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Postboks 9200, Grønland 

0134 OSLO 

 

Att:  

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

2016/853974 16/3151-9   622.2/JOLO Oslo, 20.03.2017 
 

Høring - Forslag til lov- og forskriftsendring vedr naturalytelser mv 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til direktoratets brev av 21.12.16 angående 

ovennevnte.  

 

LO mener personalrabatter og naturalytelser bør være regulert på en slik måte at det begrenser 

arbeidsgivers mulighet til å benytte det som deler av avlønning av ansatte. Hovedprinsippet 

må være at arbeidstaker betales en anstendig ordinær lønn, med opptjening av pensjon, 

sykepenger og feriepenger. 

 

I eksempelvis varehandelen er det utbredt å motta personalrabatter. Det gjelder blant annet 

innen salg av sportsutstyr, hvor rabattene kan være av betydelig størrelse og verdi. LO 

bemerker at slike rabatter ofte har høyere verdi for arbeidsgiver enn for arbeidstakere, og at en 

klar beløpsgrense for skattefritak er nyttig. Det er særlig ekstrahjelper med få arbeidstimer i 

uka som opplever at personalrabattene i stor grad kompenserer for lav lønn. Samtidig ønsker 

LO å påpeke at varehandelen er en bransje preget av hard konkurranse, og at mindre bruk av 

personalrabatter ikke nødvendigvis vil kompenseres med høyere lønn.  

 

Regelverket for beskatning av personalgoder er komplisert. Det er for eksempel anledning til 

å gjennomsnittsberegne fordelen av firmabil under visse forhold. LO kjenner til at man i visse 

deler av varehandelen benytter seg av slik gjennomsnittsberegning, til tross for at firmabilen 

disponeres utelukkende av en person. Dette gir betydelige skattegevinster for personer som 

disponerer dyre firmabiler.  

 

LO ber om at man parallelt med å øke forenklingen av beskatningsreglene for naturalytelser, 

setter inn ressurser til kontroll slik at skattelovgivningen kan følges ordentlig opp. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Terje Olsson 
(sign.) 

 Roger Bjørnstad 
  

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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