Julegaver fra virksomheden
Julen nærmer sig med hastige skridt, og der er derfor mange virksomheder, der står med overvejelser
omkring indkøb af julegaver til forretningsforbindelse og medarbejdere. Inden der indkøbes, er det dog
værd at sætte sig ind i skattereglerne.
Skattefri grænse for gaver til medarbejdere
Den skattefri grænse for julegaver til medarbejder har ikke ændret fra sidste år og er fortsat på 800 kr. inkl.
moms.
Det samlede loft for personalegaver er årligt på 1.100 kr. Heri skal værdien af julegaver medregnes.
Gavekort og kontantgaver
Ud over gavens værdi i kr. er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket gaver virksomheden kan forære
sine medarbejdere.
Kontantgaver og herunder gavekort er altid skattepligtige for medarbejderen. Dette uanset om gavekortet
ikke kan omveksles til kontanter. Beløbet anses uanset størrelse for at være løn, og der skal ske
indberetning og dermed også skattetræk.
Der er dog den undtagelse, at gaven godt kan gives skattefrit, hvis medarbejderen fra en liste kan vælge
mellem forskellige gave, der er udvalgt af arbejdsgiveren. Derudover er julegaver i form af smartboxes og
lignende også tilladt.
Hvad anses som en gave
Som gave anses den faktiske julegave men også gaver, som ikke direkte skal bruges i forbindelse med
arbejdet. Det kan fx være vingaver, påskeæg, blomster og betaling af årskort og klippekort til det lokale
motionscenter mv.
Hvem skal indberette
Det er medarbejderens eget ansvar at indberette gaver fra arbejdsgiveren, hvis det samlede beløb der
modtages på et år overstiger grænsen for skattefrie gaver på 1.100 kr.
Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis der gives en kontantgave eller en gave, som overstiger 1.100 kr.
Gaver til forretningsforbindelser
Gaver til forretningsforbindelser bliver oftest anset som repræsentationsudgifter med en begrænset
fradragsret.
Gaver til forretningsforbindelser falder alene ind i kategorien ”gaver”, hvis der er tale om en gave, som
gives til alle kunder eller en ubestemt kreds af kunder, herunder potentielle kunder. Gaven skal være anført
firmanavn eller logo og værdien af den enkelte gave må ikke overstige 100 kr. ekskl. moms.

