller mottar som ansatt eller
forretningsforbindelse.

8.2

Administrative konsekvenser

Forslagene om å pålegge arbeidsgiver ansvaret for lønnsopplysningsplikt, forskuddstrekk og
arbeidsgiveravgift for tredjepartsytelser bidrar til å klargjøre regelverket. Dette bidrar til bedre
etterlevelse og økt grad av forutberegnelighet for aktørene. Informasjons- og veiledningsarbeid fra
skatteetaten blir enklere. Endringsforslaget plasserer ansvaret for ytelsen hos mottagerens
arbeidsgiver, men en side ved dette vil kunne være utfordring med å få tilstrekkelig informasjon om
ytelsen eller arrangementet dersom ytelsen gis fra en tredjepart, slik at de sentrale
arbeidsgiverpliktene kan etterleves. I forretningsforhold legges det til grunn at gjensidighetsforholdet
mellom arbeidsgiver og forretningsforbindelser vil bidra til slik informasjonsflyt.
Forslagene innebærer at alle ytelser mv. som er mottatt i sammenheng med arbeidsforholdet skal
innrapporteres av mottagerens arbeidsgiver. Arbeidsgiverne må derfor ha gode rutiner for å holde
løpende oversikt over for eksempel eksterne arrangementer de ansatte deltar på, samt hvilke
personalrabatter de mottar. Det legges til grunn at de fleste arbeidsgivere i dag enten har forbud mot
at ansatte mottar ytelser av betydning fra tredjeparter, eller gode rutiner for å sikre kontroll med det
som mottas. I stor grad vil det også være nødvendig med slike rutiner av hensyn til pliktene etter
bokføringsreglene og arbeidsgivers behov for å verne seg mot korrupsjon mv. Arbeidsgivere som ikke
har fullgode rutiner for dette i dag må etablere dette, men det legges til grunn at arbeidsgiver selv
har interesse av å ha oversikt over hva egne ansatte mottar av ytelser fra både egen arbeidsgiver og
forretningsforbindelser. A-meldingen er tilrettelagt for slik innrapportering av naturalytelser.
Når det gjelder forslag om verdsetting av naturalytelser legger direktoratet til grunn at dette skal skje
til omsetningsverdi. Omsetningsverdien er den prisen som mottaker av fordelen ville måttet betale i
det åpne sluttbrukermarkedet om han selv skulle skaffet seg tilsvarende vare eller tjeneste på
samme tidspunkt. Dette likestiller omsetningsleddene, slik at det ikke er av betydning i hvilket ledd
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arbeidstakeren er ansatt. Videre vil det også fremme nøytraliteten i skattesystemet, med en størst
mulig grad av rettferdighet og lik behandling av skattyterne. Det vil trolig også være enklere for
arbeidsgiverne å forholde seg til omsetningsverdi, særlig i lys av at ytelsene skal innrapporteres
løpende via a-ordningen.
Forslagene til endring av reglene for personalrabatter vil gi en regel det vil være lett å forholde seg til
for arbeidsgiverne og de ansatte. Likestilling av varer og tjenester er en forenkling. Forslaget fremmer
likebehandling, ved at verdsettelse etter omsetningsverdi vil gi samme resultat i form av størrelse på
skattemessige fordeler. Dette vil også gjelde for personalrabatter, hvor fordelens størrelse blir
uavhengig av bransje og omsetningsledd.
Skattedirektoratet foreslår også flere materielle forslag. Reglene for gaver moderniseres ved at
dagens vilkår ved at endres til å være rene beløpsgrenser for nærmere angitte anledninger.
Endringene bidrar til økt forutberegnelighet og klargjøring av regelverket.
Reglene for overtidsmat foreslås endret ved 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. Forslaget likebehandler ulike måter å dekke overtidsmat på og
forenkler arbeidsgivers skattemessige behandling av overtidsarbeid.
Skattedirektoratet foreslår å oppheve skattefritaket for matkuponger i FSFIN § 5-15-6 annet ledd.
Bestemmelsen anses som utdatert og lite brukt i praksis. Opphevelsen bidrar til forenkling av
regelverket for naturalytelser.
Skattefritaket for fri avis forenkles 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 dem dekket
skattefritt av arbeidsgiver. Dette klargjør regelverket sett i lys av utviklingen i nyhetsmarkedet.
Endringene hensyntar ordningen etter a-opplysningsloven, ved at man gir en viss utsettelse med
rapporteringsplikten der man er avhengig av informasjon fra tredjeparten for å kunne rapportere.
Dermed kan man lettere ta stilling til forhold som har betydning for den løpende, månedlige
innrapporteringsplikten.

