
HØRINGSVAR FORSLAG TIL FORBEDRINGER AV REGELVERKET FOR 
NATURALYTELSER

Vi viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat vedrørende forslag til endringer i 

regelverket for naturalytelser. I det følgende gir vi våre kommentarer i anledning 

Skattedirektoratets forslag. Vi stiller oss selvsagt til disposisjon dersom direktoratet 

ønsker ytterligere dialog i anledning våre innspill. 

Om Hovedorganisasjonen Virke

Virke er landet nest største hovedorganisasjonen og representerer 21 000 

medlemsvirksomheter med til sammen 230 000 ansatte. Medlemsvirksomhetene 

representerer et bredt spekter av næringer, med hovedvekt på handel, service og 

tjenesteyting. 

Våre innspill i forlengelsen av Skattedirektoratets forslag bygger på egne vurderinger i 

kombinasjon med utstrakt medlemsdialog. I tillegg har vi foretatt en nærmere 

gjennomgang av relevante sakskompleks der myndighetene og våre 

medlemsvirksomheter har hatt avvikende syn på tolkning av gjeldende regelverk. 

Virke savner Skattedirektoratets vurderinger av regelverket for fordelsbeskatning av

arbeidsgiverfinansiert støtte til fysisk aktivitet. Etter vårt syn burde dette også vært 

vurdert og omtalt nærmere i direktoratets forslag til nytt regelverk på området for 

naturalytelser. Mot slutten av høringsinnspillet har vi på selvstendig grunnlag kommentert 

svakhetene ved dagens regelverk nærmere. Vi ber om at direktoratet i sitt videre arbeid 

med nytt regelverk for naturalytelser også kommer med forslag til forenklinger når det 

gjelder fordelsbeskatning av arbeidsgiverfinansiert støtte til fysisk aktivitet. 
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Innspill til det enkelte forslag

Nedenfor kommenterer vi direktoratets forslag som gjengitt i høringsnotatet nærmere. En 

gjennomgående innvending mot forslagene er at de i liten grad bidrar til å gjøre 

hverdagen enklere for arbeidsgiver.  Tvert i mot representerer flere av forslagene

betydelige økonomiske og administrative ulemper for den enkelte virksomhet. Dette gjør 

det vanskelig å stille seg bak direktoratets vurderinger av at forslaget som foreligger 

bidrar til forenkling og forbedring sett fra arbeidsgivers ståsted. Vi anmoder direktoratet 

om å jobbe videre med  alternative tilnærminger som gjør at nytt regelverk bidrar til reell 

forenkling for næringslivet. 

Kapittel 3 Forbedring og klargjøring av reglene for verdsettelse av naturalytelser

Virke støtter i utgangspunktet prinsippet om at hovedregelen om verdsettelse av 

naturalytelser til omsetningsverdi bør gis bred anvendelse.  Virke stiller seg derfor også 

bak Skattedirektoratets forslag om at arbeidsgivers utsalgspris bør erstattes av 

omsetningsverdi ved beregning av verdi av rabatt etter skattebetalingsforskriftens §5-8-

30 første ledd bokstav a, b og c. Vi finner det naturlig at Skattedirektoratet tar hensyn til 

følgende forhold i forlengelsen av vår støtte til at reglene for verdsettelse av 

naturalytelser i større grad harmoniseres: 

 Dokumentasjonskrav: Skattedirektoratet foreslår 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.lign. Direktoratet skriver også at "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". Virke vil peke på at et slikt 

dokumentasjonskrav fremstår som urimelig krevende og kostnadsdrivende med 

hensyn til blant annet arkivering av materiale som skal benyttes for å 

sannsynliggjøre faktisk omsetningsverdi. Særlig gjelder dette for store 

handelsvirksomheter der antall transaksjoner som inkluderer personalrabatt ofte 

er betydelig, og der faktisk omsetningsverdi og eventuell laveste pris i markedet 

kan variere betydelig.  

