SKATTEPLIKTIGE GODTGJØRELSER
Avis - dekket av arbeidsgiver
I utgangspunktet skal alle slike abonnementer innberettes. For ansatte med spesielt stort informasjonsbehov, som derfor
får dekket utgifter til mer enn ett avisabonnement, skal det normalt kun skje innberetning av skattepliktig fordel for ett
avisabonnement dekket av arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker selv holder ett abonnement på en avis, beregnes ingen
fordel.

EKOM-tjenester - Elektronisk kommunikasjon (fri telefon, internett og bredbånd)
Skattereglene gjelder fastsettelse av skattepliktig beløp for arbeidstaker ved adgang til privat bruk av arbeidsgivers
EKOM-tjeneste utenfor ordinær arbeidssituasjon. Det foreligger imidlertid et vilkår om at arbeidstaker må ha tjenstlig
behov for å disponere tjenesten. Dersom den ansatte mottar EKOM-tjenester som den ansatte ikke har behov for i sin
tjeneste, vil beløpet for den aktuelle EKOM-tjenesten være skattepliktig i sin helhet.
Den sjablongmessige verdi for EKOM-tjenester er begrenset oppad til en skattepliktig fordel på kr 4 392 per år og kr 366
per måned. Den sjablongmessig verdi er uavhengig av hvor mange EKOM-tjenester som den ansatte får dekket av
arbeidsgiver. Den skattepliktige fordelen vil være forskjellig avhengig av om tjenesten dekkes som en naturalytelse eller
som en utgiftsrefusjon.
Fri telefon, både fasttelefon og mobiltelefon, samt andre former for elektronisk kommunikasjon som f.eks. internett og
bredbånd beregnes etter de samme reglene.

Naturalytelser
EKOM-tjenester som dekkes som naturalytelse skal inngå i grunnlaget for skattetrekk og arbeidsgiveravgift med kr 366
for hver påbegynte måned som arbeidstaker har disponert tjenesten. Beløpet er uavhengig av arbeidsgivers faktiske
utgifter til dekning av en eller flere naturalytelser.

Utgiftsgodtgjørelse
EKOM-tjenester som dekkes som utgiftsgodtgjørelse ved refusjon etter bilag, skal inngå i grunnlaget for skattetrekk og
arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver skal beregne skatt etter den faktiske utgift på EKOM-tjenesten, men begrenes oppad til
kr 366 for hver påbegynte måned som arbeidstaker har disponert tjenesten.

Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
Dersom det foreligger en kombinasjon der arbeidstaker får dekket EKOM tjenester både som naturalytelse og som
utgiftsgodtgjørelse, skal arbeidstakeren beskattes for kr 366 per måned for naturalytelsen som er dekket den aktuelle
måned. I tillegg skal arbeidstaker beskattes for utgiftsgodtgjørelsen etter hvert som beløpene dekkes av arbeidsgiver.
Når den totale dekningen fra arbeidsgiver når opp i sjablongbeløpet, som er begrenset oppad til kr 4 392 per år, skal det
ikke foreligge en beskatning for den resterende del av året.

Fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester (innholdstjenester)
Det må skilles mellom dekning av ordinær telefonbruk og fellesfakturerte varer og tjenester samt innholdstjenester.
Fellesfakturerte varer og tjenester faktureres sammen med EKOM-tjenesten etter forbruk og kan eksempelvis være
nummeropplysning, parkering og givertelefoner. Med tilleggstjenester (innholdstjenester) menes andre tjenester enn
EKOM-tjenester som leveres sammen med EKOM-tjenesten. Dette kan eksempelvis være nedlastning av filmer og
musikktjenester.
Det er innført et skattefritt beløp på kr 1 000 per år for arbeidsgivers dekning av fellesfakturerte varer og tjenester og
tilleggstjenester (innholdstjenester). Fellesfakturerte varer og tjenester faktureres sammen med EKOM-tjenesten etter
forbruk. Skattefritaket fungerer slik at det skattefrie bunnbeløpet fylles opp først. Arbeidsgiver kan la all dekning av slike
tjenester inngå i det skattefrie beløpet uten å ta stilling til hva som er tjenstlig og hva som er privat bruk.
Dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader med mer enn beløpsgrensen på kr 1 000, må arbeidsgiver vurdere det
overskytende og fastslå hva som er henholdsvis tjenstlig og privat bruk. Dersom verdien av innholdstjenestene ikke kan
skilles fra verdien av tilgangen, må verdien av innholdstjenestene fastsettes skjønnsmessig. Den delen av overskytende
beløp som gjelder privat bruk, skal behandles som lønn.
l. Det bemerkes at disse reglene også gjelder for abonnement på avis i elektronisk form.

