af Elina Østergaard Goul – Revisorassistent

Personalegoder
Hvornår bliver man beskattet?
Et personalegode er et gode, man som ansat kan bruge privat, som arbejdsgiveren betaler. Men hvilke
personalegoder er skattefrie, hvilke er skattepligtige og hvad er grænsen?
Personalegoder
Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal medregnes i den personlige indkomst.
De mest almindelige personalegoder er fri kost og logi, fri telefon, fri bil og sundhedsforsikring- samt
behandling, disse personalegoder skal medarbejderen betale a-skat og am-bidrag af.
Visse personalegoder er skattefrie for de ansatte, det er blandt andet hvis arbejdsgiveren betaler
uddannelsesudgifter, som har arbejdsmæssig relevans, samt udgifter til parkering og BroBizz, som
medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde. Derudover anses enkeltstående firmafester og –
arrangementer også som skattefrie. Stilles der frugtordning eller lignende til rådighed, er disse også
skattefrie.
Belønninger som der gives til de ansatte, som er betalt af arbejdsgiveren i stedet for et løntillæg, skal
beskattes fuldt ud hos den ansatte.
Ved fratrædelse
Når man som arbejdsgiver giver en fratrædelsesgodtgørelse til en ansat i forbindelse med dennes
fratræden, er godtgørelsen fradragsberettiget for den som giver, samt de udgifter som må være i
forbindelse med fratræden f.eks. udgifter til afskedskomsammen.
Grænsen for skattefri fratrædelsesgodtgørelse er 8.000 kr. Modtageren skal betale a-skat og am-bidrag af
en fratrædelsesgodtgørelse som overstiger de 8.000 kr. Man skal ikke trække am-bidrag af den del af en
godtgørelse, som gives som tingsgave.
Grænser for personalegoder
Personalegoder, der har direkte sammenhæng med de ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den
samlede værdi af disse goder i 2018 overstiger 6.100 kr. Det drejer sig f.eks. om:
-

Gratis mad og drikke ved overarbejde
Fri avis til brug for arbejdet
Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan
bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde
Kreditkortordninger
Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet

Overskrider medarbejderen grænsen i 2018 på 6.100 kr., beskattes man af hele den samlede værdi.
Personalegoder som ikke omfatter grænsen, da de beskattes på en anden måde er blandt andet:
-

Fri bil
Fri telefon
Fri bolig
Fri radio- og medielicens
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