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Beskatning af personalejulegaver© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen,  

Advotax Advokatfirma 

 

Mange virksomheder har en fast tradition for at forære personalet en gave i anledning af 

julen. 2020 er næppe nogen undtagelse. Tværtimod er der forlydender om, at julegaver-

ne i år måske bliver større end normalt – muligvis med den begrundelse, at virksomhe-

derne som følge af covid-19-sygdommen har haft mere eller mindre ufrivillige besparel-

ser andre steder på personalebudgettet.  

 

Skattereglerne for personalegaver er imidlertid indtil videre de samme som for tidligere 

år. Det gælder også beløbsgrænsen for de traditionelt skattefri julegaver.  

 

 

Hvad gælder?  

På linje med andre personalegoder er gaver til en medarbejder som udgangspunkt skat-

tepligtig for medarbejderen som personlig indkomst. Der gælder imidlertid særlige og 

gunstige regler for julegaver, der således i en del tilfælde vil være skattefri.  

 

I skattemyndighedernes egen vejledning er reglerne sammenfattet på følgende måde:  

 

Personalegoder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede 

værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 

1.200 kr. pr. år. Beløbsgrænsen reguleres en gang om året, og er i 2020 på de anførte 

1.200 kr.  

 

Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., 

bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende 

beløb.  
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For julegaver - det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår 

- gælder der dog det særlige, at værdien af julegaver på den ene side altid tæller med i 

vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet, men at julegaver på mak-

simum 900 kr. (2020) på den anden side ikke skal beskattes, selv om medarbejderen i 

løbet af året har modtaget goder, herunder julegaver, til en samlet værdi på over 1.200 

kr.  

 

Er beløbsgrænsen på 1.200 kr. overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det 

fulde beløb, mens en julegave til en værdi af maksimalt 900 kr. ikke beskattes.  

 

Med denne udformning af de gældende regler må det omvendt antages, at medarbejdere, 

som modtager en julegave til en højere værdi end 900 kr. og som samtidig har modtaget 

andre personalegoder fra arbejdsgiveren, således at loftet på de 1.200 kr. er overskredet, 

skal beskattes af værdien af alle goder, herunder af værdien af julegaven.  

 

 

Opgørelse af værdien  

Udgangspunktet for værdiansættelse af personalegoder, herunder julegaver, er, at goder-

ne skal værdiansættes til markedsværdien, dvs. den værdi, som det må antages at koste 

medarbejderen at købe godet i almindelig fri handel. 

 

Det er selvsagt ærgerligt, hvis julegaven består af et meget eksklusivt bornholmerur, 

som måske ikke stod højst på medarbejderens ønskeliste, og anstændigvis ikke kan byt-

tes. Men baggrunden for dette værdiansættelsesprincip er det enkle, at medarbejderen 

som udgangspunkt skal beskattes på samme måde, uanset om medarbejderens vederlag 

udredes i penge eller i naturalier.   
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