Virke anbefaler at foreslått dokumentasjonskrav begrenses til å omfatte krav til

registering av omsetningsverdi ved personalrabatt gjennom angivelse av kilde 

for fastsatt omsetningsverdi. Dette kan ta form av at man ved salg til ansatte (der

personalrabatt innrømmes) presiserer hva omsetningsverdien er basert på i form 

av kort merknadstekst i egnet system som allerede anvendes av virksomheten 

for registrering av økonomisk informasjon (kassesystem,  ERP, lønnssystem, 

el.lign).En slik merknadstekst kan eksempelvis være "ref tilbudsavis fra 

virksomhet X", eller "fremvist annonse fra virksomhet Y". Et slikt 

dokumentasjonskrav vil både være mer håndterbart, og langt mindre 

ressurskrevende, enn direktoratets forslag til dokumentasjonsplikt. Samtidig vil 

det i kontrollsammenheng kunne gi myndighetene sikkerhet for at virksomheten 

har et bevisst forhold til hva som er å anse som korrekt omsetningsverdi. 
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 Virke stiller seg bak forslaget til verdsettelse av flybonuspoeng og andre 

bonusordninger. Dette under forutsetning av at man også for denne typen 

ytelser innfører et mindre omfattende dokumentasjonskrav enn hva direktoratet 

legger opp til. Det bør også her være tilstrekkelig at man i egnet system oppgir 

kilde til fastsatt omsetningsverdi. 

Kapittel 4 Samle arbeidsgiveransvaret for naturalytelser mottatt i arbeidsforhold 

Virke er usikker på om Skattedirektoratets opererer med riktig begrunnelse for forslaget 

om å samle arbeidsgiveransvaret for naturalytelser mottatt i arbeidsforhold. Gjennom 

høringsnotatet fremholdes det at det etter gjeldende rett er uklart hvem som bærer 

ansvaret for innrapportering når en arbeidstaker mottar ytelser fra andre enn arbeidsgiver 

(tredjepart). Vi tror snarere manglende praktisering av regelverket, enn selve 

regelverket, er hovedutfordringen på dette området. Denne utfordringen kan også løses 

uten å pålegge arbeidsgiver ansvaret for plikt til å innrapportere, verdsette, gjennomføre 

forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av ytelser de ansatte mottar fra tredjeparter. 

Vi registrerer at direktoratet også selv peker på et alternativ til foreslått innretning er at 

tredjepart gis ansvaret for innrapporteringsplikt m.v. 

Vi finner det likeledes relevant å problematisere grensegangen for når det inntrer 

skatteplikt i relasjon til tredjemannsrabatter. I henhold til direktoratets forslag skal det 

være en avgrensning av arbeidsgivers ansvar avhengig av hvorvidt tredjemannsrabatten 

er fremforhandlet av arbeidsgiver eller ikke. Det vises til at rabatter som arbeidsgiver 

aktivt har fremforhandlet eller vært involvert i skal anses som skattepliktige. Motsatt skal 

tredjemannsrabatter definert som markedsføringsrabatter ("nabolagsrabatter" m.v.) 

anses som skattefrie. 

Å oppstille et skattemessig skille mellom ulike tredjemannsrabatter avhengig av hvem 

som har tatt initiativ til rabattavtalen, eller hvem som har vært involvert i at disse gis,

fremstår som lite hensiktsmessig. Dette i forlengelsen av at denne typen rabatter først 

og fremst er å anse som markedsføringsrabatter og nabolagsrabatter uavhengig av hvem 

som har tatt initiativ til avtalen eller vært involvert i at denne kommer i stand. Det er 

sjelden eller aldri slik at arbeidsgiver har en reell forhandlingsmakt når det kommer til 

denne typen rabattavtaler. Gjennomgående er det derimot slik at tredjepart innrømmer 

denne typen rabatter ut fra ønsket om å profilere seg ovenfor virksomheter og dets 

ansatte. Rabatten som ytes er således et alternativ til at virksomheten bekoster andre 

tiltak for å gjøre eget vare/tjenestetilbud kjent ovenfor en potensiell kundegruppe. Dette 

er også tilfellet i de tilfeller rabattavtalen kommer i stand etter at arbeidsgiver har vært 

involvert i at rabatter gis. Følgelig bør man heller ikke utforme skattereglene slik at denne 

typen tredjemannsrabatter, som tross alt innebærer en svært begrenset økonomisk fordel 

for den enkelte arbeidstaker, utløser skatteplikt. 

