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Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15  

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 1. juli 2005, samt Banklovkommisjonens 
utredning nr. 13 (NOU 2005:15) om obligatorisk tjenestepensjon.  
 
Lovutkastet innebærer at foretak som kan opprette innskudds- eller foretakspensjonsordning 
iht. til innskudds- eller foretakspensjonsloven, skal ha plikt til å opprette en pensjonsordning 
iht. til disse lovene. Banklovkommisjonen forutsetter at pensjonsordninger som opprettes i 
samsvar med utkastet til lov om obligatorisk tjenestepensjon vil omfattes av reglene om 
inntektsfradrag i skatteloven §§ 6-45 til 6-47. Kommisjonen overlater imidlertid til 
Finansdepartementet å vurdere om det er behov for endringer i skattelovens bestemmelser. 
Utredningen omtaler ikke i særlig grad de skattemessige sider ved en slik ordning.   
 
Skattedirektoratets bemerkninger til Banklovkommisjonens utredning knytter seg i 
hovedsak til sider vi antar kan ha betydning for den skattemessige siden av ny obligatorisk 
tjenestepensjon:  
 
Til kapittel 7 
 
I punkt 7.1.2 vurderes det om utenlandske foretak med skattepliktig virksomhet her i riket 
bør være omfattet av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon selv om virksomheten ikke 
drives via et norsk datterselskap. Det fremgår her at dette i stor grad vil omfatte 
utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge gjennom filial/fast driftssted og hvor de 
ansatte er hjemmehørende i Norge og pliktige medlemmer av folketrygden. 
 
Utenlandske selskaper som driver midlertidig virksomhet i Norge gjennom et fast driftssted 
(skatteplikt i Norge) og som har utenlandske ansatte som er pliktige medlemmer i 
folketrygden er ikke omtalt. Vi antar at det er en betydelig mengde utenlandske 
arbeidstakere som er trygdet i Norge under sitt arbeidsopphold her selv om mange 
utenlandske arbeidstakere vil være unntatt fra norsk trygd etter reglene i Rådsforordning 
1408/71 og trygdeavtaler med andre land. 
 
I punkt 7.1.3 omhandles i hvilken grad personlige næringsdrivende skal kunne være 
omfattet av en ordning med obligatorisk tjenestepensjon. Her savnes en omtale av 
utenlandske personlige næringsdrivende som driver virksomhet i Norge gjennom et fast 
driftssted (skatteplikt i Norge) og som er pliktige medlemmer i folketrygden. 
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Utenlandske foretak som har en utenlandsk pensjonsordning som er minst like god som de 
norske, skal unntas fra plikten til å ha en norsk tjenestepensjonsordning. Det bør i den 
forbindelse avklares hvem som skal foreta en vurdering av de utenlandske 
pensjonsordningene. Vi antar at dette vil kunne bli særlig problematisk i forhold til 
utenlandske foretak som i en relativt kort periode har fast driftssted i Norge. 
  
Til 10.8 Innskuddsfritak ved uførhet 
 
Direktoratet legger til grunn at premiefritak ved uførhet innebærer at arbeidstaker slipper å 
betale premie eller innskudd så lenge vedkommende er ufør. Skatteteknisk anses et slikt 
fritak for premie som en forsikringsytelse, der ytelsen svarer til den premie som dekkes av 
forsikringsselskapet så lenge medlemmet er ufør. Skatteloven § 5-43 tredje ledd gir hjemmel 
for å gi regler om unntak fra skatteplikt for premiefritak i tilknytning til en 
pensjonsforsikring. Eksisterende ordninger med premiefritak omfatter premie- eller 
innskuddsfritak under uførhet. Utredningen legger til grunn at det for obligatorisk 
tjenestepensjon bør inngå en slik risikodekning.  
 
Vi er av den oppfatning at de skattemessige sider ved en ordning med premie- eller 
innskuddsfritak bør omtales nærmere i lovforarbeidene, herunder bør det tas stilling til om 
det er behov for å gjøre endringer i skatteloven § 5-43 tredje ledd med tilhørende forskrift. 
Det kan videre være hensiktsmessig med en omtale om hvorvidt den langvarige 
ligningspraksis som ble etablert for premiefritak for medlem av en TPES-ordning og som ble 
videreført for foretakspensjonsloven, også skal gjelde for obligatorisk tjenestepensjon.  
 
Dersom skattyter ikke skal beskattes for premiefritak, legger vi til grunn at vilkåret for 
fradrag for innskudd for arbeidstaker ikke er oppfylt, jf. skatteloven § 6-47 bokstav b. På 
bakgrunn av en tidligere uttalelse fra Finansdepartementet, antar Skattedirektoratet at det 
ikke skal foretas inntektsføring av premie som blir tilbakeført til medlemmet. Dette gjelder 
selv om det tidligere er gitt fradrag ved ligningen etter skatteloven § 6-47 bokstav b.   
 
