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Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for 
medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden, kan der 
være tale om et skattepligtigt personalegode.  
 

På mange arbejdspladser har medarbejderne mulighed for at deltage i en frokostordning 

og i nogle tilfælde eventuelt yderligere måltider i løbet af dagen.  

 

Adgang til frokost på arbejdspladsen vil de fleste formentlig opfatte som et bekvemt 

gode i dagligdagen.  

 

Om der foreligger et skattepligtigt personalegode afhænger af vilkårene for at modtage 

frokost m.v.  

 

Betaler medarbejderen, hvad der skønsmæssigt svarer til markedsprisen for maden, er 

der i sagens natur ikke tale om noget skattepligtigt gode.  

 

Købes maden derimod til favørpris eller er maden måske helt gratis, stiller sagen sig 

anderledes. I så fald kan der blive tale om beskatning af medarbejderens fordel ved at 

deltage i kostordningen.  

 

http://www.v.dk/
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Beskatningen afhænger nærmere af, i hvilket omfang og på hvilke vilkår medarbejderen 

deltager i kostordningen.  

 

I praksis sondres bl.a. mellem beskatning efter reglerne om fri kost og beskatning efter 

reglerne om kantineordninger.  

 

 

Fri kost  
Hvor fri kost på arbejdspladsen er en del af medarbejderens løn, skal medarbejderen 

som udgangspunkt beskattes af den fordel, som medarbejderen opnår herved.    

 

Værdien af den fri kost opgøres som udgangspunkt til den besparelse, som medarbejde-

ren opnår ved ikke selv at skulle afholde en udgift til kost.  

 

Der gælder dog en række undtagelser af forskellig karakter til denne hovedregel:  

 

”Normalværdier” 

For en række lønmodtagergrupper fastsætter Skatterådet hvert år faste satser for værdien 

af fri kost 

 

For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har 

bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der kun modtager fri 

kost, samt dermed ligestillede medarbejdere, er værdien af fuld kost således fastsat til 75 

kr. pr. dag for 2014.  

 

Er der kun tale om delvis fri kost – hvilket normalt er 2 måltider – er værdien 65 kr. pr. 

dag for 2014. Og er der kun tale om 1 måltid, er værdien til 40 kr. pr. dag for 2014. 

 

Skatterådets ”normalværdier” kan efter skattemyndighedernes praksis også anvendes for 

andre lønmodtagergrupper, hvis der – som det anføres i skattevæsenets egen vejledning 

– ikke er holdepunkter for en anden værdiansættelse. I en ældre sag medførte dette, at en 

kontorassistent blev beskattet af normalværdien af fri kost, selv om arbejdsgiverens ud-

gift til bespisning af kontorassistenten dokumenterbart var væsentligt lavere.  
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Midlertidige arbejdssteder 
Arbejder medarbejderen på et midlertidigt arbejdssted eller er på rejse, skal medarbejde-

ren ikke beskattes af værdien af sparet hjemmeforbrug til kost. 

 

Pædagogisk spisetræning 
En yderligere undtagelse fra reglerne om beskatning af fri kost er fastsat for medarbej-

dere, hvor pædagogisk spisetræning er en del af medarbejderens arbejde. Det er en be-

tingelse for skattefrihed efter denne særregel og skattevæsenets praksis herom, at: 

• den ansatte som led i sit arbejde skal vejlede, lære og træne personer i basale spi-

sevaner. Dette vil typisk være tilfældet for ansatte i vuggestuer, børnehaver, i in-

stitutioner for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og på pleje-

hjem. 

• den ansatte spiser sammen med de personer, som der spisetrænes med. Det vil 

typisk være tilfældet, når maden indtages i samme lokale eller område, og der er 

kontakt med de personer, der spisetrænes med. 

• den ansatte får samme mad som de personer, der spisetrænes med. Om den an-

satte fravælger en ret eller nogle dele af maden, har ingen betydning. Det afgø-

rende er, at der serveres samme mad for alle - både den ansatte og de personer, 

der spisetrænes med. 

 

Af hensyn til arbejdet  
Beskatning af værdi af fri kost kommer heller ikke på tale i de tilfælde, hvor fri kost i 

overvejende grad ydes af hensyn til den ansattes arbejde. Det drejer sig efter skattevæ-

senets praksis bl.a. om tilfælde, hvor den fri kost ydes i forbindelse med overarbejde. 