At rabatter tilkjent arbeidstaker av tredjepart hovedsakelig må være å anse som et rent 

markedsføringstiltak uavhengig av hvem som først har tatt initiativ til at rabattavtalen 

kommer i stand, blir særlig tydelig i forlengelsen av at mange arbeidstakere også 

innrømmes rabatter i forlengelsen av medlemskap i fagforeninger, 

interesseorganisasjoner og lignende. Motivet til virksomheter som inngår samarbeid med 

organisasjoner om å gi en viss rabatt til eksempelvis LOs medlemmer, er 

gjennomgående et ønske om å markedsføre seg ovenfor en bestemt målgruppe. Slik er 



Side 4 av 10

det også for typiske tredjemannsrabatter som oppstår i et arbeidsforhold, der 

eksempelvis et treningssenter eller et renseri i nabolaget inngår en avtale med 

arbeidsgiver om en rabattert pris på virksomhetens tjenester. Dersom arbeidsgiver skal 

pålegges skatteplikt for denne typen rabattordninger bare fordi vedkommende har vært 

involvert i at rabatter gis hans ansatte, vil det være til betydelig ulempe for de berørte 

virksomhetene. Det vil også fremstå som underlig at tredjemannsrabatter som mottas i 

arbeidsforhold og er å anse som markedsføringsmotiverte medfører skatteplikt, mens 

rabatter som gis med samme begrunnelse gjennom fagforeningsmedlemskap er 

skattefrie. Vi viser her til at fagforeningsmedlemskap også må sies å ha nær 

sammenheng med at vedkommende mottaker av rabatten er arbeidstaker. 

Dersom man ønsker å lage en klar avgrensning mot tredjemannsrabatter som bør 

betraktes som skattepliktige (ikke har markedsføring som formål), kan dette gjøres 

gjennom å oppstille tydelige krav til skatteplikt for rabatter der prisavslag er koblet mot 

gjenytelse. I disse tilfeller er det grunnlag for å si at arbeidsgiver har vært direkte involvert 

i fremforhandling av rabatten, og at hensikten med inngått rabattavtale er noe mer enn en 

ensidig profilering/markedsføring. I slike tilfeller vil også virksomhetens forhandlingsmakt 

kunne være avgjørende for størrelsen på rabatten som gis. 

Vårt forslag til avgrensning vil gjøre markedsføringsrabatter skattefrie uavhengig av om 

arbeidsgiver har vært involvert i at rabatter gis hans ansatte, mens aktivt fremforhandlede 

rabatter der ytelse kobles mot ytelse (eksempelvis prisavslag mot prisavslag eller 

prisavslag mot avtale om fri leveranse av et visst antall varer eller tjenester) betraktes 

som skattepliktige.  

Vårt forslag om å innføre en mer lempelig regulering for tredjemannsrabatter vil være en

viktig forenkling for alle landets næringsdrivende. . Det vil heller ikke være spesielt 

kompliserende å utforme et tydelig regelverk der kun rabatter relatert til ytelse mot ytelse 

gjøres skattepliktig. Gjennom en slik regulering kan man også eventuelt innta 

bestemmelser om hvordan særskilte rabatter i form av enkelte bonuspoengordninger skal 

beskattes. Vi finner det svært uheldig dersom direktoratet vinner frem med sitt forslag om 

at tredjemannsrabatter skal anses som skattepliktige i alle de tilfeller som er gjengitt på 

side 46 i høringsnotatet. 

Nærmere om direktoratets forslag om å gi arbeidsgiver utvidede plikter i relasjon 

til tredjepartsytelser/rabatter 

Virke seg kritisk til direktoratets forslag om at arbeidsgiver skal pålegges plikt til å betale 

arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og gi lønnsopplysninger ved tredjepartsytelser. 

