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Visma Software AS er positive til fornyelse av regelverket på utvalgte naturalytelser. Vi 
slutter oss i hovedsak til forslagene fra Skattedirektoratet, men er uenige i forslaget om at 
arbeidsgiver skal pålegges plikter i forbindelse med fordeler mottatt av tredjepart. Slik vi ser 
det vil en slik plikt påføre arbeidsgiver merarbeid. Etter vår mening kommer det tydelig frem 
av skatteforvaltingsloven § 7-2, at den som yter fordelen har innrapporteringsplikt. Vi mener 
derfor at det ikke er behov for å endre regelverket på dette området
. 
Nedenfor har vi kommentert forslagene etter rekkefølgen i høringsnotatet: 

Skille på arb.giver og tredjepart
Opplysningsplikt:

• Vi foreslår at regelen om innrapporteringsplikt videreføres som den er i dag. Vi mener 
at det i skatteforvaltningsloven § 7-2 kommer klart frem hvem som har plikt til å 
innrapportere ytelser fra tredjepart. Det er viktig å se dette fra arbeidsgivers ståsted, 
og at regelverket skal hensynta arbeidsgiver best mulig.

• Dersom reglene endres, mener vi at det bør pålegges tredjepart en plikt til å opplyse 
arbeidsgiver om den skattepliktige verdien av ytelsen. Dersom tredjepart ikke 
overholder opplysningsplikten, bør solidaransvar gjelde. 

• Vi opplever at det sjelden gjennomføres kontroller i forbindelse med representasjon. 

• Ved representasjon foreslår vi at det legges føringer og innføres et tak på hvor mye 
arbeidsgiver kan dekke, før skatteplikten inntreffer. Slik vi ser det vil en retningslinje 
her, gjøre det enklere for arbeidsgiver å håndtere utgifter i forbindelse med 
representasjon.

Verdsettelse av naturalytelser til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet
• Vi slutter oss til forslaget.

Ny modell for skattefritaket for personalrabatter
• Vi slutter oss til forslaget

o Vi mener at maksbeløpet skal gjelde pr. inntektsår, uavhengig av 
ansettelsestid i løpet av året. En begrensning pga. deltidsstilling eller 
sesongarbeid, vil slik vi ser det medføre en etterlevelseskostnad for 
arbeidsgiver.

o Vi foreslår opplysningsplikt på de skattefrie personalrabattene, slik at 
arbeidsgiver skal slippe å vurdere eventuelle tidligere ansettelsesforhold. 
Dersom den ansatte mottar skattefrie personalrabatter fra flere arb.givere 
innenfor samme inntektsår, kan fordelen korrigeres ved skattefastsettingen.

Gaver mottatt i sammenheng med arbeidsforholdet
• Vår vurdering er at oppmerksomhetsgaver gitt av tredjepart, ikke skal telle på samme 

skattefrie grense som gaver gitt i arbeidsforhold.  
• Premie for forslag til forbedringer osv., bør ikke fjernes. Slik vi ser det bidrar denne 

ordningen til engasjement og motivasjon blant de ansatte.
• Beløpsgrensen på de ulike gavene bør vurderes, siden disse har stått stille lenge.



• Gaver utenfor arb.forhold: 
Innføre en skattefri beløpsgrense på 1 000 kr, lik grensen på gaver gitt i arb.forhold. 
Tredjepart vil da kunne slippe å tenke på aga-plikt i forbindelse med 
oppmerksomhetsgaver ol.

• Presiserer også i denne sammenheng at ved gaver gitt utenfor arb.forhold, bør 
opplysningsplikten hvile på den som yter fordelen, altså tredjepart.  

• Vi foreslår at skattefri gave kan starte ved 10 års ansettelse, og ikke 20 år som er 
foreslått.

• Skattefrie beløpsgrenser på 8 000 kr og 4 000 kr (gaver i forbindelse med flere 
anledninger i samme år), bør vurderes oftere. F.eks. kan beløpsgrensene fastsettes i 
statsbudsjett hvert år.

Fri avis
• Slutter oss til forslaget, dersom det klargjøres hva som ligger i begrepet tjenstlig 

behov
• Evt., foreslår sjablongbeskatning etter samme prinsipp som ved dekning av 

elektronisk kommunikasjon, men uavhengig av om det foreligger tjenstlig behov eller 
ikke

o Foreslår et fast beløp pr. måned

Matkuponger fjernes 
• Vi slutter oss til forslaget.

Mat ved overtid
• Vi slutter oss til forslaget når det gjelder refusjon og arb.givers innkjøp av mat 

(naturalytelse). 
• Foreslår å fjerne trekkfri utbetaling av ulegitimerte matpenger, da dette vil være en 

ytterligere forenkling for arb.giver. 
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