Hvis værdien af fri kost sammenlagt med værdien af andre goder, der ligeledes er ydet 

af hensyn til arbejdet, overstiger 5.600 kr. for 2014, vil medarbejderen dog blive skatte-

pligtig af værdien af samtlige disse goder – og herunder altså eksempelvis også af vær-

dien af den fri kost ydet i forbindelse med overarbejde.  
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Kantineordninger  
Efter de almindelige principper for beskatning af personalegoder skal ansatte, der får 

gratis mad via en kantineordning, beskattes af værdien af denne mad.  For ansatte, der er 

omfattet af anvisningen vedrørende normalværdien af kost og logi, dvs. bl.a. køkken- og 

serveringspersonale og sygehuspersonale, ansættes værdien til et standardbeløb på 40 

kr. pr. dag. For andre ansatte fastsættes værdien skønsmæssigt med udgangspunkt i 

markedsværdien. 

 

Betaler medarbejderen omvendt markedsprisen for maden af beskattede midler, opnår 

medarbejderen i sagens natur ingen fordel, og der er følgelig ikke noget at beskatte.  

 

Mange kantineordninger ligger imidlertid mellem disse to yderpunkter. For disse ord-

ninger har der udviklet sig en særlig praksis om grænserne for beskatning.  

 

 

Uvæsentlige tilskud til kantinedrift 
Yder arbejdsgiveren et tilskud af forholdsvis begrænset omfang til almindelige kantine-

ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og som er ydet som led i alminde-

lig personalepleje, er dette tilskud ikke skattepligtigt for medarbejderne. 

 

SKAT har her etableret en praksis for, hvilken pris medarbejderne mindst skal betale for 

almindelig gængs kantinemad for at undgå personalegodebeskatning af den fordel, som 

medarbejderen opnår qua arbejdsgivernes tilskud til kantinedriften.  

 

SKAT opfatter disse værdier som vejledende værdier, der skal give et indtryk af, hvad 

SKAT anser som tilskud af uvæsentlig værdi for et standard måltid. Men det er en for-

udsætning, at godet i form af tilskud er af uvæsentlig værdi, og at det samtidig er van-

skeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.  

 

Et måltid vil herefter som udgangspunkt være skattefrit, hvis medarbejderens egenbeta-

ling andrager: 

• 15 kr. for et standardmåltid eksklusive drikkevarer 

• 20 kr. for et standardmåltid inklusive drikkevarer  



- 5 – 
Offentliggjort d. 21. juni 2014  
 
 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

 

Ved et standardmåltid forstås efter skattevæsenets praksis typisk tre almindelige stykker 

mad for så vidt angår smørrebrød. Indtages der kun ét stykke almindeligt smørrebrød, 

skal den vejledende pris for maden reduceres skønsmæssigt. Almindelige varme retter 

betragtes normalt også som standardmåltider. 

 

Værdierne gælder også for ansatte, der er omfattet af Skatterådets normalværdier for 

kost, men som betaler for kantinemaden i en almindelig kantineordning. 

 

Værdierne er kun vejledende. Hvis det således kan bevises, at den faktiske kostpris er 

lavere end 15/20 kr. pr. måltid, må maden sælges til kostpris, uden at det medfører be-

skatning for medarbejderne.  

 

Ved opgørelsen af antal arbejdsdage pr. år tager skattevæsenet udgangspunkt i et ”ar-

bejdsår” på 220 dage, med mindre der fremlægges dokumentation for, at medarbejderne 

har færre arbejdsdage end normen.  

 

Betaler medarbejderne kun en mindre pris end de 15/20 kr. for maden, gælder der andre 

regler for værdiansættelsen af madordningen. SKAT nævner i myndighedernes vejled-

ning det eksempel, at en medarbejder betaler blot 10 kr. for et standardmåltid med drik-

kevarer i stedet for de 20 kr. efter skattevæsenets vejledende værdier. Da medarbejderen 

har betalt mindre end de vejledende værdier, og den faktiske kostpris for måltidet er 

højere end de 10 kr. medarbejderen har betalt, er medarbejderen skattepligtig af tilskud-

det. Værdien af måltidet skal herefter fastsættes skønsmæssigt til markedsværdien. Det 

betyder, at medarbejderen skal beskattes af forskellen mellem den skønnede markeds-

værdi og det medarbejderen har betalt for måltidet.  

 

Det vil derfor i sagens natur som udgangspunkt være en god ide at holde sig til skatte-

væsenets vejledende værdier. 

 

Er der tale om luksusmad og ikke almindelig gængs mad, kan de vejledende satser ikke 

anvendes, og medarbejderen skal så beskattes i overensstemmelse med hovedreglen. 

Værdien af personalegodet i form af frokostordningen opgøres herefter på baggrund af 
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en konkret vurdering med udgangspunkt i markedsværdien og fraregnet en eventuel 

egenbetaling. Det er her SKATs opfattelse, at der normalt er sammenhæng mellem pris 

og kvalitet, når det angår luksusmad. Hvis arbejdsgiveren derfor stiller en buffet fra en 

gourmetrestaurant til rådighed for medarbejderne, betragter SKAT serveringen som luk-

susmad. 
_______ o _______ 


