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HØRINGSSVAR  
FORSLAG TIL LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER VEDR NATURALYTELSER MV 

Storbedriftenes skatteforum (”SSF”) er et forum for samråd om skattespørsmål 
som er aktuelle for de største bedriftene i Norge.  Som ledd i dette vil SSF kunne gi 
høringsuttalelse til lov- og forskriftsendringer, og ta opp andre aktuelle 
skattespørsmål med skattemyndighetene. SSF vil i utgangspunktet ikke engasjere 
seg i særskatterettslige spørsmål, for eksempel rederiskattesystemet og 
beskatning av petroleumsutvinning. 
 
SSF viser til høringsbrev fra Skattedirektoratet av 21. desember 2016 med 
høringsnotat. Det fremgår av høringsnotatet at Finansdepartementet har bedt 
Skattedirektoratet om å sende forslag til forbedringer av skattereglene for 
naturalytelser på høring. 
 
SSF ønsker å kommentere forslagene for så vidt gjelder plassering av 
arbeidsgiveransvaret, rabatter fra tredjemann og personalrabatter.  
 
 
1. Plassering av arbeidsgiveransvaret  
 
I høringsnotatet foreslås det at arbeidsgiveren skal ha ansvar for innberetning, forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift (heretter samlet omtalt som «arbeidsgiveransvar») for ytelser dens ansatte mottar fra 
tredjemann, i samme utstrekning som ytelsen er skattepliktig for den ansatte etter skatteloven § 5-10. 
Forslaget om plassering av ansvaret gjelder uavhengig av om arbeidsgiveren har initiert eller på annen måte 
bidratt aktivt til at den ansatte får ytelsen.  
 
Forslaget begrunnes i høringsnotatet blant annet med at det kun er arbeidsgiver som kan gjennomføre 
lønnstrekk i kontante ytelser, at arbeidsgiveravgift er en skatt på bruk av arbeidskraft og at arbeidsgiver kan 
pålegge den ansatte å gi nødvendige opplysninger til å oppfylle forpliktelsene. Videre påpekes det at 
arbeidsgiver kan nekte ansatte å motta ytelser fra tredjemann. 
 
SSF mener forslaget vil innebære betydelig økt arbeidsbelastning for mange arbeidsgivere. For at 
arbeidsgivers ansvar skal kunne oppfylles med rimelige etterlevelseskostnader, bør det gjøres følgende 
avgrensninger i ansvaret: 
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 Arbeidsgiveren bør prinsipielt sett ikke ha arbeidsgiveransvar for ytelser fra tredjemann som 
arbeidsgiveren selv ikke har initiert eller på annen måte bidratt til. Et eksempel på slik ytelse er 
fordel den ansatte oppnår ved privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser. Lovforslaget 
forutsetter at arbeidsgiver må etablere systemer for å innhente opplysninger om slike ytelser fra 
den ansatte eller tredjemann, som vil være svært krevende. Vi mener skatteplikten i slike tilfeller er 
tilstrekkelig ivaretatt ved at den ansatte plikter å opplyse om sine inntekter i selvangivelsen, og ved 
at skattekontoret kan innhente kontrollopplysninger fra tredjemenn.  
 

 Vi antar sanksjoner ikke skal kunne benyttes overfor arbeidsgiver i tilfeller der tredjemann eller den 
ansatte etter anmodning ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger til at arbeidsgiver kan oppfylle sine 
forpliktelser. For å unngå eventuell usikkerhet knyttet til dette, herunder hvilke aktsomhetskrav 
som stilles til arbeidsgiveren, bør slik begrensning i ansvaret presiseres i regelverket. 
 

  Det bør ikke være noen rapporteringsplikt for ansatte som har handlet innenfor skattefrie 
beløpsgrenser dersom virksomheten fortløpende registrerer beløp den ansatte har handlet for. 
 

