
Høringsuttalelse fra Infotjenester

Forslag til lov- og forskriftsendringer vedr. naturalytelser mv.

Infotjenester AS er enig i at det er behov for fornyelse av regelverket på naturalytelser. Vi støtter i 

hovedsak forslagene fra Skattedirektoratet, men er uenige i at arbeidsgiver skal pålegges plikter 

der tredjeparter yter fordeler.

Vi har valgt å komme med kommentarer knyttet til de konkrete forslagene i høringsnotatet og har 

derfor benyttet samme punktnummerering.

Til pkt. 3 – Verdsettelse av naturalytelser

 Vi er enige i at naturalytelser i størst mulig grad skal verdsettes til omsetningsverdi i forhold 

til reglene om skattetrekk. Dette samsvarer også godt med bestemmelsen om verdsettelse til 

omsetningsverdi i skatteloven § 5-3.

 Vi er videre enig i at omsetningsverdien bør settes til den pris som er allment tilgjengelig for 

forbrukere i sluttbrukerleddet.

 Vi er videre enige i at særreglene for verdsettelse av:

o Egentilvirkede varer, tjenester og driftsmidler mv. og for

o Varer, tjenester og driftsmidler mv. innkjøpt til driften og for

o Varer og tjenester spesielt til arbeidstakerne

bør oppheves da det skaper forskjellsbehandling og kompliserer reglene.

 For å unngå urimelige skjevheter er vi enige i at rabatter og tilbudspriser som er allment 

tilgjengelige for publikum skal hensyntas ved verdsettelsen. Herunder er vi enige i at 

arbeidsgiver må kunne sannsynliggjøre den rabatterte prisen ved å oppbevare annonser, 

prislister eller annen dokumentasjon.

Til pkt. 4 – Samle arbeidsgiverpliktene for naturalytelser hos arbeidsgiver

 Infotjenester er ikke enig i at dagens regler er spesielt uklare når det gjelder plikten til å 

foreta skattetrekk. Det følger av skattebetalingsloven § 4-1 at arbeidsgiver er den som gir 

noen en trekkpliktig fordel. Dersom tredjepart gir noen en trekkpliktig fordel, mener vi at 

tredjeparten skal regnes som arbeidsgiver i forhold til reglene om skattetrekk. Det forhold at 

tredjeparten ikke utbetaler kontantlønn og derfor ikke kan trekke skatten er løst i 

skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd. Det er der innført en plikt til å orientere 

skattekontoret om forholdet.

 På tilsvarende måte er vi ikke enige i at innrapporteringsplikten på a-meldingen er spesielt 

uklar. Det følger av skatteforvaltningsloven § 7-2 at den som selv eller gjennom andre har ytt 

en fordel skal foreta innrapportering. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift av naturalytelser 

følger trekkplikten, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

 En annen sak er at tredjeparter normalt ikke gjennomfører sine plikter i slike tilfeller.



 Infotjenester er uenig i forslaget om at arbeidsgiverpliktene skal legges på arbeidsgiver, når 

den skattepliktige fordelen ytes fra tredjeparter.

 Vi mener at tredjeparter som velger å gi slike skattepliktige fordeler selv må ivareta 

arbeidsgiverpliktene. Vi mener at dette må gjelde selv om det ikke foreligger et 

arbeidsforhold mellom skattyter og tredjeparten.

Spesielt om uttak av fordeler ved bruk av bonuspoeng:

 Infotjenester er enig i at ved uttak av flybonuspoeng skal poeng opptjent privat anses som 

først uttatt. Vi mener regelen må være generell og ikke bare gjelde flybonuspoeng. Vi er også 

her uenig i at arbeidsgiverpliktene skal pålegges arbeidsgiver. Realiteten er at det er

flyselskapet som gir fordelen, ikke arbeidsgiver.

 Vi mener også at det bør skilles på arbeidsgiverpliktene ved gaver ol. og ved uttak av fordeler 

ved bruk av bonuspoeng. Bonuspoeng kan opptjenes både privat og i yrket. For flyselskapet, 

hotellkjeden ol. vil det ikke være mulig å skille dette, og det blir vanskelig å pålegge 

arbeidsgiverplikter i slike tilfeller.

 Internt hos oss har det vært noe uenighet om forslaget om at pålegge arbeidsgiver 

arbeidsgiverplikter for fordeler fra tredjeparter. Uenigheten har gått på forslaget om å 

pålegge arbeidsgiver trekkplikt og innrapporteringsplikt for fordeler fra tredjeparter. Det har 

vært enighet om at det er urimelig å pålegge arbeidsgiveravgift på arbeidsgiver i slike tilfeller.

Til pkt. 5 – Skattefrie personalrabatter

 Infotjenester slutter seg i hovedsak til Skattedirektoratets forslag.

 Vi støtter forslaget om at det innføres en øvre samlet beløpsgrense for skattefrie 

personalrabatter, f.eks. kr 12 000 pr inntektsår. Vi foreslår videre at beløpsgrensen avkortes

forholdsmessig ved ansettelse deler av året. Påbegynt kalendermåned regnes som hel 

kalendermåned.

 Vi har vurdert om denne beløpsgrensen bør fastsettes som et skattefritt beløp pr.md. (pga. 

den månedlige innrapporteringen på a-meldingen), men har kommet til at dette ikke er en 

god løsning i forhold til personalrabatt på større kapitalgjenstander.

