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Vedrørende Skatteetatens vedtak om endring av grunnlag for arbeidsgiveravgift 

og tilleggsskatt - Stortingets pendlerboliger 2017-2020 

Stortingets presidentskap viser til Skatteetatens vedtak 26. oktober 2022 rettet mot Stortinget. 

Stortingets presidentskap finner det ikke riktig at Stortinget, den lovgivende makt, bringer et 

vedtak rettet mot Stortinget inn for Skatteklagenemnda. Vedtaket påklages derfor ikke og det 

ilagte skattekravet er innbetalt. 

Skatteetatens vedtak rettet mot Stortinget gjelder endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift 

for pendlerboliger som Stortinget har tildelt i perioden 01.01.2017-31.12.2020. I vedtaket 

konkluderes det m·ed at Stortinget skal betale kr 1,02 millioner i arbeidsgiveravgift og kr 38 815 i 

tilleggsskatt. 

Beløpet for arbeidsgiveravgift er redusert fra kr 1,35 millioner fra forhåndsvarselet som 

Stortinget mottok i juni. Antall representanter som vedtaket omfatter er redusert fra 28 til 23, og 

beløpet er for øvrig redusert for to av representantene. Det er bare ilagt tilleggsskatt knyttet til 7 

av de 23 enkeltsakene. Dette er blant annet begrunnet med at Stortingets administrasjon har fått 

mangelfull veiledning fra Skatteetaten. Skatteetatens veiledning har også dannet grunnlag for 

administrasjonens videre veiledning til stortingsrepresentantene. 

For Stortingets presidentskap har det vært viktig å legge til rette for en åpen prosess og godt 

samarbeid med skattemyndighetene. Målsettingen har vært å opplyse saken fullstendig og gjøre 

opp for seg i tråd med gjeldende skatteregler. I den sammenheng merker Stortingets 

presidentskap seg den faglige diskusjonen i juridiske miljøer knyttet til det rettslige grunnlaget for 
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Skatteetatens vedtak, blant annet når det gjelder tolkningen av begrepet «merkostnad» i 


skatteloven. 


Den juridiske forståelsen av dette vilkåret vil påvirke skattesituasjonen for mange arbeidstakere, 

ikke bare stortingsrepresentanter. Presidentskapet har merket seg at det i det skattejuridiske 

miljøet er ulike vurderinger av skattereglene på dette punktet. Det er viktig at slike uklarheter 

avklares, slik at skattereglene ikke er tit å misforstå. Stortingets presidentskap viser til de juridiske 

vurderingene i rapporten 15. desember 2021 fra Advokatfirmaet Grette AS, og de innspill 

Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor har gitt til Skatteetaten under 

behandlingen av saken. Presidentskapet mener disse innspillene fremdeles er relevante. 

Dersom stortingsrepresentantene omfattet av saken mener at deres sak ikke har blitt godt nok 

belyst, står de fritt til å påklage vedtaket rettet mot dem, inn for Skatteklagenemnda. 
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Masud Gharahkhani 


Stortingets president 
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