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Området for begrebet ”midlertidigt arbejdssted” samt forudsætningerne 
for anvendelse af de dertil knyttede regler forelå til prøvelse i sagen ref. i 
TfS 2009, 386 VL. Ministeriet har i forbindelse med sagens behandling for 
Højesteret nu anerkendt, at ansættelse på samme arbejdssted på en ansæt-
telseskontrakt på op til 1 års varighed kan anses som et midlertidigt ar-
bejdssted i den forstand, hvori begrebet anvendes i ligningslovens § 16, 
stk. 11. Dette gælder, uanset om lønmodtageren i øvrigt kan anses at være 
på rejse. 
 

Efter ligningslovens § 16, stk. 11 er lønmodtagere skattefri af værdien af sparet hjemme-

forbrug til kost, når lønmodtageren af en arbejdsgiver modtager fri kost eller får kosten 

dækket efter regning i forbindelse med arbejde på et midlertidigt arbejdssted. 

Af motiverne til ligningslovens § 16, stk. 11, jf. lov nr. 955 af 20/12 1999, fremgår bl.a., 

at ”Som bestemmelsen er formuleret, gælder skattefriheden, når der er tale om arbejde 

på et midlertidigt arbejdssted. Bestemmelsen omfatter således både tjenesterejser med 

overnatning som tjenesterejser uden overnatning. Det afgørende er, at der arbejdes på 

et midlertidigt arbejdssted. Dette begreb fortolkes i overensstemmelse med midlertidig-

hedsbegrebet i ligningslovens § 9 A, stk. 1…..Personer, som arbejder på en fast/varig 

arbejdsplads og som af arbejdsgiveren modtager fri kost, er ikke omfattet af skattefrihe-

den.”  

http://www.v.dk/
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Af § 9 A, stk. 1 fremgår, at godtgørelser til dækning af rejseudgifter, der påføres løn-

modtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt 

arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, medregnes ikke 

ved indkomstopgørelsen, såfremt godtgørelsen ikke overstiger satser, der er fastsat i stk. 

2. 

Begrebet ”midlertidigt arbejdssted” har som et af kriterierne for udbetaling af skattefri 

rejsegodtgørelse henholdsvis fradrag for rejseudgifter været genstand for stor bevågen-

hed op gennem 1990´erne.  

Rejsereglerne var dengang genstand for en større revision, jf. lov nr. 1063 af 12/12 

1996, og er sidenhen blevet ændret flere gange, herunder søgt tydeliggjort.  

Området for begrebet ”midlertidigt arbejdssted” samt forudsætningerne for anvendelse 

af de dertil knyttede regler forelå til prøvelse i sagen ref. i TfS 2009, 386 VL.  

Sagen drejede sig i sin enkelhed om, hvorvidt en erhvervsdrivende fond havde oplys-

ningspligt vedrørende værdi af fri kost ydet til medhjælpere, der var ansat for en periode 

på op til 1 år.  

Sagen drejede sig nærmere om den erhvervsdrivende fond KFUMs Soldatermission i 

Danmark, der driver en række soldaterhjem i Danmark i tilknytning til kaserner samt på 

de steder i udlandet, hvor der er udstationeret soldater. På de enkelte soldaterhjem er der 

ansat en daglig leder samt et antal medhjælpere, hvoraf en del er ansat for et år eller kor-

tere tid. Aflønning af medhjælpere med en ansættelsestid på op til 1 år sker efter solda-

termissionens lønregulativ med udgangspunkt i en grundløn og ferieberettiget løn på 

7.886 kr. pr. måned. Dette beløb nedsættes med værdi af fri kost på 1.950 kr. pr. måned. 

Det skattepligtige vederlag (A-indkomst) andrager herefter 5.936 kr. Endvidere betalere 

medhjælperen 592 kr. pr. måned for logi.  

Fonden gjorde her gældende, at de medarbejdere, der var ansat for 1 år eller kortere tid, 

som følge af tidsbegrænsningen i ansættelsen, måtte anses for at være ansat på et mid-

lertidigt arbejdssted, og dermed omfattet af ligningslovens § 16, stk. 11. Fonden var 

følgelig ikke oplysningspligtig vedrørende værdien af fri kost for disse medarbejdere.  
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Ministeriet gjorde heroverfor gældende, at det var en betingelse for at være omfattet af § 

16, stk. 11, dels at der forelå et midlertidigt arbejdssted, og dels at lønmodtageren var 

”på rejse” Det var således opfattelsen, at der skulle foreligge en ”tjenesterejse-

situation”.   

Vestre Landsret fandt, at der hverken efter bestemmelsens ordlyd eller forarbejder var 

grundlag for at anse ansættelse i en tidsbegrænset periode på 1 år eller derunder for til-

strækkeligt til, at der – uanset lønmodtagerens øvrige forhold – var tale om arbejde på et 

midlertidigt arbejdssted med den følge, at værdi af fri kost ikke var skattepligtig, jf. lig-

ningslovens § 16, stk. 11. 

For så vidt angik den konkrete sag konstaterede landsretten dernæst, at de pågældende 

medhjælpere var ansat på samme arbejdssted i hele den tidsbegrænsede ansættelsesperi-

ode, og at arbejdsstedet ikke kunne antages i sig selv at have nogen midlertidig karakter. 

Videre bemærkede landsretten, at der ikke var oplyst omstændigheder, der bevirkede, at 

de ansattes transport til og fra arbejdsstedet i særlig grad fremstod som en rejse.  

Herefter blev Skatteministeriet frifundet for fondens påstand om, at fonden ikke var 

oplysningspligtig vedrørende værdi af fri kost til medhjælpere ansat for en periode på op 

til 1 år.  

Som nævnt indledningsvist har Skatteministeriet nu ved en skrivelse af 8/10 2009 taget 

bekræftende til genmæle overfor fondens principale påstand.  

Ministeriet har således anerkendt, at ansættelse på samme arbejdssted på en ansættelses-

kontrakt på op til 1 års varighed kan anses som et midlertidigt arbejdssted i den for-

stand, hvori begrebet anvendes i ligningslovens § 16, stk. 11. Dette gælder, uanset om 

lønmodtageren i øvrigt kan anses at være på rejse i ligningslovens § 9 A, stk. 1´s for-

stand, dvs. uanset om lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og arbejds-

sted har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Afgørende er således alene 

– som også præciseret i motiverne til ligningslovens § 16, stk. 11 - at der arbejdes på et 

midlertidigt arbejdssted. 
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Praksis svarer herved til skattemyndighedernes praksis vedrørende au pair piger, der på 

lignende vis er skattefritaget vedrørende værdi af fri kost, jf. herved udtrykkeligt lig-

ningsvejledningen afsn. A.B.1.9.11. 

Der ses ikke med sagen at være taget stilling til, i hvilket omfang der er grundlag for at 

bringe ligningslovens § 16, stk. 11 i anvendelse ved arbejde på samme arbejdssted, dels 

for ansættelsesperioder i tidsbegrænsede perioder på mere end 1 år, og dels for flere 

successive, tidsbegrænsede ansættelsesperioder, når det i øvrigt kan lægges til grund, at 

der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Efter motiverne til ligningslovens § 16, stk. 11 

er grænsen her, om lønmodtageren kan anses at arbejde på en fast/varig arbejdsplads 

som modsætning til et midlertidigt arbejdssted. 

 
_______ o _______ 

 
 


