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1.0 Summary

The Danish tax burden is high, and therefore staff benefits are to a wide extent used as

supplementary remuneration of employees. This may be in the form of either minor benefits,

such as employer-paid telephone, or major benefits, such as company car or employer-funded

all-year residence or summer residence.

The objective of this thesis is to address the legislative basis of taxation of selected staff

benefits; how and when are they taxed for tax payers with controlling interest and for tax

payers without controlling interest?

The rules of taxation of income are based on sections 4-6 of the Danish Act on Taxation of

Income and Property. Thus, section 4 provides that all income is taxable irrespective of

whether it is received as money or as benefits in kind. Therefore, as a general rule, staff benefits

received by employees are taxable and should be taxed at the value which the benefit represents

to the employee.

The legislative basis of the taxation of staff benefits comprised by this thesis is found in section

16 of the Danish Tax Assessment Act, which addresses the individual staff benefits and their

taxation. Common to the respective benefits is that taxation is made of the disposal of the

benefit, not of its actual use. As the right of disposal forms the basis of taxation, it is of decisive

importance whether or not the tax payer has controlling interest. This is due to the assumption

that for tax payers with controlling interest, the company’s assets are usually at their full

disposal, which means that the assets may be used privately by the tax payers.

The fact that taxation is made of the right of disposal means that it is difficult for the individual

tax payer with controlling interest to prove that a given asset has not been placed at the disposal

for private use. A direct consequence of this is that goods which have not been used by the tax

payer might be subject to taxation.

As it is impossible to determine a precise market value of all staff benefits, the basis of taxation

is in several cases determined on the basis of schematic rates, which eliminates the degree of

estimate, but on the other hand increases the risk of more imprecise taxation. Consequently, a

higher or a lower amount may be taxed than what is actually represented by the benefit.

For the staff benefits selected – company car, employer-funded all-year residence or summer

residence and employer-paid telephone – the thesis will discuss and analyse the rules,

including who is comprised by the rules, the calculation of taxable value and the situations in

which the tax payer will be comprised. Moreover, the more stringent rules applying to principal

shareholders will be described.
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2.0 Indledning

De fleste personer, der befinder sig i et ansættelsesforhold, stifter løbende bekendtskab med

betegnelsen personalegoder, dog som oftest uden at tænke mere over det. Dette sker i

dagligdagen, når man tager sig en kop kaffe og senere spiser frokost i kantinen til en fornuftig

pris. Det sker også, når arbejdsgiveren arrangerer den årlige julefrokost eller sommerfest, og

når personalet får betalt deltagelse i eventuelle motionsløb, firmafodbold og andre offentlige

sportsbegivenheder. Det er i disse tilfælde de færreste medarbejdere der overvejer, hvorvidt

der skal ske beskatning eller ej af det faktiske gode, mens det for de flestes vedkommende

forekommer mere naturligt, at andre og større goder som fri bil, fri bolig m.v. derimod skal

beskattes.

Igennem længere tid har netop brugen af personalegoder været alment anerkendt som

alternativ til kontant aflønning for udført arbejde. Et alternativ der dels skal ses i lyset af det

generelt høje danske skattetryk, og dels skal ses som et ønske for de danske virksomheder om

at adskille sig fra deres konkurrenter i kampen om den mest kvalificerede arbejdskraft.

Skiftende regeringer har igennem en årrække kæmpet med at få indført lavere indkomstskatter

på danskernes indkomst. Dette har blandt andet resulteret i, at man fra og med indkomståret

2010 har indført ”Forårspakke 2.0”, hvorved en del skattelettelser blev indført, samtidig med

at andre områder blev skærpet. Forårspakken 2.0 er dog efterfølgende blevet modificeret af

flere omgange, mest markant med ændringen af den kontroversielle multimedieskat. En del af

disse skærpede områder har blandt andet omfattet indberetning af personalegoder i

forbindelse med, at arbejdsgiver har ønsket at tilgodese sine medarbejdere.

Indberetningspligten har dog ligeledes efterfølgende været genstand for flere lovændringer i

forbindelse med regeringsskiftet.

