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Høringssvar - Skattefritt sluttvederlag — regulering i skatteloven og
forskrift

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av
28.6.2012 der Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i skattelov-
forskriften.

Det ble i 2011 vedtatt at reglene om skattefritak for sluttvederlag skal løsrives fra
overenskomster mellom hovedsammenslutninger for arbeidsgivere og arbeidstakere.
Finansdepartementet viser til at forslaget som nå er sendt på høring i hovedsak er ment å
videreføre gjeldende skattefritak for sluttvederlag med utgangspunkt i sluttvederlags-
ordningen og sluttvederlagsavtalen mellom LO og NHO.

Vi mener at sluttvederlagsordningen er en velfungerende ordning, med stor betydning for
arbeidstakere som kommer i situasjoner med oppsigelse, eller uførhet eller kronisk lidelse,
som gjør at de må slutte i jobb. Ordningens betydning har økt etter at satsene ble endret i
2011. Vi ser imidlertid at det kan være ønskelig å kunne videreutvikle ordningen ytterligere.
NHO synes derfor det er uheldig at man gjennom lov og forskrift begrenser fleksibiliteten og
muligheten til å gjøre fremtidige tilpasninger.

Forslaget til forskrift som er sendt på høring avviker fra sluttvederlagsordningen og
sluttvederlagsavtalen til LO og NHO på flere punkter. Dette virker utilsiktet, gitt at
departementet har oppgitt at intensjonen har vært å i hovedsak videreføre gjeldende ordning.
NHO mener derfor det er behov for en gjennomgang av forslaget sammen med partene og
Felleskontoret som administrerer ordningen, slik at et nytt forslag kan utarbeides. Vi ber med
dette departementet om å nedsette et slikt arbeid.
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