
 

 

Skattedirektoratet 
SKD-regelforslag@skatteetaten.no 
 
 
 
 
 
 

Oslo, 21. mars 2017 
Deres ref.: 2016/853974 

Vår ref.: BB 
 
 

Høring	–	forslag	til	lov-	og	forskriftsendringer	vedrørende	
naturalytelser	mv.	
 
Det vises til Skattedirektoratets høringsnotat av 21. desember 2016 med forslag til endringer 
i regelverket for naturalytelser. 
 
Det heter i høringsnotatet at formålet med forslagene er å forbedre regelverket og 
derigjennom øke rettssikkerheten og redusere etterlevelseskostnadene. Det er også vist til 
Regjeringens arbeid med forenklinger for næringslivet. 
 
Å gjøre regelverket klarere har en forenklingseffekt. Ut over dette er det dessverre dårlig 
med forslag i høringsnotatet som gir forenklinger for næringslivet. Tvert imot innebærer 
flere av forslagene at arbeidsgiver må etablere detaljerte oppfølgings- og kontrollrutiner 
som vil legge beslag på betydelige ressurser for de næringsdrivende. Merutgiftene ved å 
gjennomføre forslagene er lite drøftet i utredningen og er da en vesentlig mangel ved 
utredningen.  
 
Forslaget er delt opp i fire hovedområder.  
 

1. Verdsettelse	av	naturalytelser	
 
Direktoratet foreslår at det innføres felles regler for verdsettelse av naturalytelser og at 
verdsettelsen skal ta utgangspunkt i alminnelig omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Etter 
dagens regler vil verdsettelsen variere alt etter hvor i omsetningskjeden bedriften er eller 
om bedriften har gunstige innkjøpsavtaler eller ikke. 
 
Vi er enige i det prinsipielle utgangspunktet – at den skattepliktige fordelen for den ansatte 
må verdsettes likt uavhengig av hva slags bedrift man er ansatt i. Forslaget om at 
naturalytelser skal verdsettes til alminnelig omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet 
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innebærer imidlertid krevende undersøkelses- og dokumentasjonskrav for alle bedrifter som 
ikke selv omsetter varen eller tjenesten i sluttbrukermarkedet.  
 
Det er ikke en ønsket utvikling dersom avlønning vris bort fra kontante lønnsutbetalinger til 
naturalytelser. Man kan derfor argumentere for at mer krevende undersøkelses- og 
dokumentasjonskrav er en byrde bedriften må akseptere når de velger å selge eller dele ut 
varer eller tjenester til ansatte.  
 
Vi er imidlertid skeptisk til å fjerne adgangen til å verdsette naturalytelser som er innkjøpt 
spesielt for arbeidstakerne til arbeidsgivers kostpris. Det er f.eks. vanlig at arbeidsgiver tilbyr 
de ansatte ulike forsikringsordninger, f.eks. reiseforsikring eller gruppelivsforsikring. Disse vil 
gjerne være rimeligere enn om den ansatte skulle kjøpt disse individuelt. Forenklingshensyn 
taler sterkt for å beholde adgangen til å verdsette ytelsen til arbeidsgivers kostpris uten å 
måtte skjele hen til hva en tilsvarende forsikring etc. ville kostet i det private markedet. Vi 
tror man må akseptere at ansatte i bedrifter med god forhandlingsposisjon overfor andre 
bedrifter kan motta varer og tjenester fra disse bedriftene rimeligere enn andre forbrukere 
uten at dette skattlegges. 
 
Et overordnet mål ved forslag om endringer i skattereglene for naturalytelser er behovet for 
forenklinger. Verdsettelsesreglene bør være mest mulig samordnet og reglene må være de 
samme enten de gjelder verdsettelse av en lønnsytelse (arbeidsgiveravgift og innberetning) 
eller fastsetting av skattepliktig uttaksbeløp for inntektsskatt og merverdiavgift, f.eks. ved 
utdelinger til aksjonærer. Uttaksreglene er ikke er berørt i høringsnotatet og vi forutsetter at 
samordning av de ulike verdsettingsreglene er med i den videre behandlingen av høringen. 
  