Vi minner i denne sammenhengen om at tredjepartsytelser omfatter et stort antall ytelser, 

slik som gaver, reiser, rabatter m.v. som mottas fra arbeidsgivers forretningsforbindelser, 

samarbeidspartnere eller andre. Enkelte virksomheter har gode rutiner for registrering av 

denne typen ytelser. Mange, og spesielt små virksomheter, har imidlertid  ofte ikke fullt 

så gode rutiner for å holde oversikt over om arbeidstakere mottar enkelte ytelser av 

mindre økonomisk verdi fra tredjepart. 

Vår uttrykte skepsis til direktoratets forslag må sees i lys av følgende: 

 Det går et viktig skille mellom de ytelser arbeidsgiver har kontroll over, og de 

tilfeller der ytelser tilfaller arbeidstaker uten at det er besluttet av arbeidsgiver 
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eller ligger innenfor arbeidsgivers kontroll.  Forslaget om å pålegge arbeidsgiver 

skatteplikt ved tredjepartsytelser tar ikke hensyn til denne forskjellen. I praksis vil 

dette kunne medføre at arbeidsgiver blir skattepliktig for ytelser arbeidsgiver ikke 

har kontroll over. Dette er prinsipielt uheldig sett fra et arbeidsgiverståsted. 

 Arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke alltid nødvendige opplysninger verken om 

arbeidsgivers mottak av ytelsen eller ytelsens verdi representert ved tredjeparts 

kostnader ved denne. I teorien er det ikke nødvendigvis krevende å beskrive 

hvordan informasjonsinnhentingen skal foregå. I virkeligheten kan et krav om 

informasjonsinnhenting imidlertid medføre betydelige utfordringer i mange 

virksomheter, og være potensielt nokså ressurskrevende å håndtere. Tatt i 

betraktning dette, og det faktum at arbeidsgiver er den som holdes ansvarlig ved 

brudd på innrapporteringsplikten, fremstår direktoratets forslag som urimelig 

byrdefullt sett fra arbeidsgivers ståsted. Vi ber direktoratet vurdere eget forslag 

om regulering opp mot regjeringens uttalte målsetting om forenkling før man 

konkluderer endelig med hensyn til nytt regelverk. 

 Dersom direktoratets forslag til regulering tas til følge, mener Virke at regelverket 

må utformes på en slik måte at arbeidsgiver ikke blir holdt ansvarlig for 

innhenting av informasjon om tredjepartsytelser på en måte som medfører 

vesentlig risiko arbeidsgiver. Det er viktig at man i endelig forslag til regulering 

oppstiller tydelige krav for hva som skal anses som tilstrekkelige handlinger fra 

arbeidsgivers side. Vi registrerer at det kan oppstå vanskelige tvilstilfeller når 

direktoratet mener at arbeidsgiver kan holdes ansvarlig dersom arbeidsgiver 

"ikke burde ha oppdaget forholdet (mottak av tredjemannsytelser, vår 

anmerkning) på annen måte". Kravene bør være av en slik karakter at 

arbeidsgiver med enkle prosedyrer må sies å ha oppfylt sine plikter.  Dette kan 

eventuelt løses ved å lovregulere tredjeparts opplysningsplikt. Som et minimum 

er det viktig at regelverket fritar arbeidsgiver fra sitt ansvar dersom den som har 

båret kostnadene ikke har levert relevante opplysninger innen fastsatt frist etter 

levering/avgivelse av ytelsen. 

 Direktoratets forslag innebærer at arbeidsgiver blir ansvarlig for å verdsette 

tredjepartsytelsene. Dette kan i mange tilfeller være krevende all den tid 

verdsetting betinger at tredjepart gir opplysninger om kostnadene ved ytelsen, 

og tredjepart av en eller annen årsak ikke rapporterer om dette på en smidig 

måte. For arbeidsgiver vil direktoratets forslag uansett medføre større krav til 

administrasjon sammenlignet med om forslaget om å gi arbeidsgiver utvidet plikt 

til innrapportering m.v. droppes. Alternativt bør man vurdere å innføre en romslig 

beløpsgrense som gjør at tredjepartsytelser/rabatter under en bestemt verdi ikke 

underlegges skatteplikt/rapporteringsplikt. 