 Eventuell innberetning, lønnstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift på slike ytelser bør av 
administrative hensyn begrenses til en gang per år (årets utgang).  Da slike ytelser normalt vil ha 
begrenset verdi, antar vi skattemyndighetene har begrenset behov for at dette utføres løpende i 
løpet av inntektsåret.  
 

 
2. Rabatt fra tredjemann  
 
Dersom arbeidsgiver pålegges arbeidsgiveransvar for alle rabatter fra tredjemann i den utstrekning de er 
skattepliktig som arbeidsinntekt, så øker dette behovet for klare regler med hensyn nå slike rabatter er 
skattepliktige. Dette fordi uklarheter i skatteplikten vil skape tilsvarende usikkerhet for arbeidsgiveren.  
 
Det er relativt vanlig at bedrifter blir kontaktet av eksterne aktører som ønsker å gi tilbud til bedriftens 
ansatte, uten at det er noen motytelse fra arbeidsgiveren, på samme måte som mange aktører gir rabatter 
til medlemmer av ulike foreninger og lag. Arbeidsgiveren vil ofte ikke være aktivt involvert ut over å 
videreformidle informasjon om tilbudet til sine ansatte. I enkelte tilfeller vil arbeidsgiveren kunne ta 
initiativ ved å anmode bedrifter om tilbud, for eksempel fra treningssenter eller forhandler av elektrisk 
sykkel, for å stimulere til fysisk aktivitet blant de ansatte.  Slike initiativ kan også komme fra lokal 
fagforening og fra bedriftsidrettslag. 
 
I høringsnotatet side 46 gis det uttrykk for at rabatter som tilbys av tredjemenn som generelle 
markedsføringstiltak, der arbeidsgiveren ikke har vært involvert i at rabatten gis, ikke er skattepliktig. Som 
eksempel nevnes: 
 

«Avgrensningen av arbeidsgivers ansvar beror på om rabatten er skattepliktig for den ansatte som 
fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven § 5-1, jf. § 5-10. Eksempler på rabatter til ansatte som 
ikke er omfattet av skatteplikten er tilfeller hvor bedrifter gir rabatter til ansatte i andre bedrifter i 
et nærområde der arbeidsgiveren ikke har vært involvert i at rabatter gis hans ansatte. Dette må ses 
på generelle markedsføringstiltak, som bedrifter gjør for å skaffe seg et marked eller utvide 
markedet i et område. Arbeidsgiver har i slike tilfeller ikke aktivt fremforhandlet rabattavtaler med 
nabovirksomheter, eller betalt for at de ansatte skal få tilgang til rabatter, derimot er rabatten et 
generelt tilbud til ansatte i området for nabovirksomhetene.» 
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Mye tilsier at rabatter fra tredjemann etter gjeldende regler heller ikke er skattepliktig som arbeidsinntekt i 
tilfeller der arbeidsgiveren anmoder om tilbud fra leverandører, så fremt det ikke er noen form for 
motytelse fra arbeidsgiveren til leverandøren, og det ikke foreligger et forretningsforhold mellom 
arbeidsgiveren og tredjemannen som gjør at reglene om personalrabatter kommer til anvendelse.  
Dette fordi denne type rabatter har karakter av generelle markedsføringstiltak, og tilknytningen til 
arbeidsforholdet blir så løs at det er tvilsomt om en eventuell fordel kan anses «vunnet» ved arbeid, selv 
om tilbudet er initiert av arbeidsgiveren. Videre er det grunn til å anta at rabatten i slike tilfeller normalt 
ikke overstiger rabatter som gis til andre større kundegrupper (for eksempel medlemmer av foreninger og 
idrettslag), eller som den ansatte vil kunne forhandlet seg frem til på egen hånd, slik at det også vil være 
tvilsomt om den ansatte egentlig har mottatt noen «fordel». De prinsipielle hensyn som trekkes frem av 
direktoratet i høringsnotatet punkt 2.1 taler også i liten grad for at denne typen rabatter bør skattlegges. 
 
