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Høring - Forslag til lov og forskriftsendringer vedr naturalytelser mv 

 

Det vises til Skattedirektoratets høring av 21.12.2016 om forslag til endringer i regelverket for 

visse naturalytelser.  

 

Et av formålet med forslagene må være å foreta administrative forenklinger for arbeidsgivere. 

Direktoratet foreslår å forenkle skattefritaket for fri avis ved å innføre en ny regel om at 

ansatte som har tjenstlig behov for abonnement på en eller flere nyhetstjenester på grunn av 

sitt arbeid, skal kunne få slike tjenester dekket skattefritt av arbeidsgiver. Bestemmelsen 

gjøres nøytral mht. nyhetstjenestens format og vilkåret i gjeldende skattefritak om at ansatte 

må holde eget abonnement oppheves. Vi er positive til å oppheve vilkåret i gjeldende 

skattefritak om at ansatte må holde eget abonnement. 

 

Skattedirektoratet skriver videre i 6.2.3.2, tredje avsnitt; "For enkelte ansatte som ikke fyller 

vilkåret om tjenstlig behov, vil tilgangen (ikke faktisk bruk) utenfor arbeidssituasjon, utløse 

skatteplikt, og skattepliktig fordel fastsettes til omsetningsverdi av et individuelt abonnement 

på avisen eller nyhetstjenesten." Vi mener dette er uheldig fordi det vil medføre at 

virksomheter som tegner bedriftsabonnementer på digitale aviser må vurdere hvilke ansatte 

som ikke har et tjenstlig behov, og påse at skatteplikten utløses for disse. Det vil kunne være 

ansatte som ikke har noen interesse av avisen, og vil i realiteten forhindre virksomheter fra å 

tegne slike bedriftsabonnement. Vi foreslår heller at digitale bedriftsabonnement sidestilles 

med ansattes tilgang til aviser kun på arbeidsplassen, og på samme vis må anses som et 

rimelig velferdstiltak siden avisene er tilgjengelig for alle ansatte. 

 

Hvis en virksomhet tegner et bedriftsabonnement må man anta at virksomheten har vurdert 

at det tjenstlige behovet er tilstede for et betydelig antall ansatte før de tegner slike 
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bedriftsabonnementer, og det vil da bli uhensiktsmessig å skulle luke ut det mindretallet dette 

ikke ev. gjelder. Dette vil, etter vårt skjønn, kunne føre til den samme problemstillingen 

Skattedirektoratet nevner under 6.2.3.1: "Videre kan det være uklart hva som ligger i kravet 

om "et spesielt informasjonsbehov" på grunn av arbeidet. Det framstår som et strengt vilkår 

som innebærer at det må ligge noe mer enn alminnelig tjenstlig behov til grunn for 

skattefrihet, men direktoratet antar at det blir praktisert ulikt og i en del tilfeller tolkes som at 

det skal lite til." Målet med de forslagene må være å fjerne slike punkter som er åpne for 

skjønn og tolkning, og oppnå administrative forenklinger. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sigmund Johansen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Inger E. Tveterås 

rådgiver 
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