I Ot.prp nr. 1 (1999-2000) ble det lagt til grunn at det ikke var aktuelt å foreslå noen 
endringer når det gjelder skattlegging av medlemmenes premiefritak, jf. avsnitt 17.3.1.3. Det 
ble av den grunn heller ikke fremmet lovforslag for skatteplikt for premie som betales tilbake 
til medlemmet når vilkårene for premiefritak er oppfylt. Skattedirektoratet reiser spørsmål 
om dette fortsatt skal gjelde ved innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Dersom dette ikke 
lovreguleres, bør det samme gjøres gjeldende for obligatorisk tjenestepensjon. 
 
Direktoratet viser til utkastet § 3 tredje ledd siste punktum, hvor det legges til grunn at 
foretaket skal dekke premiekostnadene ved innskuddsfritak under uførhet. Det bør vurderes 
å omtale hvorvidt foretaket vil ha fradragsrett for dekning av premiekostnadene. Vi legger 
ellers til grunn at der arbeidsgiver benytter premiefritaket til dekning av årets premie eller 
innskudd, vil dette ikke ha noen skattemessige konsekvenser for arbeidstaker på dette 
tidspunktet.  
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Til 11.4 Kontrollordninger 
 
Utredningen legger til grunn at Kredittilsynet skal føre tilsyn med de pensjonsordninger som 
opprettes som følge av en lov om obligatorisk tilleggspensjon. Det vises imidlertid til at det er 
behov for ytterligere kontrollordninger, da Kredittilsynets tilsyn i første rekke vil gjelde 
pensjonsfaglige forhold.   
 
En mulighet utvalget mener kan vurderes er at det i lønnsoppgavene som arbeidsgiverne 
sender inn til ligningsmyndighetene kan legges inn et felt for å bekrefte at foretaket enten 
ikke omfattes av regelverket eller at det har en avtale som dekker minstekravene til 
obligatorisk tjenestepensjon. Det er vist til ligningsloven § 6-16, jf. § 6-2 og forskrift av 23. 
desember 1988 nr. 1083 § 6. Paragrafhenvisningen i nevnte forskrift skal være § 3. 
 
Dersom en slik løsning velges må det gis hjemmel for dette i ligningsloven § 6-2 nr. 3. Det vil 
også være behov for endringer i forskriften av 23. desember 1988 om levering av 
lønnsoppgave m.h.t. oppgavens innhold. 
 
Arbeidsgiver har i dag ingen oppgaveplikt for egne ansatte når det gjelder de tilskudd 
arbeidsgiver betaler inn til en pensjonsordning. Ligningsloven § 6-16, jf. § 6-6 bokstav f gir 
blant annet hjemmel til å fastsette forskrift om oppgaveplikt for betalt innskudd etter 
innskuddspensjonsloven. Slik forskrift er imidlertid ikke fastsatt, slik at innbetalinger pr. i 
dag ikke innberettes til ligningsmyndighetene. Oppgaveplikten gjelder ellers ved 
utbetalinger for selskapet som tilbyr pensjonsordningen. 
 
Det er et vilkår etter skatteloven at ordningene må være i samsvar med de krav som 
oppstilles for skattefavorisert foretakspensjon og/eller innskuddspensjon. Det er etter 
gjeldende rett lagt opp til et system med kvitteringer mv. knyttet til ordninger som oppfyller 
vilkårene i LOF og LOI. Dette innebærer at det er pensjonsleverandøren som i praksis må 
påse at ordningen er i samsvar med LOF og LOI. Dette er noe ligningsmyndighetene legger 
til grunn ved ligningen uten at de på selvstendig grunnlag foretar undersøkelser av om 
ordningen oppfyller lovens krav. For å oppnå korrekt ligning hos foretaket er det nødvendig 
at de kvitteringer mv. som sendes inn er spesifiserte. Dersom ordningen ikke er i samsvar 
med lovens vilkår vil innbetalinger mv. til ordningen ikke være fradragsberettiget ved 
ligningen. Vi viser her til foretakspensjonsloven § 2-6 og innskuddspensjonsloven § 2-8. Etter 
direktoratets oppfatning ville det være hensiktsmessig om en tilsvarende bestemmelse ble 
tatt inn i ny lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
 
Dersom foretaket gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene, kan 
det være anledning til å ilegge tilleggskatt. Det kan videre være aktuelt med straffeansvar 
for overtredelse av ligningsloven. Ansvar vil også kunne gjøres gjeldende overfor foretaket 
i.h.t. straffeloven § 48 a og § 48 b. 
 
