
- 1 – 
 

Offentliggjort d. 20. juni 2010 
 
 

 
 

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) 

 

 Måltider på arbejdspladsen©  
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På mange arbejdspladser har de ansatte adgang til en frokostordning. I nogle tilfælde 

betaler medarbejderne fuld pris for maden. I andre tilfælde betaler arbejdsgiveren helt 

eller delvist for kantinedriften. Mange steder er kantineordninger et væsentligt led i 

virksomhedens sundhedspolitik for medarbejderne.  

 

Med mindre medarbejderne betaler fuld pris for maden, er kantineordningen udtryk for 

et personalegode, som principielt kan udløse beskatning af den fordel, som medarbejde-

ren opnår ved frokostordningen.  

 

Udgangspunktet er altså, at arbejdsgiverfinansierede kantineordninger er udtryk for et 

skattepligtigt personalegode - helt på linie med andre personalegoder.  

 

SKAT har nu udstukket nærmere retningslinier for beskatningen vedrørende visse kan-

tineordninger.  

 

 

Personalegoder  

Efter skattelovene er udgangspunktet, at alle personalegoder skal beskattes. Beskatnin-

gen skal som udgangspunkt ske på grundlag af personalegodets markedsværdi, dvs. den 

pris, som medarbejderen vil skulle betale, hvis medarbejderen selv skal købe godet. I 

visse tilfælde anvendes dog standardiserede værdiansættelser ved opgørelsen af perso-

nalegodets værdi. Det gælder f.eks. for beskatningen af værdi af fri bil, hvor værdien af 

rådigheden over fri bil til privat benyttelse opgøres som 25 pct. af den del af bilens vær-

di, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. 

http://www.v.dk/
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Der gælder dog flere undtagelser fra denne hovedregel: 

 

Visse personalegoder er helt skattefri. F.eks. kan nævnes de tilfælde, hvor den ansatte 

modtager fri kost eller får kosten dækket efter regning i forbindelse med arbejde på et 

midlertidigt arbejdssted. Her sker der ikke beskatning af en værdi af sparet hjemmefor-

brug. Ligeledes kan nævnes gaver fra arbejdsgiveren til den ansatte i anledning af jul 

eller nytår, når værdien af gaven ikke overstiger 700 kr.  

 

Er der tale om personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hen-

syn til den ansattes arbejde, sker der kun beskatning, hvis den samlede værdi af disse 

goder. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). 

 

Uanset karakteren af personalegodet vil der efter praksis kun ske beskatning af den an-

satte af et personalegode, når det er muligt at henføre en værdi til den enkelte medarbej-

der.  

 

 

Kantineordninger  

Beskatningen af arbejdsgiveres bidrag til kantineordninger, frokostordninger og andre 

kostordninger udgør et lidt broget og ikke ganske klart billede.  

 

Har den ansatte mulighed for at købe mad på arbejdspladsen til markedspris, tilflyder 

der ikke den ansatte nogen fordel. Der er følgelig ikke grundlag for at beskatte medar-

bejderen af noget gode.  

 

Yder arbejdsgiveren et vist, mindre tilskud til en kantineordning på arbejdspladsen, vil 

dette tilskud efter skattevæsenets faste praksis heller ikke give grundlag for at beskatte 

medarbejderkredsen af nogen fordel. Efter skattevæsenets praksis skal der nemlig ikke 

ske personalegodebeskatning af ”ydelser af begrænset omfang” i form af tilskud til en 

kantineordning, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og som har karakter af almin-

delig personalepleje.  

 



- 3 – 
 

Offentliggjort d. 20. juni 2010 
 
 

 
 

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) 

Har den ansatte adgang til gratis frokost på arbejdspladsen, foreligger der et skatteplig-

tigt personalegode. Værdien af dette gode skal efter skattevæsenets egne vejledende 

retningslinier opgøres som ”besparelsen i den almindelige privatudgift”. Værdien skal i 

den forbindelse fastsættes skønsmæssigt fastsættes værdien skønsmæssigt med ud-

gangspunkt i markedsværdien. Tænker den ansatte nu på den opnåede besparelse ved, at 

han forskånes for at smøre sine daglige 2 flade med leverpostej, er det efter medarbejde-

rens opfattelse næppe tale om nogen stor besparelse. Under alle omstændigheder kan 

begrebet ”besparelsen i den almindelige privatudgift” godt forekomme lidt svævende.  

 

Samme principper gælder som udgangspunkt for beskatning af ansatte, hvor fri kost er 

en del af lønnen.  

 

For nogle lønmodtagergrupper, der modtager fri kost som et led i ansættelsesforholdet, 

er der imidlertid fastsat standardiserede værdier. Sådanne standardværdier betegnes i 

fagsproget som ”normalværdier”. Skatterådet har således bestemt, at for køkken- og ser-

veringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for 

sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der modtager fri kost, skal værdien 

opgøres til bestemte beløb. Værdien af fuld kost skal opgøres til 70 kr. pr. dag. For del-

vis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 60 kr. pr. dag. Og for 1 måltid an-

sættes værdien til 35 kr. pr. dag. 

 

 

Nye retningslinier  
SKAT har nu fastsat nærmere retningslinier for personalegodebeskatning i forbindelse 

med visse kantineordninger, herunder i første række kantineordninger, som arbejdsgive-

ren yder tilskud til.  

