UDFORDRINGEN

skat

Enklere momsregler for
medarbejderkantiner

Virksomheder, der tilbyder medarbejderkantine, skal som udgangspunkt svare moms af salgsværdien. Da
medarbejdernes egenbetaling for kantinen ikke altid dækker de reelle omkostninger, kan denne imidlertid ikke
anvendes som momsgrundlag. Virksomhederne er derfor nødt til at opgøre de faktiske omkostninger forbundet
med driften af medarbejderkantinen og anvende dette som momsgrundlag. I denne forbindelse skal både
den del af lønomkostningerne, som går til rengøring af spiselokaler, og den del, der går til mødebespisning,
fratrækkes, idet der ikke skal svares moms heraf.
Da disse opdelinger kan være særdeles vanskelige, kan virksomhederne vælge at anvende to ”enkle” regler:
For at afspejle omkostningen til rengøring mv. kan virksomheden basere momsen på råvareindkøbet, brug af
ekstern arbejdskraft og 75 procent af interne lønandele. For at afspejle omkostningen til repræsentation mv.
har virksomheden adgang til at foretage en opdeling baseret på det foregående års andel eller anvende en standardsats på 3 pct. til at reducere momsgrundlaget med.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør give virksomhederne adgang til at anvende den fastsatte egenbetaling som udgangspunkt for
momsgrundlaget. Ifølge nuværende praksis udløser et ”standardmåltid” en egenbetaling fra medarbejderen på
15-20 kr. alt efter, om det inkluderer andre drikkevarer end vand. Såfremt Folketinget ikke mener, at dette er et
retvisende niveau, bør Folketinget fastsætte en mere retvisende værdi (og dermed et højere momsgrundlag).

Medarbejderkantine bliver dermed en momspligtig ydelse med en politisk fastsat mindstepris på et standardmåltid. Som konsekvens slipper virksomhederne for at opgøre omkostningerne til medarbejderkantinen,
herunder at udskille den del, der vedrører repræsentation mv. Momsen af alle virksomhedens kantineomkostninger kan fuldt afløftes, så længe der blot svares moms af medarbejderbetalingen, som mindst svarer til den
politisk fastsatte pris. Leveres kantinemaden af en ekstern leverandør, der modtager direkte eller indirekte
tilskud fra virksomheden, gælder samme regler, så længe (den momspligtige) pris på et standardmåltid mindst
svarer til den politisk fastsatte pris – uanset om den eksterne leverandør opkræver betaling for måltidet i eget
navn og på egne vegne eller på vegne af virksomheden.
Virksomheder bør kunne fravælge den skematiske model og i stedet opgøre de faktiske omkostninger til kantinedrift (pr. medarbejder) og anvende dette som momsgrundlag. Tilsvarende er det klart, at virksomheder – for
at kunne anvende den skematiske værdi – fortsat skal observere de gældende regler, praksis mv. for, hvad der
opfylder kriterierne til et ”standardmåltid”.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Hvis den nuværende egenbetaling anvendes som momsgrundlag for medarbejderkantine, medfører det umiddelbart et mindreprovenu, idet omkostningerne generelt vurderes at overstige egenbetalingen. Som nævnt kan
dette mindreprovenu neutraliseres ved at hæve den politisk fastsatte værdi af et standardmåltid (momsgrundlaget). Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med forslaget om at betragte medarbejderkantine som et
skattepligtigt personalegode.
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