2. Arbeidsgiveransvaret	for	tredjepartsytelser	
 
Direktoratet foreslår at arbeidsgiver får plikten til å ivareta arbeidsgiverpliktene for såkalte 
tredjepartsytelser, dvs. plikten til å gi lønnsopplysninger, foreta forskuddstrekk og betale 
arbeidsgiveravgift. Det hevdes at det i dag er delte meninger om det er arbeidsgiver eller 
tredjepart som har disse pliktene. Vår oppfatning av gjeldende rett er at det er rimelig klart 
at det er tredjeparten – den som utbetaler - som har disse pliktene. 
 
Tredjemannsytelser kan være så mangt. Det kan f.eks. være reiser, påskjønnelser eller at 
ansatte får benytte seg av arbeidsgivers rabattordning hos byggevarefirma. Skatteplikten er 
uomtvistet. Direktoratet argumenterer for at arbeidsgiver er den som kan godkjenne eller 
avslå at den ansatte kan motta en slik ytelse og er den nærmeste til å vurdere skatteplikten. 
En forutsetning for at arbeidsgiver kan pålegges arbeidsgiverpliktene må imidlertid være at 
arbeidsgiver får kjennskap til og har fullstendige opplysninger om ytelsen. 
 
Det legges opp til at tredjeparten skal gi de nødvendige opplysningene til arbeidsgiver for at 
arbeidsgiver skal kunne innberette fordelen og beregne arbeidsgiveravgift. Det er imidlertid 
ikke foreslått å regulere en slik opplysningsplikt for tredjepart og det er heller ikke foreslått 
regler om sanksjoner dersom tredjeparten ikke bidrar. Dersom det ikke innføres en klar 
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opplysningsplikt for tredjeparten til å gi opplysninger til arbeidsgiveren, mener vi ansvaret 
for innberetning, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift bør ligge hos tredjeparten. 
 
Høringsnotatet legger opp til at arbeidsgiver skal kunne sanksjoneres med 
overtredelsesgebyr eller tilleggsskatt ved manglende innberetning og manglende beregning 
av arbeidsgiveravgift på tredjepartsytelser. Det skal riktignok anses som unnskyldelig (fritak 
fra sanksjon) dersom arbeidsgiver «har gjort det som med rimelighet kan forventes for å 
innhente opplysninger fra tredjeparten». Det er uklart hva som ligger i dette, men vi antar 
det forventes at arbeidsgiver først må purre tredjeparten om opplysninger og deretter 
eventuelt fastsette fordelen ved skjønn. Ut fra rettssikkerhetshensyn kan vi ikke se at det er 
riktig og rimelig å frita den som yter fordelen - tredjeparten - fra både opplysningsplikt og 
sanksjoner og plassere dette ansvaret på arbeidsgiver.  
 
Vi er enige i at det finnes argumenter for at det er arbeidsgiver som bør ha ansvaret, men vi 
mener de mest tungtveiende hensyn taler for at tredjeparten fortsatt bør ha disse 
arbeidsgiverpliktene. Skal arbeidsgiver ha arbeidsgiverpliktene må tredjeparten i det minste 
pålegges en opplysningsplikt til arbeidsgiver. Vi kan for øvrig ikke se at det burde være noe i 
veien for å forskriftsfeste at partene seg imellom kan avtale hvem som ivaretar disse 
pliktene. Dette praktiseres i stor grad i dag bl.a. ved ytelser fra en personlig aksjonær til en 
ansatt i selskapet. 
 
Direktoratet ber spesielt om innspill på om det vil medføre problemer i forhold til 
avstemmingen av skjemaet RF-1022 (Lønns- og personalkostnader) dersom 
opplysningsplikten for tredjepartsytelser legges på arbeidsgiver. Vi kan ikke se at det 
prinsipielt skulle medføre spesielle problemer, men en del merarbeid må påregnes. Bedrifter 
håndterer allerede i dag tilfeller der innberetningspliktige ytelser ikke samsvarer med 
kostnadene i regnskapet, f.eks. fri bil. 
 

