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Beskatning af lønmodtagere

Simplificér skatteregler for ikke-
arbejdsrelaterede medarbejdergoder 
og julegaver

UDFORDRINGEN
Der findes i dag særregler vedrørende beskatning af mindre ikke-arbejdsrelaterede personalegoder, såsom 
julegaver. Særreglerne giver i visse tilfælde delvis skattefrihed, da der gælder et bundfradrag. Reglerne er dog 
i en række tilfælde vanskelige at administrere og giver anledning til tvivl. 

For mindre ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder gælder en skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr./år 
(2020). Bagatelgrænsen skal forstås således, at goderne ikke beskattes, hvis deres samlede værdi holder sig 
herunder – mens hele værdien skal beskattes, hvis grænsen overskrides. 

Julegaver tæller med i bagatelgrænsen på 1.200 kr., men herudover gælder en selvstændig bagatelgrænse 
på 900 kr. pr. julegave (2020). Hvis julegaven holder sig under denne værdi, er julegaven skattefri, også selv 
om de 1.200 kr. overskrides. Men den resterende værdi af de samlede medarbejdergoder er fortsat skatte-
pligtig (også selv om denne værdi er under 1.200 kr. ekskl. julegaven).

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør simplificere skattereglerne vedrørende mindre personalegoder, der ikke er arbejdsrelaterede 
(inklusive julegaver) ved at skille de to bagatelgrænser, så de ikke længere er indbyrdes relaterede. Der vil 
herefter være én bagatelgrænse for værdien af julegaver (på uændret 900 kr.) og en anden bagatelgrænse 
for (øvrige) mindre personalegoder, der ikke er arbejdsrelaterede. For nemheds skyld foreslås det, at denne 
grænse også fastsættes til 900 kr. (mod de gældende 1200 kr. inkl. værdi af julegave).

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER 
Denne simplificering vil give en mindre skattelettelse for medarbejdere, som i dag modtager samlede ikke-ar-
bejdsrelaterede personalegoder (inkl. julegave) på over 1200 kr., men hvor værdien af både julegave og øvrige 
personalegoder hver især holder sig under 900 kr. Det resulterende mindreprovenu for statskassen må dog 
forventes at være yderste beskedent, og det skal ses i sammenhæng med forslaget om at fjerne den skattefrie 
bundgrænse ved gaver, godtgørelser og gratialer til medarbejdere, som forventes at give et merprovenu.
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