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Høringssvar fra Økonomiforbundet

Forslag til lov- og forskriftsendringer vedrørende naturalytelser m.v.

Vi viser til høringsdokument datert 21.12.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Økonomiforbundet stiller seg positiv til en revidering av regelverket på naturalytelser. I 
hovedsak støttes de fleste forslagene, men Økonomiforbundet kan ikke stille seg bak 
forslaget om at arbeidsgiver skal pålegges plikter der tredjeparter yter fordeler.

Vi har i det videre valgt å kommentere de konkrete forslagene i høringsnotatet punktvis. 

Til punkt 4 – Samle arbeidsgiveransvaret for naturalytelser mottatt i 
arbeidsforhold.

Det er forslag om innberetningsplikt for ytelser fra leverandører som ikke ville bli gitt dersom 
arbeidstakeren ikke hadde vært ansatt hos arbeidsgiveren. Økonomiforbundet mener at i de 
tilfeller tredjepart yter skattepliktige fordeler for en lønnsmottager må også tredjepart ivareta 
de innberetningsmessige og arbeidsgiveravgiftsmessige forhold som arbeidsgiver i slike 
tilfeller, selv om det ikke eksisterer noe avtalt reelt arbeidsforhold.

Slik forslaget er utformet vil dette stimulere til å gi tredjepartsytelser uten å ha krav til 
innrapportering da ansvaret for innrapportering tillegges arbeidsgiver. Forslaget vil stride mot 
alminnelig rettsoppfatning dersom andre enn at de som gir ytelsene har ansvar for 
innrapporter og arbeidsgiveravgift.

Det vil også være både urimelig og vanskelig å følge opp for den ordinære arbeidsgiver i slike 
tilfeller, da arbeidsgiver som regel ikke har nødvendig opplysninger om ytelsen.         
En annen sak er at der tredjeparter ikke overholder sine plikter i slike tilfeller, vil det        
være vanskelig å håndheve etter forutsetningene slik forslaget er utformet. Det kan derfor
oppstå uklarheter rundt eventuelle ansvarsforhold og rundt manglende eller
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feilaktig rapportering. En slik løsning vil derfor bidra til usikkerhet i forhold til informasjon til 
ekstern regnskapsfører som bistår med lønningsarbeidet.

Vi er enige om at dette taler for at tredjepart bør ha plikt til å gi opplysninger til 
skattemyndighetene. 

Økonomiforbundet mener forøvrig at innrapporteringsplikten på a-meldingen er klar nok i sin 
nåværende form, det vises i så henseende til skatteforvaltningslovens § 7-2. Videre er plikten 
til å betale arbeidsgiveravgift av naturalytelser regulert i folketrygdlovens § 23-2.   

Til punkt 5 – Ny modell for skattefritak for personalrabatter

Økonomiforbundet er i hovedsak enig Skattedirektoratets forslag som ligger under punkt 5. 
Dog med en kommentar.
Etter Økonomiforbundets mening bør ikke rabatter fra tredjepart legges inn direkte inn under 
reglene om skattefrie personalrabatter. Det vil være urimelig å pålegge ordinær arbeidsgiver 
de oppfølgingsplikter som følger av høringen. Dette kan bli en omfattende arbeidsbyrde og en 
mulig manglende kvalitet på innrapporteringen.

Utover dette er Økonomiforbundet enig i at det settes en øvre samlet skattefri beløpsgrense pr 
inntektsår, samt at verdifastsettelsen på den rabatterte varen skal skje med ordinær 
omsetningsverdi.       

Til punkt 6 – Øvrige forenklinger og forbedringer av reglene for visse
                         naturalytelser

Økonomiforbundet støtter Skattedirektoratets forslag i punktene 6.1 og 6.2
Vedrørende punkt 6.3 er vilkårene noe uklare for oss. Dette bunner i endring av begrepet 
«fravær fra hjemmet» til «sammenhengende arbeid». 
I gitte tilfeller der tariffavtalen har bestemmelser om dette eller det er etablert vaktordninger 
kan den nye ordlyden være misvisende eller direkte motstridende mot de avtalte forhold. 
Dette gjelder i de forhold der overtiden starter og avsluttes i hjemmet. Dette bør presiseres 
nærmere slik at uklarheter ikke oppstår hos den enkelte arbeidsgiver.

Avslutningsvis:
Flere av forslagene i høringen har den konsekvens at arbeidsgiver/regnskapsfører får flere 
oppfølgings- og kontrollrutiner som vil være ressurskrevende, både i oppfølging og med 
hensyn til rutiner. Økonomiforbundet mener at det er en mangel ved høringen at dette ikke er 
utredet bedre. 

Med vennlig hilsen
Økonomiforbundet
Rune Martinsen
Daglig leder


