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Høring – unntak fra reglene om beskatning av lån fra sel skaper til aksjonær

Vi vis er til høringsdokument datert 17.11 .2015 vedrørende ovennevnte høring.

Økonomiforbundet støtter forslage ne i høri ngen, men vi mener at nivået på kreditt fra
arbeidsgiver med fordel kan heves noe , og aller helst at man formulerer en
«unntaksbestemmelse» som åpner for at man i gitte tilfeller kan ha større «lån» så lenge det er til
arbeidsrelaterte utgifter.

H vis et firmaet skulle foreta en gruppereise til utlandet ( for eksempel en kombinert
strategisamling og julebord) , hvor det i en del tilfeller ikke finnes andre hensiktsmessige
betalingsløsninger, så vil det kunne være en stor fordel at en ansvarlig ansatt (normalt daglig
leder) kan utbetales nødvendig forskudd. Tilsvarende kan også kunne være aktuelt i andre
sammenhenger, for eksempel ved utbetali ng av såkalte flytteforskudd, spesielt til arbeidskraft
som rekrutteres fra utlandet, eller dersom man driver i næringer hvor det kan være
hensiktsmessig å gjøre innkjøp med kontant oppgjør, for eksempel i forbindelse med auksjoner
ell er annet bruktkjøp.

Den største utfordringen er at man da i noen tilfeller ikke nødvendigvis vil rekke å gjøre opp
forskuddskontoen inneværende år , og man kan da risikere at reelle forskudd beskattes som
utbytte. Da det neppe er lovens hensikt, så bør for skriftens § 10 - 11 - 1 formuleres slik at reelle
forskudd på utlegg for arbeidsgiver som gjøres opp uten ugrunnet opphold ikke ansees som
utbytte.

Med vennlig hilsen
Ove A. Sagen
Bransjefaglig rådgiver
Økonomiforbundet
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