9 IKRAFTTREDELSE
Skattedirektoratet legger til grunn at endringene skal kunne gjelde fra og med inntektsåret 2018,
forutsatt at Regjeringen fremmer slike forslag i statsbudsjettet for 2018. I den grad de
opplysningspliktige ikke allerede rapporterer ytelser den ansatte mottar i sammenheng med
arbeidsforholdet, legger vi til grunn at de begynner å rapportere slike ytelser fra og med januar 2018.
Skattedirektoratet har ikke tatt stilling til hvorvidt forslagene i notatet innebærer behov for nye
inntektsbeskrivelser i A-ordningen.
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10 VEDLEGG
10.1 Lovforslag
I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
gjøres følgende endring:
§ 5-4 første ledd skal lyde:
(1) Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i henhold til det til enhver tid gjeldende
skattekortet og reglene i dette kapitlet. Dersom en arbeidstaker i et tjenesteforhold mottar ytelse
som nevnt i § 5-6 fra andre enn den som har arbeidstakeren i sin tjeneste, påhviler pliktene etter
dette kapitlet likevel den som har arbeidstakeren i sin tjeneste.
I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) gjøres følgende endring:
§ 7-2 annet ledd skal lyde:
(2) Dersom en arbeidstaker i et tjenesteforhold mottar ytelse som nevnt i første ledd fra andre enn
den som har arbeidstakeren i sin tjeneste, påhviler plikten til å gi opplysninger etter bestemmelsen
her likevel den som har arbeidstakeren i sin tjeneste.
Nåværende annet og tredje ledd blir tredje og nytt fjerde ledd.

