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Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte  
sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v  © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden 

for arbejdsgiverbetalt lægefagligt begrundet behandling af en medarbejder ved sygdom 

eller ulykke m.v. Ophævelsen omfatter også tilsvarende sygdomsforebyggende behand-

ling og præmien for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger.  

 

Adgangen til at yde medarbejderen et helt eller delvist rentefrit lån skattefrit til dækning 

af sundhedsudgifterne ophæves også.  

 

Endelig er fradragsretten for selvstændig erhvervsdrivende for egne og for en med-

hjælpende ægtefælles sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. blevet ophæ-

vet.  

 

Derimod bevares skattefriheden for arbejdsgiverbetalt misbrugsbehandling – og fra-

dragsretten for de selvstændige erhvervsdrivendes udgifter til egne og ægtefællers mis-

brugsbehandling - vedrørende medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvæn-

ning. 

 

Loven indebærer, at arbejdsgiverens betaling af en medarbejders private sundhedsbe-

handlinger m.v. eller præmie på sundhedsforsikring til dækning heraf fremover vil være 

skattepligtig indkomst for medarbejderen. Det gælder både, når betalingen sker som led 

i en generel ordning, og når arbejdsgiveren betaler for enkelte medarbejderes behand-

ling.  

http://www.v.dk/
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For så vidt angår sundhedsforsikringer, bliver en medarbejder skattepligtig af den præ-

mie, som arbejdsgiveren betaler, men ikke af de behandlinger m.v., som forsikringssel-

skabet efterfølgende afholder udgiften til. Medarbejderen skal beskattes af værdien af 

den arbejdsgiverbetalte forsikringspræmie på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har 

afholdt udgiften, og der således er erhvervet ret til forsikringsydelsen. 

 

Virksomhedernes fradragsret bliver ikke påvirket af forslaget. Der vil i samme omfang 

som hidtil være fradrag for sundhedsydelser vedrørende medarbejdere som driftsom-

kostninger. 

 

 

Fremtidige skattefri sundhedstilbud 
 

Arbejdsrelaterede skader eller sygdomme 

Arbejdsgiverens betaling af udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelatere-

de skade eller sygdomme hos medarbejderne er fortsat skattefrie. Dette gælder både 

fysiske og psykiske arbejdsskader. Det kan f.eks. være behandling af en rygskade, som 

en medarbejder har pådraget sig ved et tungt løft på arbejdet eller psykologbehandling 

af en medarbejder efter et røveri.  

 

Arbejdsgiverbetalt massage og akupunktur er også eksempler på behandlinger, der vil 

være skattefrie for medarbejderen, når de gives til forebyggelse eller behandling af ar-

bejdsskader. Hvis der er tale om en arbejdsrelateret skade, vil der også være skattefri-

hed, hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress, og arbejdsgiveren ønsker at beta-

le f.eks. for en psykolog.  

 

 

Personaleplejefritagelsen 

Sundhedsydelser er fortsat skattefrie, hvis de gives som led i den generelle personaleple-

je på arbejdspladsen - alt under forudsætning af, at ydelserne ikke har nogen væsentlig 

økonomisk værdi. Det kan f.eks. være de såkaldte sundhedschecks eller vaccinationer, 

der foregår på arbejdspladsen.  
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For så vidt angår sundhedschecks, må der ikke være tale om en egentlig helbredsunder-

søgelse eller lægelig behandling, men sundhedschecks kan f.eks. indeholde spørgeske-

ma om livsstil, måling af blodtryk, kolesteroltal, kondital og lignende. 

 

 

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 
Der findes i den gældende skattelovgivning 2 bagatelgrænser for beskatning af medar-

bejderen: Dels en bagatelgrænse vedrørende arbejdsrelaterede ydelser, der udgør 5.500 

kr., som arbejdstageren kan modtage skattefrit. Dels en bagatelgrænse på 1.000 kr. for 

ydelser, som ikke behøver at være arbejdsrelaterede, og som arbejdstageren kan modtage 

skattefrit. 

 

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 5.500 kr. omfatter som ud-

gangspunkt ikke sundhedsydelser, da disse som udgangspunkt anses for at være et privat 

anliggende, og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder kun omfatter goder, 

der i overvejende grad er erhvervsmæssige.   

 

Der kan dog peges på enkelte udgifter, der kan henføres til nævnte bagatelgrænse. Ar-

bejdsgiverens betaling for vaccination af nøglemedarbejdere udenfor arbejdspladsen, 

f.eks. hos et lægehus, er et eksempel på en sundhedsydelse, der fortsat vil være skattefri 

for medarbejderne efter denne bagatelgrænse, hvis godet sammen med andre goder om-

fattet af grænsen ikke overstiger 5.500 kr.. 

