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Beskatning av pendlerreiser for militært personell
Vi viser til brev fra brev fra Krigsskoleutdannede offiserers landsforening datert 18. juni 2019
og Norges Offisers- og spesialistforbund datert 21. juni 2019 vedrørende beskatning av
pendlerreiser for militært personell.
Det er viktig at Forsvaret har gode økonomiske insentiver og ordninger for de militært tilsatte.
Dette er begrunnet ut fra at de militært tilsatte har beordringsplikt. Ett av insentivene for å
ivareta personellet og deres familier er å dekke et stort antall reiser for ansatte som pendler.
Endringene i skatteloven med forskrifter som ble innført 1. januar 2019 innebærer blant
annet at arbeidsgiver må innrapportere reisekostnadene når disse overstiger 97 000 kroner.
Forsvaret har, basert på tall fra 2018, funnet at svært mange av Forsvarets pendlere vil
kunne overstige beløpsgrensen i 2019. De berørte pendlerne får en uventet økt
skattebelastning. For enkelte ansatte vil økt skattegrunnlag kunne komme opp i 250 000
kroner som følge av pendlingen.
Forsvarsdepartementet ser det som avgjørende at Forsvaret tiltrekker og beholder personell
til Forsvarets ulike geografiske lokasjoner. Riktig kompetanse til rett sted og tid er en
forutsetning for at Forsvaret evner å løse sine oppgaver.
Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak. Forsvaret skal sikre at
berørt militært personell kompensere. Etter en fornyet vurdering har finansministeren
kommet fram til at regelendringen bør justeres slik at den tidligere ordningen med skattefri
arbeidsgiverdekning av flybilletter blir videreført. I statsbudsjettet til høsten vil det derfor bli
foreslått å videreføre skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter for ansattes
besøksreiser innenfor EØS. Den nye endringen skal gis tilbakevirkende kraft slik at det ikke
påvirker inntektsgrunnlaget i 2019. Endringen vil kun gjelde flyreiser som er dekket av
arbeidsgiver.
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Arbeidsgiverne trenger ikke å trekke skatt for de flyreisene de så langt har dekket for
pendlerreiser innenfor EØS. Pendlerne som allerede har blitt trukket i skatt vil enten få
tilbakebetalt pengene som en del av skatteoppgjøret, eller de kan be om at skattetrekket blir
korrigert.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef
Victoria Lossius Allum
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Adresseliste / Recipients:
Norges offisers- og spesialistforbund
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Befalets fellesorganisasjon
PARAT Forsvaret
NTL Forsvaret
NITO
Fellesforbundet

Kopi til:
Forsvarsstaben

Side 2

