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Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere 
eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse eller for-
retningsrejse på et eksotisk sted. Mere sjældent rejses der sager om beskat-
ning af ferierejser erhvervet som personalegode, idet der her ikke længere 
er tvivl om beskatningen. Og i særlige tilfælde ses sager, hvor rejsen eller 
en del heraf er modtaget som en gave. 
 

Rejser betalt af arbejdsgiveren beskattes efter formålet med rejsen og rejsens indhold. 

Skattevæsenet sondrer her mellem forretningsrejser, ferierejser og de såkaldt ”kombine-

rede rejser”. En særlig gruppe er rejser, der er ydet som gave, uden at der foreligger et 

ansættelsesforhold. 

 

 

Forretnings- og studierejser  
Forretningsrejser, dvs. rejser, der har en konkret og direkte sammenhæng med virksom-

hedens indkomstskabende aktiviteter, har ingen skattemæssige konsekvenser for medar-

bejderen. Sælgeren, der rejser til Italien med henblik på møder med kunder, bliver selv-

sagt ikke beskattet af denne rejse. 

 

Får ægtefællen lov til at rejse med på arbejdsgiverens regning, vil det det kunne komme 

på tale at beskatte medarbejderen af værdien af ægtefællens rejse. Har rejsen rent privat 

karakter for ægtefællen, beskattes medarbejderen af værdien af ægtefællens rejse. Er 

ægtefællens rejse derimod fuldt ud forretningsmæssigt begrundet i virksomhedens for-
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hold, er der i sagens natur ikke grundlag for at beskatte hverken medarbejderen eller for 

den sags skyld ægtefællen af nogen værdi. Eksempelvis har skattemyndighederne accep-

teret, at en ægtefælle deltog i en konkret rejse i sin mands virksomhed som følge af, at 

hun kunne sproget og i øvrigt varetog økonomifunktioner i virksomheden. Men der på-

hviler skatteyderen en meget tung bevisbyrde for, at ægtefællens deltagelse har været 

forretningsmæssigt begrundet - modsat, hvis det er sekretæren, der deltager. 

 

Studierejser betalt af arbejdsgiveren beskattes efter tilsvarende regler. Hvis studierejsen 

primært foretages i virksomhedens interesse, er der således heller ikke her grundlag for 

at beskatte medarbejderen af nogen værdi. At studierejsen skal være foretaget ”i virk-

somhedens interesse”, betyder efter skattevæsenets praksis, at det studiemæssige ele-

ment skal være relevant for virksomheden.  

 

Efter skattevæsenets opfattelse bliver der ikke tale om beskatning, selv om studieturen 

har en vis turistmæssig værdi for medarbejderen. F.eks. kan nævnes en sag, hvor en ar-

bejdsgiver havde betalt en rejse for en ansat direktør til Marokko. Rejsen var arrangeret 

for forhandlere af et konkret bilmærke med det formål at præsentere en ny model. Rej-

seprogrammet omfattede både aktiviteter vedrørende præsentation af bilmodellen og 

aktiviteter af turistmæssig karakter. Efter Landsskatterettens opfattelse måtte direktørens 

rejse anses for udelukkende erhvervsmæssig. Som begrundelse henviste Landsskatteret-

ten til rejsens begrænsede varighed på i alt 4 dage, hvoraf 2 dage udgjorde transport til 

rejsemålet.  

 

Men er det studiemæssige element helt ubetydeligt i forhold til den samlede rejse eller 

måske slet ikke relevant for virksomheden, sker der fuld beskatning af medarbejderen.  

