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Høringssvar - forslag til lov- og forskriftsendringer vedr naturalytelser mv 

Forord/Innledning 

En skatteoppkrevers hovedfunksjoner er å kontrollere og veilede arbeidsgivere. Som representant 
for skatteoppkrevere er NKK en naturlig bidragsyter i jobben med å lage gode og forståelige regler 
for lønnsbeskatning. Naturalytelser er en vesentlig del av arbeidsfeltet til skatteoppkrevere og vi 
ser at jobben med å lage gode, etterprøvbare løsninger som også er rettferdig og forståelig er 
viktig og komplisert. Som en veiledende kontrollinstans er vi tett på de ansatte, tett på 
problemstillingene og tett på arbeidsgiver. Vi ser både de som bevisst prøver å bøye reglene og 
de som aktivt forsøker å etterlev, men som syns regelverket er vanskelig å forholde seg til. Det å 
lage enkle regler som også ivaretar den etterprøvbarheten som arbeidsgiverkontrollen er avhengig 
av, er meget vanskelig og det er viktig å kunne vekte flere sider. Derfor har vi i vårt tilsvar forsøkt å 
belyse også problemene slik at man er kjent med så mange sider av saken som mulig. 

Kapittel 3 (i høring): Forbedring og klargjøring av reglene for verdsettelse av naturalytelser 

3.3.2.2 Klargjøre hvordan omsetningsverdien fastsettes og oppheve noen særregler 

Vi støtter forslaget om å oppheve særreglene for verdsettelse i skattebetalings-

forskriften § 5-8-30 første ledd bokstav a, b og c og erstatte disse med en generell regel om at 

med omsetningsverdi menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukere av samme vare 

eller tjeneste, herunder rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelige. Særreglene var 

ment for å gjøre det enklere for arbeidsgiver å verdsette, men hadde som konsekvens 

forskjellsbehandling og uberettigede skattefrie fordeler. 
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