 

Problemstillingen er her, at hvis arbejdsgiverens bidrag til en kantineordning kun har 

begrænset omfang, vil kantineordningen efter praksis ikke udløse nogen personalegode-

beskatning. Har de ansatte omvendt adgang til mad til meget favorable priser eller må-

ske helt gratis, tilflyder der de ansatte en væsentlig fordel, som, er skattepligtig for dem.  
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Spørgsmålet er derfor, hvornår der kan anses at foreligge en sådan væsentlig fordel for 

de ansatte, der køber mad i kantinen, at der er grundlag for beskatning. De nye retnings-

linier fra SKAT drejer sig i første række om denne grænsedragning.  

 

SKAT har her taget udgangspunkt i en vurdering af, hvornår kantineordningen kan siges 

at have en væsentlig værdi for den enkelte medarbejder.  

 

Det er her SKAT´s opfattelse, at hvis der i kantinen serveres, hvad SKAT betegner som 

”almindelig gængs standardmad og –drikke”, kan godet – altså fordelen ved at kunne 

købe mad billigt - betragtes som uden væsentlig værdi, hvis medarbejderen betaler føl-

gende beløb for maden: 

• Et standardmåltid excl. drikkevarer: 15 kr.  

• Et standardmåltid incl. drikkevarer: 20 kr. 

 

Eller med andre ord: Hvis medarbejderen betaler mindst 15 kr. for et standardmåltid 

excl. drikkevarer, har han ikke opnået nogen skattepligtig fordel ved køb af mad i ar-

bejdsgiverens kantine. Der skal følgelig ikke ske beskatning af noget beløb.  

 

Ved et standardmåltid forstås efter SKAT´s retningslinier typisk 3 almindelige stykker 

smørrebrød. Indtages der kun 1 stk. almindeligt smørrebrød, reduceres den vejledende 

pris for maden tilsvarende. Almindelige varme og lune retter betragtes efter skattevæse-

nets retningslinier også som standardmåltider. 

 

Er der tale om, hvad SKAT betegner som ”luksusmad” og ikke almindelig gængs mad, 

kan de vejledende satser ikke anvendes, og der må efter SKAT´s opfattelse så foretages 

en konkret vurdering.  

 

Det fremgår samtidig af retningslinierne fra SKAT, at personalegodet ved at kunne købe 

luksusmad billigt i så fald skal opgøres med udgangspunkt i markedsværdien fratrukket 

medarbejderens egenbetaling for maden.  
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Hvem kan bruge de vejledende satser 
De nye retningslinier fra SKAT er møntet på personer, som betaler for kantinemaden i 

en almindelig kantineordning, hvor arbejdsgiveren yder tilskud til dækning af visse ud-

gifter som fx rengøring, og stiller lokaler til rådighed. Der tænkes altså på tilfælde, hvor 

arbejdsgiverens tilskud til kantinedriften ikke indgår i lønfastsættelsen, idet lønnen er 

den samme, uanset om den ansatte køber mad i kantinen eller selv har mad med. Ved 

fastsættelsen af prisniveauet er følgelig taget hensyn til, at den ansatte betaler med be-

skattede midler. 

 

 

Kontantlønsnedgang 
De vejledende værdier kan efter SKAT´s retningslinier af samme grund ikke anvendes, 

hvis de ansattes anvendelse af kantineordningen modsvares af en kontantlønsnedgang 

for de pågældende. Det drejer sig altså om de situationer, hvor medarbejderne aftaler 

med arbejdsgiveren, at lønnen reduceres mod, at medarbejderne får adgang til gratis 

kost i kantinen. Godet er i så fald ikke længere at opfatte som et led i almindelig perso-

nalepleje, men indgår i lønfastsættelsen. En aftale om en kontantlønsnedgang medfører 

derfor, at kantinegodet ikke længere er omfattet af skattevæsenets lempelige praksis.  

 
 

Det må antages, at forbuddet mod en aftale om kontantlønsnedgang ikke er til hinder for 

en model, der ofte ses i praksis, hvorefter der af praktiske årsager ikke sker kontant af-

regning dagligt, men hvor de personer, der deltager i ordningen, modtager en lønforhø-

jelse på eksempelvis 400 kr. månedligt (svarende til 20 kr. pr. arbejdsdag – alt af-

hængigt af antallet af arbejdsdage med fradrag af ferie m. v. sygedage, helligdage etc.), 

der herefter trækkes til ordningen. Derved betales der med beskattede midler, idet de 

400 kr. beskattes hos personalet (svarende til 20 kr. dagligt pr. arbejdsdag). Nettoudgif-

ten hos personalet bliver herefter skatten af de 400 kr. 

 

 

Indberetningspligt  

Ligger prisen for maden i kantinen mindst på det niveau, som SKAT har skitseret i de 

ny retningslinier, er der alt i alt ikke grundlag for at beskatte den ansatte af et personale-
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gode i form af adgang til at købe mad i arbejdsgiverens kantine til en vis favørpris. Af 

samme grund har arbejdsgiveren ikke pligt til at foretage lønindberetning vedrørende 

goder.  

 

 

Ikrafttrædelse  
De nye retningslinier fra SKAT har virkning fra og med den 15. marts 2010. 

 

 

Ansatte med fri kost  
Reglerne om normalværdier for fri kost gælder fortsat. Det betyder, at personer omfatter 

af disse regler – dvs. køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehus-

personale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp - 

fortsat skal opgøre værdien af den fri kost efter normalværdierne.   

 

Deltager disse personer i en almindelig kantineordning, hvor der betales for maden, 

gælder dog de regler, der fremgår af skattevæsenets nye retningslinier.  
 

_______ o _______ 

 
 


