ANLEDNING:

UTEN ANLEDNING

SKATTEFRIE GAVER
I ARBEIDSFORHOLD
Som hovedregel er gaver fra arbeidsgiver skattepliktige,
men det finnes flere unntak fra regelen. Her er oversikten.
BETINGELSER FOR AT GAVER I ARBEIDSFORHOLD KAN GIS SKATTEFRITT:
• Gaven gis som et ledd i en generell gaveordning i virksomheten. Alle ansatte må
altså ha rett til gaven.
• Gaven må bestå av annet enn penger.
(Gavekort som ikke kan løses inn i
kontanter kan gis skattefritt.)
• Gaven må gis ved spesielle anledninger
og ligge innenfor bestemte grensebeløp.

SMÅGAVER OG
REKLAMEARTIKLER...
...faller også utenfor beskatning,
uavhengig av om det gis ved spesielle
anledninger eller ikke. Eksempler: Penner,
T-skjorter, musematter, paraplyer o.l.

Skattefritaket gjelder
gaver både til ansatte
og styremedlemmer.

Må være gave som gis til alle i bedriften (eks julegave).
Skattefritt under forutsetning av at arbeidsgiver ikke
krever fradrag i sin skattepliktige inntekt.

PREMIERING AV FORSLAG TIL FORBEDRING
AV ORGANISASJON ELLER ARBEIDSMETODER
Forslaget må ha stor betydning og må kunne
dokumenteres.

TAKK

TAKK

Arbeidsgiver kan også gi
oppmerksomhetsgaver
av ”bagatellmessig verdi”
skattefritt til ansatte. Dette
vil kunne være blomster,
konfekt, (rimelig) vinflaske.

25

50

Informasjonen i denne plansjen var oppdatert på publiseringstidspunktet (versjon 1.2, august 2015). Lover og regler endres
stadig. For å sikre at din bedrift alltid følger gjeldende regelverk anbefaler vi å abonnere på Faghjelp, et alltid oppdatert støtteverktøy for alle som jobber med lønn, personal og regnskap. Se infotjenester.no/faghjelp.
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pr år

kr 2 500

pr år

kr 3 000

Gjelder ikke pensjonering. Arbeidstaker må ha
jobbet minst 10 år i bedriften.

ARBEIDSTAKER GIFTER SEG

kr 3 000

ARBEIDSTAKER FYLLER 50, 60, 70, 75, 80 ÅR

kr 3 000

VIRKSOMHETEN HAR BESTÅTT I
25/75/125 ÅR

kr 3 000

VIRKSOMHETEN HAR BESTÅTT I
50/100/150 ÅR

kr 4 500

(Antall år som er delelig med 25)

(Antall år som er delelig med 50)

25, 40, 50 eller 60 ÅRS TJENESTETID

REGELVERK ER FERSKVARE

kr 1 000

kr 3 000

ARBEIDSTAKER GÅR AV MED PENSJON

ARBEIDSTAKER SLUTTER

OPPMERKSOMHETSGAVER

Skattefrie gaver er fritatt fra
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og det skal ikke foretas
innrapportering på a-meldingen.

SKATTEFRI GAVE VERDI INNTIL:

Arbeidsgiver kan bytte ut ett årstall med et annet,
men ikke under 25 år.
* Generell gave verdi inntil kr 8000.
** Gullklokke med inskripsjon verdi inntil kr 12 000.

kr 8 000*
kr 12 000**
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