 Vi foreslår videre at dette beløpet fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for det enkelte 

inntektsår.

 Etter vår oppfatning bør ikke rabatter fra tredjeparter komme inn under disse reglene om 

skattefrie personalrabatter. Det vil etter vår oppfatning bli en altfor omfattende 

arbeidsbyrde som pålegges arbeidsgiver.

 Dersom det er ønskelig at rabatter fra arbeidsgivers kunder/leverandører også skal gis 

skattefritt, bør dette ha egen skattefritaksregel. Etter vår oppfatning er det svært uheldig å 

pålegge arbeidsgiver plikter til å følge opp slike rabatter.



Til pkt. 6.1 – Gaver i arbeidsforhold

 Infotjenester AS slutter seg i hovedsak til Skattedirektoratets forslag.

 Vi er imidlertid ikke enige med Skattedirektoratet i at FSFIN § 5-15-1 er uklar når det gjelder 

forholdet til gaver fra tredjeparter. Forskriften benytter begrepet «gaver fra arbeidsgiver…». 

Vi mener at det er klart at gaver fra tredjeparter ikke omfattes av dagens regler om slike 

skattefrie gaver.

 Dersom det er ønskelig at gaver fra tredjeparter skal kunne gis skattefritt, bør dette løses 

ved at forskriften får en egen bestemmelse om dette og der slike gaver kommer i tillegg til 

regelen om skattefrie gaver fra arbeidsgiver. Dersom det er ønskelig at andre selskaper i et 

konsern også skal kunne gi skattefrie gaver, bør dette løses ved egne bestemmelser om slike 

gaver.

 Vi mener at det er uheldig at flere forskjellige selskaper skal måtte samkjøre sine gaver for å 

kunne foreta korrekt innrapportering. Dette gjelder også innenfor samme konsern.

 Oppmerksomhetsgaver: Vi mener det er behov for en nærmere definisjon av hva som menes 

med begrepet «oppmerksomhet». For eksempel kan neppe premiering av god arbeidsinnsats 

være slik oppmerksomhet, som kan gi rett til slik skattefri gave.

 Spesielt for oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi som følger av ligningspraksis:

o Vi mener dette skattefritaket bør reguleres i FSFIN og at det bør fastsettes en 

beløpsgrense på lik linje med fradragsrett i skatteregnskapet, jf. Skattedirektoratets 

forskrift av 22.11.1999 nr. 1160 § 6-21-6. Vi foreslår at inntekts- og fradragsgrensen 

settes til samme beløp.

o Vi foreslår videre at det reguleres at kostnader til selve forsendelsen av slike gaver 

kan dekkes skattefritt, i tillegg til selve gavens verdi

 Beløpsgrenser generelt: Vi ser at Skattedirektoratet foreslår at beløpsgrensene skal fastsettes 

i forbindelse med statsbudsjettet for det enkelte år, men ønsker her å nevne at vi får mange 

reaksjoner fra kunder på at beløpsgrensene har stått stille i veldig mange år nå.

 Forslag fra Infotjenester om skattefritaksregel for reklamegaver/reklameartikler:

o Vi foreslår at det innføres en regel om at reklameartikler med fastmontert logo kan 

gis skattefritt til ansatte og forretningsforbindelser/andre innenfor en beløpsgrense. 

Vi foreslår å bruke samme grense som gjelder i forhold til fradragsregelen i 

Skattedirektoratets forskrift av 22.11.1999 nr. 1160 § 6-21-5 første ledd.

Til pkt. 6.2 – Fri avis

 Infotjenester AS slutter seg til Skattedirektoratets forslag.



Til pkt. 6.3 – Overtidsmat

 Infotjenester AS slutter seg til Skattedirektoratets forslag når det gjelder refusjon av utgifter 

til overtidsmat og når det gjelder arbeidsgivers innkjøp av slik mat (naturalytelse).

 Vi foreslår at det innføres en regel som sier at arbeidsgiver ikke kan dekke slik overtidsmat 

under yrkesreiser/tjenestereiser dersom det utbetales diett og ved arbeid på hjemmekontor.

 Når det gjelder bestemmelsen om trekkfri utbetaling av ulegitimerte matpenger, mener vi at 

det ikke er behov for en slik bestemmelse. Siden det er et krav om at arbeidstaker faktisk skal 

kjøpe mat, vil det være enklere for arbeidsgiver å kontrollere dette dersom arbeidstaker 

faktisk må levere bilag for serveringen. Man slipper da også å innføre begrensningen om 

maks. 50 dager pr. kalenderår.

Til pkt. 6.4 – Matkuponger

 Vi er enige i forslaget om å oppheve skattefritaket for matkuponger.

Til pkt. 7 Økonomiske og administrative konsekvenser

 Infotjenester AS har ikke kommentarer til provenyvirkninger.

 Infotjenester AS mener at det er viktig med enkle og robuste regler for næringslivet, og også 

for arbeidstakerne. Vi mener at forslagene i høringsnotatet på de fleste områder ivaretar 

dette på en god måte. Når det gjelder utvidelsen/endringen av arbeidsgiverpliktene for 

naturalytelser, viser vi til våre kommentarer til pkt. 4

Med vennlig hilsen

Infotjenester AS

v/Øivind A. Elvestad
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