Fra vår side er det viktig at direktoratet tar innover seg at tredjepartsytelser er en 

svært bred definisjon som omfatter et bredt spekter av ytelser – og at måten 

direktoratet foreslår å regulere dette på ikke tar hensyn til at den økonomiske 

verdien av slike ytelser tross alt er svært begrenset for den enkelte mottaker. 
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Hvorvidt den begrensede økonomiske verdien av disse ytelsene allikevel er nok 

til å forsvare en omfattende regulering som pålegger alle landets arbeidsgivere 

betydelig merarbeid og økt risiko for sanksjoner fra skattemyndighetenes side, 

stiller vi oss sterkt spørrende til. Konkret savner vi en nærmere 

kost/nytteberegning av direktoratets forslag på dette området.   

Nærmere om flybonuspoeng 

Virke støtter prinsippet Skattedirektoratet har lagt til grunn for fastsetting av hvilke poeng 

som benyttes ved uttak. Virke vil imidlertid på at regelverket i praksis fremstår som 

krevende å håndtere, og ber direktoratet vurdere nærmere om foreslått regulering er 

hensiktsmessig i et kost/nytteperspektiv. Direktoratets ønske om å beskatte 

flybonuspoeng kan også løses ved å videreføre dagens regelverk i kombinasjon med økt 

tydeliggjøring av dette. 

Kundepleie

Direktoratets forslag på området for kundepleie medfører innebærer etter vår oppfatning 

et omfattende dokumentasjonskrav som bør vurderes nærmere. Å innføre et krav om at 

arbeidsgiver skal ha plikt til innrapportering av denne typen opplysninger kan også 

svekke tredjeparts interesse av å sammenstille relevant dokumentasjon sammenlignet 

med en situasjon der denne plikten ligger hos tredjepart. Vi ber om at direktoratet 

vurderer følgende momenter nærmere før endelig regelverk utformes: 

 Krav om at opplysninger om kostnadene skal være knyttet til hver enkelt 

arbeidstaker hos vedkommende arbeidsgiver.  Virke vil her bemerke at det ofte 

kan være vanskelig å spesifisere kostnadene per arbeidstaker, og at 

direktoratets forslag vil medføre betydelig økonomisk og administrativt merarbeid 

for både tredjepart og arbeidsgiver. Dette kan unngås ved å avvise direktoratets 

forslag til regulering. 

 Blant dokumentasjonskravene som listes opp er blant annet "en redegjørelse for 

gjennomføringen av arrangementet", samt opplysninger om "(…) beløp og type 

ytelse mv.". Virke er usikker på hva direktoratet mener at en slik redegjørelse 

skal inneholde, all den tid også programmet for hele arrangementet skal inngå i 

dokumentasjonen. Videre, og som allerede nevnt, vil det rent praktisk også være 

vanskelig å redegjøre i detalj for beløp og type ytelse i en del tilfeller. 

Virke er i utgangspunktet skeptisk til at arbeidsgiver skal vurdere om ytelsen er 

skattepliktig, foreta verdsettelse, innrapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale 

arbeidsgiveravgift ved kundepleie. Dette bør tilligge arrangør eller annen tredjepart. 

Dersom direktoratets forslag får gjennomslag, vil vi anmode om at det foretas en fornyet 

gjennomgang av forslag til dokumentasjonskrav. Her er det viktig å vurdere nærmere om 

kravene kan gjøres enklere enn hva direktoratet legger opp til. 

Det forhold at forslaget ikke gir mulighet for avstemming av skjema for lønn og 

pensjonskostnader (RF-1022), taler også mot at arbeidsgiver bør ha ubegrenset plikt til 

innrapportering av tredjemannsytelser. 
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Kapittel 5 Ny modell for skattefritak for personalrabatter 

Virke støtter Skattedirektoratets ønske om et tydeligere og mindre skjønnsbasert på 

området for personalrabatter. Flere av våre medlemmer oppfatter dagens regelverk som 

utfordrende å forholde seg til. Dette i forlengelsen av at de oppstilte vilkårene når det 

gjelder skattefrie personalrabatter er utformet på en måte som i liten grad gir eksakt svar 

på når personalrabatter er å anse som skattefrie.  