 

Bagatelgrænsen på 1.000 kr. omfatter efter loven heller ikke sundhedsydelser, selv om 

denne bagatelgrænse også omfatter ikke-arbejdsrelaterede ydelser. Dette indebærer, at 

værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte 

præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger m.v., beskattes uden 

hensyn til grundbeløbet på 1.000 kr., ligesom værdien af disse sundhedsydelser ikke 

medregnes ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet. En arbejdsgiverbetalt 

præmie på en medarbejders sundhedsforsikring er derfor ikke skattefri, selv om præmi-

en sammen med andre goder fra arbejdsgiveren m.fl. ikke overstiger et grundbeløb på 

1.000 kr. 
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Bagatelgrænsen på 1.000 kr. omfatter dog sundhedsydelser, der ikke kan anses for at 

være behandling, men kan anses for at være rettet mod alment velvære som f. eks. moti-

on eller massage. Sådanne sundhedsydelser vil være skattefrie efter bagatelgrænsen for 

mindre personalegoder, hvis de sammen med andre goder omfattet af grænsen ikke 

overstiger 1.000 kr. 
 
 

 

Medarbejderens misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning 
Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt behandling af medarbejderens misbrug af medicin, 

alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning er bibeholdt, da disse former for behand-

linger anses for at være et naturligt led i en virksomheds overordnede medarbejderpoli-

tik.  Dette medfører blandt andet også, at medarbejderen ikke beskattes af rentefordelen 

ved et rentefrit lån til dækning af udgifterne ved behandling for misbrug af medicin, 

alkohol eller andre rusmidler eller ved rygeafvænning.  

 

Det er blandt andet en betingelse for skattefrihed, at udgiften afholdes som led i ar-

bejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere, herunder 

at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere. 

Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdsti-

mer.  Det er endvidere en betingelse for skattefriheden, at der foreligger en skriftlig læ-

geerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen. 

 

Reglerne om skattefrihed for udgifter til medicin eller andre rusmidler eller rygeafvæn-

ning er udvidet til også at gælde medlemmer af en fagforening, pensionskasse eller lig-

nende, ligesom reglerne gælder personer valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrel-

ser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketin-

get, regionsråd og kommunalbestyrelser. 

 

 

Særligt om selvstændige erhvervsdrivende 
Udgifter til en selvstændig erhvervsdrivendes egen sundhedsbehandling og sundheds-

forsikring anses for at være private udgifter, der ikke er fradragsberettigede. Der vil ej 

heller være fradrag for udgifter til egen og medarbejdende ægtefælles forebyggelse eller 

behandling af arbejdsrelaterede skader og sygdomme. 



- 5 – 
Offentliggjort d. 7. januar 2012 
 
 

 
  
  

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) 

Hvis derimod en ægtefælle i skattemæssig henseende ikke har status som medarbejden-

de ægtefælle, men derimod er ansat i virksomheden i henhold til en lønaftale, vil der 

være fradragsret for denne ægtefælle på samme måde som for andre medarbejdere.  

 

Er der tale om udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmid-

ler eller til rygeafvænning kan personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, 

fradrage sådanne udgifter eller forsikringspræmier både vedrørende sig selv og for en 

medarbejdende ægtefælle. Og den medarbejdende ægtefælle skal ikke beskattes af så-

danne ydelser fra den anden ægtefælle eller udbetalinger fra forsikringer. 

 
 

Ikrafttræden 
Der har selvsagt rejst sig det specielle problem, at mange firmaordninger ikke følger 

kalenderåret, ligesom der allerede i 2011 kan være forudbetalt forsikringspræmie for 

2012 via bruttolønsordninger. Eksempelvis har Hedensted Kommune indgået en kon-

trakt med en udbyder af sundhedsordninger, som kommunen er bundet af i endnu to år. 

 
I lovforslaget er der taget hensyn til dem, der har forskudt indkomstår, hvor indkomst-

året 2012 allerede er påbegyndt i 2011. Ændringerne vil først gælde for denne kreds for 

indkomståret 2013, der påbegyndes i 2012.  

 

For personer, der på nuværende tidspunkt allerede har indgået en aftale om arbejdsgi-

verbetalt sundhedsforsikring med virkning for en del af 2012, vil de almindelige regler 

for beskatningstidspunktet være gældende. Det betyder, at hvis arbejdsgiveren i 2011 

har betalt præmien på en forsikring, der gælder i 2011 og løber ind i 2012, f.eks. på 

grund af en opsigelsesperiode, skal medarbejderen ikke beskattes af den del, der stræk-

ker sig ind i 2012, da beskatningstidspunktet er i 2011. Hvis sundhedsforsikringen ude-

lukkende vedrører 2012 og frem, vil medarbejderen dog være skattepligtig af præmien, 

uanset om arbejdsgiveren afholder udgiften til præmien i 2011 og uanset om der er en 

opsigelsesperiode, der er til hinder for opsigelse af ordningen. 
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