
	  
	  

Det er bare to måneder igjen 
av året 2017 og det betyr at 
vi raskt nærmere oss 
desember måned og halv 
skatt før jul. 

Skattedirektoratet endret i 
fjor reglene om trekkfritaket 
før jul. Det er dermed lov å 
gjennomføre halvt 
skattetrekk i november  i 
desember slik det var 
tidligere. 

Har  du ansatte som ønsker 
å bli trukket fullt også på 
lønn før jul, plikter du å 
oppfylle deres ønske. 

Både blant ansatte og 
arbeidsgivere er 
oppfatningen halv skatt før 
jul. Bestemmelsen sier at 
man er fritatt for 
forskuddstrekk to uker før jul, 
eller en halv måned før jul , 
avhengig av type lønn. 

 

Månedslønn -  trekkfri lønn for siste halvdel av november eller første 

halvdel av desember. I praksis gjennomføres trekkfritak ved at det 

beregnes halvt skattetrekk for en hel måned. 

 
Time-,dag- eller ukelønn – trekkfri lønn siste halvdel av november eller 

siste uke i november og første uke i desember. Utbetales lønn pr. måned 

er praksisen halvt skattetrekk på hele utbetalingen. 

 

14-dagerslønn – arbeidsgiver kan velge om trekkfritaket skal gjennomføres 
på siste lønnsutbetaling i november eller på den første utbetalingen i 
desember. 

Eventuelle tillegg – i utgangspunktet gjelder trekkfritaket også tillegg som 
f.eks. overtidsgodtgjørelse.  Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i en 
annen periode, men likevel ikke dersom tilleggene er mye høyere enn det 
man har fått ellers i løpet av året. Tilleggene kan heller ikke være oppspart 
over et lengere tidsrom. Det vil si at men ikke kan samle opp alle 
overtidstimene eller plusstimene gjennom året og få disse utbetalt med 
halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på 
tilleggsytelsen. 

Vær oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte 
november/desember. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i 
november, mens ny arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, vil 
arbeidsgiver trekkes for lite i løpet av året og den ansatte få baksmell på 
skatten. 
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