10.2 Forslag til endringer i forskrifter
I Finansdepartementets forskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN) gjøres
følgende endringer:
§ 5-15-1 skal lyde:
§ 5-15-1. Gaver i arbeidsforhold
(1) Gaver for verdier inntil [8 000] kroner fra egen arbeidsgiver i anledning av mottakerens
tjenestetid i bedriften, regnes ikke som skattepliktig inntekt når gave gis etter minst 20 års
tjenestetid og består av annet enn pengebeløp. Deretter kan slike gaver gis igjen etter hvert 10 års
tjenestetid.
(2) Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver i arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt for
verdier inntil 4 000 kroner når de består av annet enn pengebeløp. Som jubileums- eller
oppmerksomhetsgaver etter disse bestemmelsene regnes gaver i anledning av at
a. bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25,
b. mottakeren gifter seg,
c. mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år,
d. mottakeren slutter etter minst ti år i bedriften eller går av med pensjon.
(3) Gaver i arbeidsforhold for verdier inntil [1 000] kroner i året som består i annet enn pengebeløp,
regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren.
(4) Gave fra egen arbeidsgiver er bare skattefri etter denne paragraf dersom gaven gis etter en
generell ordning. Dersom beløpsgrensene overstiges blir overstigende beløp skattepliktig inntekt.
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Beløpsgrensene i skattefritakene i annet og tredje ledd gjelder som samlet beløpsgrense for gaver
både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter, herunder forretningsforbindelser mv., som ansatte kan
motta gave fra i sammenheng med arbeidsforholdet.
Overskriften til § 5-15-2 skal lyde:
§ 5-15-2. Gaver utenfor ansettelsesforhold
§ 5-15-3 skal lyde:
(1) Personalrabatter på varer og tjenester regnes ikke som skattepliktig inntekt for den del av
rabattene som gir en prisreduksjon på opptil [ ….] kroner.
(2) Som personalrabatt regnes salg av varer og tjenester, som omsettes i arbeidsgivers virksomhet,
til ansatte i virksomheten til en lavere pris enn omsetningsverdien. Rabatt som nevnt i første ledd,
men som ytes fra arbeidsgivers leverandører eller kunder, likestilles med personalrabatter.
(3) Skattefri personalrabatt etter første ledd kan ikke overstige 50 prosent. Rabattsatsen og
prisreduksjonen skal beregnes på grunnlag av varens eller tjenestens omsetningsverdi. Med
omsetningsverdi menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukere i markedet.
I § 5-15-6 gjøres følgende endringer:
Annet ledd skal lyde:
(2) Ett måltid med verdi inntil 200 kroner til arbeidstaker som arbeider minst 10 timer
sammenhengende i løpet av 24 timer, regnes ikke som skattepliktig inntekt når arbeidsgiver kjøper
inn måltidet eller refunderer arbeidstakerens kostnader til måltidet.
Tredje ledd skal lyde:
(3) Fordel ved privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver regnes
ikke som skattepliktig inntekt for arbeidstaker, når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å
disponere tjenesten.
Nåværende tredje til tiende ledd blir fjerde til nytt ellevte ledd.
I forskrift november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) gjøres
følgende endringer:
§ 7-2-2 nytt siste ledd skal lyde:
Verdien av personalrabatter i arbeidsforholdet, herunder eventuelle rabatter fra arbeidsgivers
leverandører eller kunder, skal innrapporteres selv om de er skattefrie, dersom omsetningsverdien
av varene eller tjenestene i arbeidsforholdet overstiger […..] kroner. For ansatte som bare deltar i
rabattordning som er innenfor skattefritaket i forskrift til skatteloven § 5-15-3, kan arbeidsgiver
isteden opplyse om ordningen i kontrolloppstillingen som skal vedlegges skattemeldingen etter
skatteforvaltningsforskriften § 7-2-10 annet ledd.
§ 7-2-4 sjette ledd oppheves.
Ny § 7-2-12 skal lyde:
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Arbeidsgiver som skal rapportere ytelser som nevnt § 7-2-9, men hvor en annen har hatt kostnaden,
skal rapportere om ytelsene senest to måneder etter at arbeidstaker har mottatt fordelen eller
tiltaket er gjennomført.
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 om skattebetaling (skattebetalingsforskriften) gjøres
følgende endringer:
§ 5-6-11 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Det skal heller ikke foretas forskuddstrekk i refusjon av utgifter til overtidsmat som er skattefrie i
samsvar med FSFIN § 5-15-6.
Nåværende annet til sjette punktum blir tredje til nytt syvende punktum.
§ 5-8-30 første ledd bokstav a og b skal lyde:
a)
Naturalytelser verdsettes til omsetningsverdi. Med omsetningsverdi menes den pris inklusive
merverdiavgift som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste.
b)
Rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelig for forbrukere kan tas med ved
beregning av omsetningsverdien, når den reduserte prisen kan sannsynliggjøres ved annonse,
prislister el.
Nåværende bokstav c oppheves. Nåværende bokstav d og e blir bokstav c og d.
§ 5-8-31 nytt siste punktum skal lyde:
Arbeidsgiver skal verdsette en naturalytelse betalt av tredjepart senest to måneder etter at
arbeidstaker har mottatt fordelen eller tiltaket er gjennomført.
§ 5-8-32 nytt siste punktum skal lyde:
Arbeidsgiver skal medregne ved trekkberegningen en naturalytelse betalt av tredjepart senest to
måneder etter at arbeidstaker har mottatt fordelen eller tiltaket er gjennomført.
I Skattedirektoratets forskrift 6. november 2015 om taksering av formues-, inntekts- og
fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015 gjøres følgende endringer:
§ 1-3-6 skal lyde:
§ 1-3-6 Fradrag for kostnader til ett måltid for skattytere med lange arbeidsdager
For skattytere som arbeider minst 10 timer sammenhengende i løpet av 24 timer, settes fradraget til
kr. 89 per dag, begrenset til 50 tilfeller for inntektsåret. Slikt fradrag skal i alminnelighet bare
innrømmes skattytere som faktisk kjøper mat. For lønnstakere inngår fradraget i minstefradraget.
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