 

En af de ledende afgørelser er her en sag afgjort ved Vestre Landsret i 1998, der drejede 

sig om offentlige ansatte. Her havde et energiforsyningsselskab betalt en studierejse for 

forretningsudvalget til USA med det formål at se på affaldsforbrændingsanlæg m.m. På 

baggrund af oplysningerne om rejsens formål, tilrettelæggelse og forløb, var der efter 

landsrettens opfattelse tale om en studierejse af generel karakter med et meget betydeligt 

turistmæssigt islæt. Herefter blev det forretningsudvalgsmedlem, som den konkrete sag 

drejede sig om, beskattet af rejsens værdi, svarende til en forholdsmæssig del af de af-
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holdte udgifter. Beskatningen kan her blive ret voldsom, da der sjældent spares på noget 

på disse rejser. Efter min opfattelse blev der hermed strammet op vedrørende offentlige 

ansatte, der i hvert fald frem til dette tidspunkt blev behandlet mere lempeligt end priva-

te ansatte. 

 

En anden afgørelse er den såkaldte Kreta-sag. Her havde en række revisorer arrangeret 

et kursus på Kreta over 5 dage samt 2 dages yderligere ophold, incl. rejsedage. Bag-

grunden for at afholde kursus på Kreta var, at det trods transportudgifterne var billigere 

at holde kurset på Kreta end i Danmark. En del ægtefæller var med, men havde selv be-

talt deres rejse. SKAT nægtede at anerkende denne rejse som forretningsmæssig, dels 

som følge af ægtefællernes deltagelse, dels som følge af, at der var tale om et typisk 

turiststed og endelig som følge af manglende mulighed for kontrol af, hvorvidt deltager-

ne indfandt sig i undervisningslokalerne – eller tog ophold på stranden. En fagkyndig 

kursusarrangør oplyste i forbindelse med sagen, at programmet var mere fagligt koncen-

treret, end hvad en professionel udbyder ville have arrangeret. Revisoren fik medhold 

ved Vestre Landsret, men Skatteministeriet ankede sagen til Højesteret. Men da EF-

domstolen blev inddraget i sagen, og udtalte, at der ikke måtte gøres forskel på kurser 

afholdt i Danmark eller i et andet EU-land, accepterede skattemyndighederne fradraget 

og hævede sagen. Og det kunne da også tilføjes, at SKAT ingensinde har kontrolleret, 

om deltagerene i et kursus på Hotel Nyborg Strand nu også deltog i undervisningen – 

eller tog ophold på stranden. 

 

Tilsyneladende har skattekongresser været fredet. Men her deltager ud over en række 

advokater og revisorer også ledelsen fra SKAT, så hvilken skattemedarbejder har lyst til 

at anfægte lødigheden at sådanne arrangementer. 

 

Der foreligger mange afgørelser vedrørende spørgsmålet om størrelsen af rejsens turist-

mæssige islæt. Meget ofte bliver rejseprogrammets udformning afgørende for beskat-

ningen i disse sager - hvilket måske nok ofte bør indtage en lidt mere central placering i 

arrangørens overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af rejseprogrammet. 
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Ferierejser  
Medens forretningsrejser ikke har skattemæssige konsekvenser for den ansatte, vil den 

rene ferierejse i den anden ende af skalaen udløse fuld beskatning af rejsens værdi.  

 

En sådan ferierejse behandles skattemæssigt helt på samme måde som andre personale-

foder. Eksempelvis kan nævnes rejser, som arbejdsgiveren forærer den ansatte som tak 

for en ekstraordinær arbejdsindsats.  

 

Et andet typisk eksempel fra de senere år har været sager, hvor arbejdsgiveren har an-

vendt rejsen til ”teambuilding” m.v. på arbejdspladsen. Også i disse sager er der foreta-

get fuld beskatning af den enkelte medarbejder. Det måtte et jysk advokatfirma sande så 

sent som i 2008. Advokatfirmaet havde betalt en skirejse for samtlige jurister bl.a. med 

det formål at ryste medarbejderne sammen og skabe bedre indbyrdes relationer til gavn 

for det daglige samarbejde i virksomheden. Her fandt byretten, at et teambuildingforløb 

på ski uden ekstern konsulentbistand eller lignende, og hvor én af teamets 16 jurister 

generelt var udelukket fra at løbe på ski grundet kronisk sygdom, ikke kunne anses som 

en forretnings- eller studierejse.  