Når det gjelder direktoratets forslag til ny modell for skattefrie personalrabatter, vil vi i det 

følgende kommentere hvert enkelt element i forslaget separat. Dette i forlengelsen av at 

vi i utgangspunktet er positiv til en ny modell, men er kritiske til deler av direktoratets 

forslag. 

 Øvre samlet beløpsgrense for personalrabatter som kan mottas skattefritt. 

Virke anbefaler at det ikke innføres en øvre samlet beløpsgrense for skattefrie 

personalrabatter som skal gjelde uavhengig av næring og bransje. Vårt standpunkt er 

avledet av at personalrabatter har ulik funksjon avhengig av bransje og næring, og at en 

felles beløpsgrense (med mindre beløpsgrensen settes svært høyt) vil være til hinder for 

at man kan ta hensyn til disse og andre viktige forskjeller.

For mange av Virkes medlemmer er skattefrie personalrabatter viktige i markedsførings-

og profileringssammenheng. Særlig gjelder dette for mote og fritidsbransjene, der det på 

bransjehold forventes at de ansatte ikler seg/benytter virksomhetens egne produkter 

både i og utenfor arbeidstid. Dette av hensyn til virksomhetens behov for å profilere 

egne produkter, og fordi det fremstår som kommersielt uheldig dersom kunder møter 

ansatte som anvender konkurrerende virksomheters merkevarer/produkter. Også innen 

andre bransjer der det omsettes varer og tjenester med distinkte forskjeller avledet av at 

merkevarene spiller en viktig betydning, er det kutyme at arbeidstaker innrømmes 

skattefrie personalrabatter i profileringssammenheng.  

Gjennom å innføre en øvre samlet beløpsgrense vil arbeidsgiver i redusert utstrekning 

kunne benytte arbeidstaker for profilering av egne produkter/tjenester uten at det utløser 

skatteplikt. Dette er uheldig og potensielt skadelig for norske arbeidsplasser innen 

handels og servicenæringen. Det vil i tillegg kunne være potensielt fordyrende for 

arbeidsgiver ved at arbeidsgiver enten må betale økt arbeidsgiveravgift, eller må innrette 

seg på en slik måte at produkter/tjenester som skal anvendes av de ansatte i 

profileringssammenheng ikke utløser skatteplikt ved bruk. Virke kan ikke se at disse 

forholdene er nærmere problematisert i direktoratets høringsnotat.

En felles beløpsgrense tar heller ikke hensyn til de betydelige forskjellene som eksisterer 

mellom ulike bransjer og næringer med hensyn til hvilke varer og tjenester som omsettes. 

I næringer der det hovedsakelig omsettes forbruksvarer vil en øvre samlet beløpsgrense 

gi rom for betydelig bruk av skattefrie personalrabatter målt ved faktisk vareuttak. Motsatt 

vil virksomheter som omsetter kapitalvarer kunne ende i en situasjon der den øvre 

samlede beløpsgrensen står i veien for at arbeidstaker i det hele tatt kan oppnå 

personalrabatt på vare/tjenestekjøp uten at det utløser delvis skatteplikt (for beløp over 

skattefritt bunnbeløp). I disse næringen vil det skattefrie vareuttaket i praksis være lik null 

for de ansatte. I praksis vil forslaget om samlet beløpsgrense dermed virke betydelig 
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skatteskjerpende for enkelte arbeidstakergrupper, mens andre ikke vil oppleve noen 

endring dersom direktoratet vinner frem med sitt forslag til nytt regelverk. Virke anbefaler 

direktoratet å vurdere hvordan forskjeller mellom bransjer som typisk omsetter 

kapitalvarer versus forbruksvarer kan tas hensyn til i endelig forslag til nytt regelverk.

Det er også viktig å minne om at skattefrie personalrabatter ofte spiller en viktig rolle i 

forbindelse med arbeidsgivers opplæring og kompetanseutvikling av egne 

medarbeidere. Dette kan eksempelvis ta form av at arbeidsgivere innrømmer de ansatte 

personalrabatter på produkter og tjenester der det er av stor betydning at arbeidstaker 

har forståelse om disses egenskaper for å lykkes med å utføre eget arbeid på en 

tilfredsstillende måte. For arbeidstakere ved ulike kulturinstitusjoner vil kunnskap om 

egne forestillinger være viktig for å kunne veilede egen kundegruppe. Skattefrie 

personalrabatter gjør det mulig for ansatte innen denne næringen å opparbeide seg 

kunnskap og innsikt om tjenestene som tilbys gjennom å overvære forestillingene uten at 

det utløser skatteplikt. 

