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Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens § 16, stk. 
3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens 
kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624 og 27/9 2017, jr. nr. 14-
4333293©  
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  

 

Landsskatteretten fandt ved kendelsen ref. i SKM2017.61.LSR og to senere kendelser af 

henholdsvis 5/4 2017 og 27/9 2017, at ansatte ved en bilforhandler ikke havde krav på 

at anvende reglen om skattemæssigt køb til indkøbsprisen ved køb og senere tilbagesalg 

af flere biler til arbejdsgiverselskabet. 

 

Efter ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt. skal den skattepligtige værdi af de i § 16, stk. 1 

omhandlede personalegoder ved skatteansættelsen fastsættes til den værdi, som det måt-

te antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel, med-

mindre andet følger af stk. 4-16.  

 

Med disse værdiansættelsesregler, der blev født med skattereformen fra 1993, jf. lov nr. 

483 af 30/6 1993, men siden ændret talrige gange, blev værdiansættelsesprincipperne 

for personalegoder ændret fra en subjektiv til en objektiv værdiansættelse.  

 

 

Rabat på varekøb hos arbejdsgiver 
Som en undtagelse hertil fremgår imidlertid af § 16, stk. 3, 2. pkt. videre, at ”Rabat på 

indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i 

sin virksomhed, skal dog alene beskattes, i det omfang rabatten overstiger avancen hos 

den pågældende arbejdsgiver m.v.” 

 

http://www.v.dk/
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Bestemmelsen i § 16, stk. 3, 2. pkt., der har stået uændret siden 1993, er i forslaget til 

den senere vedtagne bestemmelse, jf. FT 1992-93, tillæg A, sp. 9471 - 9472, ledsaget af 

flere bemærkninger, der dog ikke fremmer forståelsen af bestemmelsens rækkevidde 

synderligt. Af de særlige bemærkninger fremgår således bl.a., at:  

”…Undtaget fra denne værdiansættelse til markedsværdien er goder i form af 

varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren eller hvervgiveren udbyder som led i 

sin virksomhed. Disse goder beskattes kun i det omfang, modtageren opnår rabat, 

der overstiger arbejdsgiverens m.v. avance på varen, dvs. betaler mindre for varen, 

end arbejdsgiveren har haft af omkostninger ved den.  

Herved undtages ansattes køb med rabat af arbejdsgiverens varer i det omfang, 

rabatten ikke er uforholdsmæssig stor.  

For tjenesteydelser vil det ofte være vanskeligt på en rimelig måde at sætte ra-

batten i forhold til arbejdsgiverens avance, men reglen vil her gøre det muligt for 

Ligningsrådet at trække rimelige grænser. Det er således efter denne bestemmelse 

ikke tanken, at f.eks. HT-ansattes frikort skal medføre anden beskatning end den be-

grænsning af fradraget for befordring mellem hjem og arbejde, der stilles forslag om 

i det samtidige lovforslag om ændring af befordringsfradraget, jf. nedenfor…” 

 

I bemærkningerne omtales herefter værdiansættelsen af flere, typisk forekommende per-

sonalegoder, herunder fri telefon, fri bolig m.v. Bemærkningerne synes dog at have be-

hersket relevans for afgrænsningen af netop § 16, stk. 3, 2. pkt., med mindre medarbej-

deren eksempelvis er ansat ved et telefonselskab m.v.  

 

Juridisk Vejledning, afsn. C.A.5.1.6., indeholder ligeledes blot en sparsom omtale af 

rabat-reglen. Af vejledningen fremgår således alene, at: 

”Rabat til ansatte på varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren udbyder til salg 

som led i sin virksomhed, beskattes kun i det omfang rabatten overstiger arbejdsgive-

rens avance på godet. 

Den ansatte skal derfor kun beskattes, hvis denne køber varer mv. til en pris, der lig-

ger under arbejdsgiverens samlede omkostninger ved at producere varen inklusive 

afgifter. Se LL § 16, stk. 3, 2. pkt. Ved arbejdsgivers omkostninger forstås det, som 

det i gennemsnit koster arbejdsgiver at fremstille varen. Dvs. arbejdsgivers salgspris 

kun reduceret med arbejdsgivers avance.” 

 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20160116229_P16
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Ligningsvejledningen indeholdte i en lang periode et forbehold om rabattens størrelse, 

jf. følgende formulering: ”Har den ansatte mulighed for at få rabat på varer og tjene-

steydelser, som arbejdsgiveren handler med, er der tale om et skattepligtigt personale-

gode, hvis rabatten er uforholdsmæssig stor.”, jf. eksempelvis af Ligningsvejledningen 

2003-1, afsn. A.B.1.9.18. Denne formulering udgik dog med Ligningsvejledningen 

2010-2, og har ikke siden figureret i vejledningen.  