 

 

Kombinerede rejser  
I en tredje kategori falder de kombinerede rejser, dvs. rejser, der er sammensat dels af en 

egentlig forretningsrejse, og dels et sædvanligt ferieophold. Et typisk eksempel er den 

situation, hvor en forretningsrejse til et eksotisk rejsemål udvides med en egentlig ferie 

på det pågældende sted.  

 

Efter skattevæsenets opfattelse skal medarbejderen i disse tilfælde beskattes af ferierej-

sens ”markedsværdi”. Hvordan denne markedsværdi opgøres, henstår dog ikke helt 

klart. I første række rejser sig selvsagt spørgsmålet, om værdien skal opgøres med eller 

uden hensyntagen til befordringsudgifterne, dvs. typisk, om flyrejsen skal medregnes 

eller ej.  

 

Meget taler dog for, at det kun er mérudgifterne som følge af ferierejsen, der kan give 

grundlag for beskatning af medarbejderen.  
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Gavedispositioner - Sagen om skattecheferne 

En medarbejder eller en anden person, der modtager en rejse som gave, skal beskattes 

heraf. 

 

Jyllandsposten har i de seneste dage omtalt en sag, hvor en række skattechefer var på et 

studieophold i 2 dage, som blev betalt af SKAT, og som formentlig opfylder kravene til 

en studierejse. Opholdet blev herefter forlænget i 2 dage, som ifølge det oplyste blev 

betalt af en leverandør til SKAT. 

 

Man kan i denne situation ikke anvende praksis vedrørende kombinerede rejser. Forhol-

det er jo netop, at de to sidste dage ikke blev betalt af SKAT men af en leverandør og 

var – således som sagen er refereret – ren ferie og dermed uden sammenhæng med stu-

dierejsen. Her må de 2 feriedage efter min opfattelse, som korrekt anført i Jyllandspo-

sten, vurderes isoleret, og der er i så fald tale om en skattepligtig gave, der skal beskat-

tes som personindkomst, d.v.s. med mellem- og topskat i de relevante indkomstår. Der 

er altså ikke tale om et kombineret studie- og ferieophold.  

 

 

Rejsens værdi 
Tidligere skulle beskatningen af frirejser ske på grundlag af værdien for modtageren, 

dvs. en subjektiv værdiansættelse. Skoleeksemplet på kriteriet ”værdien for modtage-

ren” er det tilfælde, hvor arvetanten forærer et maleri af sig selv til arvingen, og hvor 

maleriet kun er fremme, når tanten er på besøg. Her vil arvingen nok ikke blive beskattet 

af det måske meget store beløb, som tanten har betalt for at få malet dette maleri. 

 

I sager om frirejser m.v. har skatteyderen derfor tidligere haft meget travlt med at for-

klare, at hverken hotellet eller maden faldt i skatteyderens smag, og at han bestemt ikke 

kunne lide at ride på hvide elefanter – hvorfor der ikke var grundlag for en nævneværdig 

beskatning.  

 

For medarbejdere, der modtager frirejser fra arbejdsgiveren, er der i dag fastsat regler 

om dette forhold. Medarbejderen skal beskattes af den værdi, som arbejdsgiveren har 
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betalt, dvs. rejsens objektive værdi. Det samme gælder for selvstændige erhvervsdriven-

de, der jo i sagens natur ingensinde har kunnet kritisere rejsemål m. v., som de selv har 

valgt.  

 

Er der tale om rene gavedispositioner, hvor skatteyderen modtager en frirejse fra frem-

mede, f.eks. fra en leverandør eller kunde, er det i princippet værdien for modtageren, 

der er afgørende. Det kan efter omstændighederne føre frem til beskatning af et mindre 

beløb, end hvad giveren har måttet betale.  

 
—— o —— 

 


