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Horing - skattefritt sluttvederlag - regulering i skatteloven og forskrift

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementet brev av 28.06.12 angående ovennevnte.

Sluttevederlagsordningen er en avtalefestet ordning som har vært gitt skattefritt. Ordningen
har fått økt betydning etter at AFP-ordningen er lagt om for de som uforskyldt kan falle
utenfor ordningen og dermed mister et vesentlig påslag til Folketrygden. LO viser til brev fra
partene knyttet til at sluttvederlaget ble justert i tariffoppgjøret 2011 og Finansministerens
svar (vedlegg). Det har vært forutsetningen at ordningen kan tilpasses og videreutvikles i tråd
med krav som arbeidslivets utvikling stiller til en godt tilpasset ordning.

LO konstaterer at utkast til forskrift har vesentlige mangler og dels bygger på feil
forutsetninger om ordningens virkemåte. LO antar at det ikke har vært tilsiktet å redusere eller
begrense dagens ytelser, og heller ikke å begrense mulighetene som kreves for å tilpasse
ordningen i framtida.

LO ber derfor om at nytt forslag til forskrift utarbeides i samråd med partene og
Felleskontoret som administrer ordningen.
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Heving av belopsgrensene for sluttvederlag

Jeg viser til dagens brev fra LO og NHO hvor det varsles at det er aktuelt med en
vesentlig heving av belopsgrensene i overenskomsten om sluttvederlag.
Organisasjonene ber om å få bekreftet at denne hevingen av belopsgrensene ikke vil
medføre et forslag om å gjøre utbetalingene fra ordningen skattepliktig.

Sluttvederlag som er i samsvar med overenskomst mellom LO og NHO blir utbetalt
arbeidstaker i en sum ved oppsigelse, regnes ikke som skattepliktig inntekt, jfr.
skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a. Det skal heller ikke svares arbeidsgiveravgift
av utbetalingen. Jeg kan bekrefte at Regjeringen i forbindelse med den varslede
hevingen av belopsgrensene ikke vil foreslå å oppheve skattefritaket for sluttvederlag
etter LO-NHO-ordningen. Det viii forbindelse med hevingen av belopsgrensene heller
ikke bli foreslått endringer i fritaket for arbeidsgiveravgift.
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