 

Skattemyndighedernes praksis på området har ikke været massiv. I Juridisk Vejledning, 

afsn. C.A.5.1.6., er gengivet nogle få afgørelser, der dels drejer sig om de objektive be-

tingelser for at anvende rabatreglen, herunder om ydelsen var opnået fra ”arbejdsgive-

ren”, og dels spørgsmålet om, hvad der må anses som arbejdsgiverens kostpris for en 

given ydelse, der udbydes til salg af virksomheden. Særligt sidstnævnte problemstilling 

forekommer at kunne være ganske vanskelig. Eksempelvis kan nævnes spørgsmålet om, 

hvad der må anses som en banks kostpris for udlån, jf. nærmere C.A.5.8.2 Personalelån, 

hvorefter renten kan værdiansættes til referencerenten, se herved UK 2017/20, men også 

kan fastsættes til den eventuelt lavere rente, der modsvarer arbejdsgiverens omkostnin-

ger, eller den rente, der kan opnås på almindelige markedsvilkår.  

 

 

Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendel-

ser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624 henholdsvis 27/9 2017, jr. nr. 14-4333293  

Landsskatterettens ovennævnte kendelser, der er afsagt i samme sagskompleks, vedrører 

en situation, hvor rabatreglen efter Landsskatterettens opfattelse ikke fandt anvendelse.  

 

De pågældende sager drejede sig, summarisk gengivet, om situationer, hvor ansatte sæl-

gere i en bilforhandlervirksomhed havde fået mulighed for at købe én eller flere biler, 

herunder demo-biler, til en pris, der lå væsentligt under udsalgsprisen for tilsvarende 

biler, og hvor de omhandlede biler efter kortere perioder blev solgt tilbage til virksom-

heden til en væsentligt højere pris for herefter at blive solgt til tredjemand.  

 

Spørgsmålet i de pågældende sager var på denne baggrund i sin enkelthed, hvorvidt de 

pågældende sælgere havde krav på at anvende ”rabatreglen” i § 16, stk. 3, 2. pkt. ved 

opgørelsen af det personalegode, som sælgerne havde opnået ved adgang til at købe de 

omhandlede biler.  
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Dette blev afvist af Skat og ved de pågældende kendelser af Landsskatteretten.  

 

I kendelsen ref. i SKM2017.61.LSR anførte Landsskatteretten om dette spørgsmål, at:  

”…Klagerens købspriser og gensalgspriser til arbejdsgiveren resulterer i en økono-

misk gevinst, som Landsskatteretten finder, er skattepligtig som yderligere løn jf. lig-

ningslovens § 16, stk. 1 og statsskattelovens § 4. Klagerens køb og salg af bilerne 

skal bedømmes samlet og anses ikke for omfattet af rabatreglen i Ligningslovens § 

16, stk. 3.  Landsskatteretten tiltræder SKATs opgørelse af den økonomiske værdi, 

der er baseret på sagens bilag, og finder det ikke godtgjort, at disse bilag ikke skulle 

være udtryk for de faktiske købs- og salgspriser. Landsskatteretten stadfæster derfor 

ansættelsen.” 

 

Dette gjaldt i den pågældende sag, uanset om skatteyderen efter det for Landsskatteret-

ten oplyste havde købt den ene af de i denne sag to omhandlede biler, en demobil, til 

virksomhedens kostpris for bilen som demobil.  

 

Et tilsvarende resultat nåede Landsskatteretten frem til i de to efterfølgende afsagte ken-

delser af henholdsvis den 5. april 2017 og den 27. september 2017.  

 

 

Kommentar 

Sagernes udfald, hvorefter det lægges til grund, at medarbejdernes gevinster ikke er om-

fattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 2. pkt., er ikke overraskende. Læg-

ges det til grund, at der er tale om en vis systematisk handel, hvor der er anvendt priser, 

der ikke opfylder forudsætningerne i nævnte bestemmelse, og hvor der angives at være 

sket tilbagesalg til arbejdsgiveren med betydelige avancer, og hvor der i tilgift sættes 

spørgsmålstegn ved dette tilbagesalg, er resultatet ikke overraskende. 

 

Afgørelsen er for så vidt ikke interessant ud fra disse præmisser. 

 

Afgørelsen rejser imidlertid spørgsmålet om, hvor langt ligningslovens § 16, stk. 3, 2. 

pkt. rækker: 
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Var det eksempelvis lagt til grund, at de anvendte priser ikke kunne kritiseres, samt at 

formalia i øvrigt var i orden, kunne man rejse spørgsmålet, om der i så fald var åbnet en 

mulighed for at konvertere ansattes personalegoder til en skattefri formuegevinst omfat-

tet af statsskattelovens § 5. 

 

Det må her antages, at er der tale om køb og videresalg, der væsentligt overstiger, hvad 

der må antages at være ansattes køb til eget forbrug, og således at den ansatte konstate-

rer ikke ubetydelige gevinster på en række systematiske handler, er det nærliggende at 

antage, at der foreligger spekulation eller næring. Dette gælder selvsagt også, selv om 

videresalget sker til private – og ikke i form af tilbagesalg til arbejdsgiveren. 

 

Kolliderende regler, herunder moms, registreringsafgift m.v., kan dog føre frem til, at 

SKAT også i ovennævnte situation tilsidesætter konstruktionen, når der er tale om køb 

og videresalg, der væsentligt overstiger, hvad der må antages at være ansattes køb til 

eget forbrug og når frem til samme resultat som Landsskatteretten i ovennævnte sager 

 

 