Likeledes vil det være viktig for personell som jobber i for eksempel sportsbransjen å  

teste ut produkter over tid for å yte god kjøpsveiledning ovenfor egne kunder. Også her 

spiller skattefrie personalrabatter en viktig rolle. 

Virke anbefaler at direktoratet vurderer nærmere om det kan innføres en beløpsgrense 

som i større grad tar hensyn til de beskrevne forholdende. Dette kan ta form av at man 

ikke innfører en felles beløpsgrense, men lar den variere mellom ulike næringer og 

bransjer. Eventuelt kobler ulike nivå på beløpsgrensen med nærmere vilkår der hensynet 

til markedsføring og kompetanseutvikling tillegges vekt. 

Som et alternativ bør det vurderes om dagens krav om at personalrabatten skal være 

rimelig, beholdes til erstatning for innføring av en beløpsgrense. Vilkåret kan

konkretiseres og tydeliggjøres gjennom å angi en nærmere beskrivelse av hva som er å 

anse for rimelig. Dette kan eksempelvis ta form av at man uttaler at lav rabattprosent gir 

grunnlag for høyere vare/tjenesteuttak, mens høy rabattprosent kvalifiserer til lavt 

vareuttak. Målet er å fange inn at den totale verdien av rabatter skattyter har oppnådd i 

inntektsåret skal være rimelig, og ikke av et omfang som åpenbart er i strid med formålet 

bak skattefrie personalrabatter.  

 Bruk av alminnelig omsetningsverdi for verdsetting av rabattens størrelse.

Vi har ingen innsigelser mot dette så fremst man fastsetter enke bestemmelser til 

dokumentasjon av alminnelig omsetningsverdi som ikke virker kostnadsdrivende. Se våre 

kommentarer knyttet til kapittel 3 i høringsnotatet. 

 Begrensning med hensyn til rabattens størrelse målt som andel av 

omsetningsverdi.

Virke støtter direktoratets forslag med hensyn til at rabattens størrelse målt som andel av 

omsetningsverdi begrenses til maksimalt 50 prosent på den enkelte vare eller tjeneste. 

Dette under forutsetning av at direktoratet finner alternative løsninger til en øvre samlet 

beløpsgrense for skattefrie personalrabatter. 
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 Krav om at rabatter i arbeidsforholdet fra arbeidsgiverens leverandører og 

kunder skal likestilles med de tradisjonelle personalrabattordningene for varer og 

tjenester som omsettes i arbeidsgivers bedrift.

Virke advarer mot at direktoratets forslag på dette punktet kan medføre økte økonomiske 

og administrative byrder for den enkelte arbeidsgiver. Vi stiller i forlengelsen av dette 

spørsmål ved om det er hensiktsmessig å innføre en regulering som pålegger den 

enkelte virksomhet å holde oversikt over hvilke leverandør- og kunderabatter den enkelte 

arbeidstaker mottar, all den tid slike rabatter ofte også innrømmes andre uten at det er 

knyttet opp mot arbeidsforhold. Vi viser her til vår drøfting knyttet til tredjemannsrabatter 

og vil peke på at leverandørrabatter også ofte er å anse som rene markedsføringstiltak 

fra virksomhetens leverandører og kunder. 

 Avgrensning av personalrabatter til å gjelde juridisk subjekt arbeidstaker er 

ansatt i. 

Etter vår oppfatning bør også rabatt gitt på produkter og tjenester som inngår i andre 

konsernselskapers (mor, søster, datterselskaper m.v.) produkt/tjenesteportefølje anses 

som skattefrie. Dette uavhengig av om de aktuelle varene omsettes i arbeidsgiverens 

virksomhet vurdert etter de smale kriteriene direktoratet legger opp til (ref juridiske 

subjekt man har arbeidsavtale med). Vårt innspill på dette området må sees i lys av 

behovet for et enklest mulig regelverk. Flere av våre medlemmer har også en 

selskapsmessig organisering der direktoratets forslag er til hinder for fleksible ordninger i 

henhold til formålet bak skattefrie personalrabatter. 

