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Høring - skattefritt sluttvederlag - regulering i skatteloven og forskrift

Det vises til Finansdepartementets brev av 28.06.2012 hvor Akademikerne inviteres til å komme med
horingsuttalelse om skattefritt sluttvederlag, regulering i skatteloven og forskrift.

Akademikerne støtter at man lov- og forskriftsregulerer skattefritak for sluttvederlag. Det er viktig å
likebehandle arbeidslivet på dette området, og reglene må være like tilgjengelig uavhengig av LO-NHO
overenskomst eller andre overenskomster.

Nedenfor følger synspunkter på selve forskriften.

Beløpsgrense
Forslaget angir beløpsgrensene i kroner. Vi mener at beløpsgrensene er lave og at det bor vurderes noe høyere
nivå. Vi mener også at man med fordel kan angi beløpene som for eksempel prosenter av folketrygdens
grunnbeløp (G). Dette vil sikre en utvikling av satsene i tråd med lønns- og prisutvikling, uten at man må foreta
en forskriftsendring hver gang satsene bør oppjusteres.

Sluttvederlag over beløpsgrensen
Departementet legger opp til at dersom sluttvederlag overstiger belopsgrensene, så skattlegges hele beløpet. Vi
mener det ville være mer hensiktsmessig at sluttvederlag inntil beløpsgrensen er skattefritt og at eventuelt
overskytende sluttvederlag skattlegges. Vi kan ikke se at det er godt begrunnet at skattemessige årsaker skal
hindre bedre løsninger i avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i en nedbemanningssituasjon enn det
forskriften legger opp til.

Ansiennitetsvilleårene
Vi mener at ansiennitetsreglene er uhensiktsmessige i forskriften. Det vil være svært tyngende for en person i
so-årene å bli nedbemannet uavhengig av hvor lenge vedkommende har vært i virksomheten. Retten til
utbetaling av sluttvederlag vil i mange tilfeller måtte folge av en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne,
eller basere seg på at situasjonen oppfyller vilkårene i LO/NHO ordningen for å ra utbetaling derfra. Etter vår
mening bor ikke ansiennitet være et generelt vilkår for skattefrihet. Det kan eventuelt være et vilkår som
Sluttvederlagsordningen i LO/NHO velger å stille for utbetaling.
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