Et eventuelt arbeidsgiveransvar for denne type rabatter, i den utstrekning de er skattepliktig, vil være svært 
krevende å oppfylle. Fordelen skal etter forslaget fastsettes basert på omsetningsverdien justert for 
rabatter som er allment tilgjengelig. Ofte vil det ikke foreligge en enkelt identifiserbar pris i markedet, da 
prisene vil variere mellom ulike utsalgssteder og gjennom året. Videre vil også forbrukermarkedet omfatte 
nettbutikker både i Norge og utlandet. Arbeidsgiver vil derfor måtte legge ned betydelig arbeid for å holde 
oversikt over hvilke priser, tilbud og rabatter som til enhver tid er allment tilgjengelig. Ved kjøp av for 
eksempel bil vil de fleste kunder normalt kunne oppnå rabatter på egen hånd, direkte eller gjennom at 
kunden får med ekstrautstyr uten tillegg i prisen. Arbeidsgiveren vil typisk bare ha tilgang til bilens listepris, 
men ikke til de reelle allment tilgjengelige prisene som andre kunder normalt faktisk betaler.  
 
For å skape større klarhet rundt skatteplikten for den ansatte og arbeidsgiverens ansvar foreslår SSF at det 
tas inn en presisering i FSIN om at andre rabatter enn personalrabatter kun regnes som skattepliktig inntekt 
dersom det foreligger noen form for motytelse fra arbeidsgiveren.   
 
Et annet alternativ, som ikke skaper like stor klarhet, kan være å endre reglene for verdsettelse av 
naturalytelser.  For eksempel slik at det ved beregning av omsetningsverdien kan tas hensyn til rabatter 
som er tilgjengelig for andre grupper av forbrukere. Arbeidsgiver bør da kunne unngå arbeidsgiveransvar 
dersom leverandøren bekrefter at rabatten ligger innenfor det som også gis til andre kundegrupper. En 
annen mulighet er å supplere de foreslåtte reglene i FSFIN 5-8-30 b) om allment tilgjengelige rabatter med 
en sjablongmessig regel der rabatter på inntil for eksempel 20 % uansett kan hensyntas ved beregning av 
omsetningsverdien.  
 
3. Personalrabatter 
 
I en del bransjer har naturalytelser i lang tid vært en viktig del av arbeidsforholdet. Begrunnelsen for å gi 
personalrabatt ofte er mer sammensatt enn å gi en fordel. Virksomhetene vil ofte ha et ønske om at 
ansatte får kunnskap og forståelse om varer eller tjenester som omsettes slik at de kan være «gode 
ambassadører». Dessuten gir innspill fra ansatte viktig forståelse av hvordan en vare eller tjeneste 
oppfattes i sluttbrukermarkedet. Slik informasjon kan systematisk brukes til forbedring av produktet og 
markedsføring/sammensetning av tilbud/kundeservice. I tillegg kan personalrabatter medvirke til større 
engasjement knyttet til de tjenester eller varer arbeidsgiver omsetter i sin virksomhet. Det er derfor viktig 
at endringer som foreslås ikke medfører slike administrative belastninger for arbeidsgiver eller 
innstramninger for ansatte at viktige ordninger må avvikles. I forhold til de ansatte vil også påpeke at 
personalordninger er viktigst for de med lave inntekter. 
 
Det er foreslått at skattefritaket for personalrabatter i fremtiden bare skal gjelde for varer og tjenester som 
omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Det er i dag vanlig at personalrabatter tilbys ansatte for varer og 
tjenester som omsettes i samme konsern, eksempelvis at personalbutikk er felles for konsernselskapene. 
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Hensynet bak personalrabatter, om å få de ansatte knyttet til virksomhetens produkter, gjør seg ofte 
gjeldende også for produkter som omsettes i andre konsernselskaper. Det er også uheldig om at valget 
mellom å organisere virksomheten(e) i ett eller flere konsernselskaper påvirker den skattemessige 
behandlingen av personalrabatter. Reglene om personalrabatter bør derfor få tilsvarende anvendelse for 
produkter som omsettes av annet selskap innenfor samme konsern.  
 
