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Beskatning af gavekort til ansatte
Det helt klare udgangspunkt er, at der skal ske beskatning, når en ansat modtager kontanter fra sin arbejdsgiver. Naturalier fra arbejdsgiveren er som udgangspunkt også skattepligtige for den ansatte, men kan dog være skattefri, fx hvis de har en værdi på max 800
kr. og gives som en julegave, eller de er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.100 kr.
Gavekort er som udgangspunkt at sammenligne med kontanter og ikke naturalier. Efter
praksis er der dog visse undtagelser.
Hvis gavekort fra arbejdsgiveren gives fx som en julegave, kan de være skattefri, hvis de
er udstedt til specifikke naturalier og ikke kan ombyttes til kontanter. Det vil afhænge af
en konkret vurdering, om et gavekort kan anses for naturalier. Ud over at gavekortet ikke
må kunne ombyttes til kontanter, ses der blandt andet på, om gavekortet har en så bred
anvendelsesmulighed, at det må sidestilles med kontanter. Det vil fx være tilfældet, hvis
det kan bruges frit i en række butikker eller i øvrigt har en bred anvendelsesmulighed.
Eksempler på skattefrihed
I 2009 afgjorde Landsskatteretten, at et koncept med adgang til at vælge mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd var betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, var en
naturaliegave. Retten lagde vægt på, at udvalget af gaverne var bestemt af arbejdsgiveren,
at gavebeviset ikke kunne ombyttes eller refunderes, og at konceptet ikke adskilte sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdsgiveren forud for indkøbet af gaven tilbyder arbejdstagerne en tilsvarende valgmulighed mellem et nærmere antal gaver. Gaverne blev
fremsendt indpakket, og gavens pris fremgik ikke ved indløsning af gavebeviset.
Skatterådet afgjorde i 2010, at et gavebevis, der gav adgang til at spise én af tre forskellige
tre-retters menuer på én navngiven restaurant ikke kunne sidestilles med et almindeligt
gavekort, idet beviset alene gav adgang til at vælge et blandt tre forskellige måltider på en
bestemt og navngiven restaurant.
Eksempel på skattepligt
Skatterådet afgjorde i 2009, at et gavekort, der alene kunne anvendes i spørgers egne butikker og restauranter, men til køb af såvel forskellige varer som til køb af en form for tjenesteydelser, ikke kunne anses for en naturaliegave. Det skyldtes, at gavekortet ansås for
at have en så bred anvendelsesmulighed, at det måtte sidestilles med almindelige gavekort.