Foretakene fører fradrag for tilskudd til tjenstepensjonsordning på egne skjema, avhengig av 
hvilken type foretak det gjelder. Kontroll av fradragene vil på vanlig måte bli foretatt under 
ligningsbehandlingen og ettersyn.  
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Det vises i NOU-en også til ”årsoppgaven for arbeidsgiveravgift”, hvor det er eget felt for 
avgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning og at det kunne legges inn tilsvarende 
rubrikk i lønnsoppgavene som sendes arbeidstakerne. Til dette er å bemerke at grunnlaget 
for arbeidsgiverens betaling av arbeidsgiveravgift aldri har vært av interesse for de ansatte. 
Feltet i årsoppgaven er en samlepost og kan ikke deles opp på de ansatte som grunnlag for 
innberetning i lønns- og trekkoppgavene. Det eneste praktiske måtte i tilfelle være å få en 
egen kode i lønns- og trekkoppgaven for avkryssing – eventuelt bekreftelse – for at 
arbeidsgiver betaler pålagt tilskudd/premie til pensjonsordning i tråd med minstekravene, se 
ovenfor. 
 
Når det gjelder arbeidstakers tilskudd til tjenestepensjonsordning, bør fradragsrett for 
tilskudd etter vår oppfatning innarbeides i skatteloven § 6-47 bokstav b. Det antas her at 
arbeidsgiver bør kunne foreta fradrag for arbeidstakers tilskudd til ny obligatorisk 
tjenestepensjonsordning før beregningen av forskuddstrekk, jf. forskrift av 14. september 
1956 nr. 9866 om gjennomføring av forskuddstrekk § 9. Vi antar at det ikke vil være 
nødvendig å endre denne bestemmelsen som følge av dette. En slik fremgangsmåte vil være i 
samsvar med det som gjelder for arbeidsgivers behandling av arbeidstakers tilskudd til 
foretaks- og innskuddspensjonsordning når arbeidsgiveren gjør avkortninger i lønnen for 
tilskuddet. I motsatt fall vil tilskuddet måtte hensyntas som fradrag ved 
forskuddsutskrivningen. Vi bemerker her at reduksjon av trekket forutsetter en viss 
regelmessighet av arbeidstakers betaling til ordningen gjennom hele inntektsåret.  
 
Arbeidstakers andel av årets innskudd til tjenestepensjonsordning som blir trukket i lønnen  
kan eventuelt innberettes av arbeidsgiver under kode 312 på lønns- og trekkoppgaven. 
 
Avsluttende merknader: 
 
Utvalget uttaler på side 89 at foretakspensjonsloven § 3-3 tredje ledd gir hjemmel for å unnta 
”arbeidstakere som er medlemmer av en annen pensjonsordning som foretaket betaler 
premier eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi.” Det vises videre til at 
tilsvarende bestemmelse ikke er inntatt i innskuddspensjonsloven, og at det er behov for å 
supplere loven.  
 
Direktoratet bemerker at begrunnelsen for unntaket fremgår av Ot.prp. nr. 47 (1998-99) pkt. 
5.1 og 5.2.1. Selv om slik bestemmelse bare er gitt i foretakspensjonsloven, innebærer dette 
etter vår oppfatning ikke nødvendigvis at det samme må gjelde for innskuddsordninger ut fra 
begrunnelsen for dette unntaket.  
 
Det synes uklart hvorvidt henvisningen til innskuddspensjonsloven i utkastet til § 1 tredje 
ledd er ment å bare gjelde for innskuddsordninger som opprettes med utgangspunkt i lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Dersom det skal gjøres unntak direkte for innskuddsordninger 
bør dette etter vår oppfatning gjøres ved en endring av vedkommende lov.  
 
Når det gjelder utkast til § 2 er det etter Skattedirektoratets oppfatning ønskelig at det tas 
inn en henvisning til at Kredittilsynet skal gi melding til skatteetaten dersom 
pensjonsordningen etter pålegg om retting ikke oppfyller ordningenes minstekrav. Det bør 
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omtales hvorvidt en ordning som ikke gir de ansatte de rettigheter de lovmessig har krav på, 
skal kunne gi inntektsfradrag for arbeidsgiver. Det vises til foretakspensjonsloven § 2-7 
femte ledd og innskuddspensjonsloven § 2-9 annet ledd.  
 
  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Paulsen 
fung. avd. direktør 
Avdeling person 

 Sigmund Wiker 
  

 
 
 
 
 
 
 