Det er ikke anført i høringsnotatet at personalrabatter i dag har et slikt omfang at det er behov for innføring 
av en særskilt beløpsgrense (begrenset til et normalt forbruk i den ansattes husstand). Vi forstår 
høringsnotatet slik at forslaget om beløpsgrense primært er for å fjerne usikkerhet knyttet til når 
personalrabatten er innenfor skattefritaket.  Et skattefritt beløp basert på at rabatter skal beregnes i 
forhold til allment tilgjengelige priser i forbrukermarkedet på kjøpstidspunktet, vil være tilnærmet umulige 
å praktisere i mange virksomheter. I forbrukermarkedet for eksempelvis merkevarer (dagligvarer, 
sportsutstyr mv) varierer prisene betydelig mellom de ulike kjedene og gjennom året. For produsenter og 
andre aktører i tidligere ledd i verdikjeden vil det ikke være mulig å holde løpende oversikt over 
forbrukerpriser når virksomheten omsetter et betydelig antall produkter. Dette tilsier at ansatte som i dag 
bør kunne kjøpe til de samme priser som storkunder uten at det oppstår noen skattepliktig rabatt. 
 
Dersom det skal innføres en beløpsgrense for skattefri rabatt, bør den ut fra det som er praksis for 
skattefrie personalrabatter minimum settes til kr 10 000.  
 
Det er i forslaget forutsatt at skattefrihet for personalrabatt bare skal gjelde der rabatten ikke overstiger 50 
prosent på den enkelte vare eller tjeneste selges for i forbrukermarkedet. Som nevnt ovenfor mener vi 
prinsipalt at ansatte bør kunne kjøpe til storkundepriser uten at det oppstår noen skattepliktig fordel. 
Dersom det likevel skulle bli innført en beløpsgrense, kan reises spørsmål om det er behov for en slik grense 
på 50 prosent rabatt. Grensen vil eksempelvis utelukke skattefritak hvor det i transportvirksomheter tilbys 
et begrenset (eller ubegrenset) antall frie reiser, men hvor rabatten er innenfor et angitt fribeløp. 
 
I høringsnotatet foreslås det en omfattende innberetningsplikt for arbeidsgiver for personalrabatter. Det 
foreslås at også skattefri personalrabatt skal innberettes for å føre kontroll med regelverket. Dette synes å 
ha sammenheng med at direktoratet synes å forutsette at beløpsgrensen for skattefritaket skal settes så 
lavt at de fleste personalrabattordninger vil aktualisere skatteplikt, jf. uttalelsen i første avsnitt på side 45 i 
høringsnotatet. Det foreslås videre en forenklet innberetning for personalrabattordninger som åpenbart 
ikke overstiger grensene for skattefritaket. Den forenklede ordningen forutsetter at omsetningsverdien av 
det som en ansatt kan kjøpe i løpet av inntektsåret åpenbart er lavere enn den øvre grensen i 
skattefritaket. 
 
Rapporteringsplikten synes å bli svært omfattende, særlig for store virksomheter med personalbutikker 
eller tilsvarende ordninger. Det bør ikke være noen rapporteringsplikt for ansatte som har handlet innenfor 
skattefritaket dersom virksomheten fortløpende registrerer beløp den ansatte har handlet for. I de tilfeller 
hvor ansatte eventuelt har oppnådd rabatter utover skattefritaket, bør dette rapporteres og 
skattetrekk/arbeidsgiveravgift beregnes ved årets utgang. En løpende rapportering av slike ytelser gjennom 
året vil bli svært arbeidskrevende. 
 

*** 
Med vennlig hilsen 
for Storbedriftenes skatteforum 

 
Einar Rognes 