 Innrapportering av personalrabatter. 

Virke anbefaler at kravet til innrapportering av personalrabatter utformes på en måte som 

gir den enkelte arbeidsgiver minst mulig grad av merarbeid utover å gi avgi de faktiske  

opplysningene som er nødvendig for å oppfylle eventuell skatteplikt. Virke stiller seg 

derfor positiv til direktoratets forslag om en enkel modell for arbeidsgivere som kun har 

åpenbart skattefrie ordninger. 

For virksomheter der det foreligger personalrabatter som er skattepliktige, bør det være 

tilstrekkelig at arbeidsgiver pålegges å rapportere verdien av den skattepliktige ytelsen 

per ansatt. Rapporteringen må begrenses til å gjelde personene som har mottatt slike 

ytelser, og verdien av disse ytelsene utover det som er å anse som skattefrie 

personalrabatter. 

Kapittel 6 – øvrige forslag 

Regler om overtidsmat

Virke støtter direktoratets forslag til endringer i regelverket med hensyn til overtidsmat, 

men ber om at fastsatt beløpsgrense settes høyere enn 200,- for mat inklusive drikke. 

Dette med utgangspunkt i gjeldende kostnadsnivå for denne typen varer. Virke ber også 
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om en vurdering av om regelverket kan utformes slik at man ved overtredelse av 

beløpsgrensen kun blir skattepliktig for den delen som overstiger fastsatt skattefri grense. 

Fordelsbeskatning av arbeidsgiverfinansiert trening

Virke registrerer at direktoratet ikke foreslår endringer i regelverket for fordelsbeskatning 

av arbeidsgiverfinansiert trening.   Vi ber om at direktoratet prioriterer dette i sitt videre 

arbeid med å revurdere regelverket for naturalytelser. Dette av hensyn til behovet for et 

enklere regelverk som i redusert grad pålegger arbeidsgiver skatteplikt og detaljerte krav 

til innrapportering per arbeidstaker. 

Vi finner det også viktig å peke på at en helt eller delvis fjerning av fordelsbeskatning av 

arbeidsgivers økonomiske bidrag til fysisk aktivitet vil være svært viktig for å nå 

myndighetenes målsettinger på det forebyggende folkehelsearbeidet. 

En omlegging av dagens regelverk vil likeledes være viktig for å unngå uheldige 

tilpasningseffekter som oppstår i forlengelsen av at arbeidsgivers støtte til fysisk aktivitet 

behandles ulikt skattemessig avhengig av hvordan aktivitetstilbudet er innrettet. Sett fra 

Virkes ståsted, er det åpenbart urimelig at ansatte med tilgang til eget treningsrom er 

fritatt fra skatteplikt, mens økonomisk støtte fra arbeidsgiver for trening på treningssenter 

medfører full skatteplikt. Vi vil også peke på at den samme urimelighet gjør seg 

gjeldende med hensyn til arbeidsgivers finansiering av fysisk aktivitet gjennom 

bedriftsidrettslag  versus økonomisk støtte til treningssentertrening. 

Sett i lys av direktoratets forslag til regulering av tredjemannsrabatter, vil vi understreke 

at treningssenterbransjens rabatter til ulike virksomheter i så å si alle tilfeller er å anse 

som markedsføringsrabatter. Dette uavhengig av om det er arbeidsgiver eller 

treningssenteret som har tatt initiativ til inngått firmaavtale. Vi ber om at direktoratet 

legger vekt på dette sin videre forståelse av hvordan tredjemannsrabatter fra 

treningssenterbransjen skal behandles skattemessig. Konkret foreslår vi at direktoratet 

tydeliggjør i nytt regelverk at tredjemannsrabatter fra treningssenter ikke gjøres 

skattepliktig med mindre det foreligger tilfeller der ytelse (rabatt) er koblet mot økonomisk 

gjenytelse. 

Vennlig hilsen
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