3. Skattefritak	for	personalrabatter	
 
Høringsnotat tar ikke opp den prinsipielt viktige diskusjonen om det fortsatt skal være 
skattefritak for personalrabatter. Vi kan ikke se at det er noen grunn til å opprettholde et 
slikt skattefritak. Vi viser i den forbindelse bl.a. til St.meld. nr. 29 (2003-2004) 
(Finansdepartementets stortingsmelding om Skauge-utvalgets forslag til skattereform) der 
departementet uttaler: 
 

«Departementet støtter Skaugeutvalgets prinsipielle tilnærming om at fordeler 
vunnet ved arbeid bør skattlegges på linje med kontante ytelser. Det innebærer at 
naturalytelser i utgangspunktet skal verdsettes og skattlegges til markedsverdi, slik 
hovedregelen er i dag. Dette prinsippet er viktig for å unngå at skattegrunnlaget 
uthules slik at store deler av avlønningen av arbeid skjer gjennom naturalytelser. En 
slik likestilling vil også bidra til et mer rettferdig skattesystem.» 
 



 
 

Side 4 av 5 

I stedet for å forenkle regelverket ved å rydde opp i dagens skattefritak for personalrabatter 
vil direktoratet videreføre ordningen fordi det «for arbeidsgiverne kan være et 
markedsmessig poeng å motivere sine ansatte til å kjøpe bedriftens produkter, og slik sett 
eksponere produktene positivt». Vi kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tjenstlig behov 
for personalrabatter som kan begrunne et skattefritak. 
 
I stedet fremmes det i høringsnotatet forslag til detaljerte regler om personalrabatter med 
omfattende registrerings- og dokumentasjonskrav for å sikre at ordningen holder seg 
innenfor grensene for skattefrie personalrabatter. Forslaget kompliserer skattereglene 
betydelig og oser av gammeldags tankegang om millimeterrettferdighet. 
 
Forslagene som fremmes i høringsnotatet er så detaljerte og omfattende at vi heller ville 
foretrekke å beholde dagens uklare og skjønnsmessige regel hvis skattefritaket for 
personalrabatter skal opprettholdes. I den grad det er behov for å klargjøre grensene for 
skattefritaket bør dette heller fremgå av uttalelser i Skatte-ABC. 
 

4. Øvrige	forenklinger	
 
Forutsatt at det fortsatt skal være skattefritak for gaver i arbeidsforhold har vi ingen 
kommentarer til forslagene til endringer i disse reglene. Skattedirektoratet foreslår 
imidlertid at gaver fra tredjeparter/forretningsforbindelser skal være omfattet av 
skattefritaket og at arbeidsgiver får plikt til å innberette og betale arbeidsgiveravgift av slike 
gaver i den grad de overstiger grensene for skattefritak. 
 
Vi ser ingen grunn til å utvide skattefritak til å gjelde gaver fra andre enn arbeidsgiver. Vi er 
videre av den oppfatning at plikten til å innrapportere, trekke forskuddstrekk og betale 
arbeidsgiveravgift må ligge hos tredjeparten som velger å gi gaven. Vi viser til våre 
kommentarer om arbeidsgiverpliktene for tredjepartsytelser ovenfor. 
 
Forslaget om endringer i reglene for fri avis innebærer en reell og etterlengtet forenkling for 
arbeidsgiver. Vi er også enige med direktoratet om at vi ikke ser noen grunn til å 
opprettholde skattefritaket for matkuponger og skattefritaket for forslag til forbedring av 
organisasjon og arbeidsmetoder.  
 
Når det gjelder forslaget om nye regler for overtidsmat er vi positive til forslaget om å ha like 
regler for refusjon og naturalytelse. At grensen settes ved 10 timer sammenhengende arbeid 
i stedet for 12 timer fravær fra hjemmet gjør reglene enklere å praktisere for arbeidsgiver. Vi 
kan imidlertid ikke se noen grunn til at det skal kunne utbetales skattefrie ulegitimerte 
matpenger ved overtid. Det må være et grunnleggende prinsipp at en kostnad må  
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dokumenteres med kvittering før arbeidstaker skal kunne få godtgjort utgiften. Ulegitimerte 
godtgjørelser vil i realiteten være et lønnstillegg som bør beskattes. 
 
 
Vennlig hilsen 
Den Norske Revisorforening 

     

Per Hanstad Harald Brandsås 
Adm. direktør Fagdirektør 