Som nævnt ovenfor er personalegoder kendetegnet ved naturalier i et bredt omfang. Nogle

personalegoder er de daglige ting, som arbejdstagere tager for givet, hvilket ofte er

personalegoder som er skattefritaget, mens andre personalegoder er skattepligtige for den

enkelte medarbejder.

Netop den store forskel på de enkelte personalegoder og beskatningen heraf er samtidig et

punkt, der optager de danske skatteydere ganske betragteligt. Mens en beskatning på DKK

3.000 om året for fri adgang til multimedier satte sindene i kog i de danske hjem, følger mange

danskere samtidig ivrigt med i populære programmer som ”Når SKAT rykker ud”, hvor

direktører eksempelvis bliver stoppet kørende i selskabets firhjulstrækkere og efterfølgende

bliver afkrævet store summer, hvis formalia for erhvervsmæssig kørsel ikke er i orden1+2.

1 http://politiken.dk/indland/politik/ECE683220/medieskat-er-upopulaer-i-v-og-k/

2 http://omtv2.tv2.dk/index.php?id=5184 (eksempel på seertal i 2011 var 771.000 personer)
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Med ovenstående in mente er det således også ganske sikkert, at beskatningen af

personalegoder igennem tiden har været genstand for ganske mange politiske spekulationer,

hvilket flere love også bærer ganske tydeligt præg af. Der er således grupper af personalegoder

der beskattes efter en markedsværdi, mens der er andre grupper, der er genstand for ganske

hård beskatning som følge af SKAT’s skematiske regelsæt.

Netop sidstnævnte vil indgå som et centralt element i indeværende afhandling, hvor der særligt

vil være fokus på beskatningen af fri bil, fri bolig samt fri sommerbolig. Samtidig vil der i

indeværende afhandling også være fokus på beskatningen af fri telefon og andre multimedier

idet disse er personalegoder, der berører en større del af den danske befolkning.

2.1 Problemformulering

Som led i et ansættelsesforhold modtager arbejdstager efterhånden flere ikke kontante goder,

hvilket for medarbejderen betegnes som ikke kontante fordele i form af naturaliegoder og

tjenesteydelser af økonomisk værdi. Sådanne goder er efter SL § 4 fuldt skattepligtige for den

enkelte medarbejder3, og præciseres endvidere i LL § 16, stk. 1. Heraf fremgår det, at

”formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug samt værdien af helt eller delvis

vederlagsfri benyttelse af aktiver, jf. SL § 4-6, når tilskuddet modtages som led i et

ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, skal

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst4.”

I den danske lovgivning skelnes der ved vurderingen af skattepligt til om godet er stillet til

rådighed for en almindelig lønmodtager, eller om det er stillet til rådighed for en person med

egen indflydelse på sit ansættelsesforhold (eksempelvis hovedaktionærer), hvilket i praksis, set

i forhold til beskatningen, kan medføre problemstillinger.

Denne afhandling vil som omtalt i indledningen vedrøre personalegoder i form af fri bil, fri

telefon, fri bolig samt fri sommerbolig.

Med udgangspunkt i nedenstående problemstillinger vil afhandlingen blive behandlet.

 Hvordan er opbygningen af lovgrundlaget for personalegoder, og hvem er omfattet af

reglerne?

 Hvornår indtræder råderet og beskatning af ovenstående goder?

 Hvorledes værdiansættes brugen af ovenstående goder?

 Hvordan differentierer beskatningen af ovenstående goder sig mellem arbejdstager og

hovedaktionær?

3 Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, side 340, 1. afsnit.

4 LL § 16, stk. 1
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Afhandlingen vil blive afsluttet med en konklusion på ovenfor nævnte spørgsmål, mens en

perspektivering vil danne grundlag for egne synspunkter på emnerne.

Indledningsvist vil afhandlingen indeholde en kort gennemgang af personalegoder, den

skatteretlige afgrænsning af goderne i forhold til skattepligt og skattefrihed samt beskatning af

goderne. Således vil første punkt af problemfelterne blive belyst.

I forbindelse med den videregående gennemgang af de for afhandlingen udvalgte områder, vil

emnerne råderet, værdiansættelse, beskatning og sondring mellem arbejdstager og

hovedaktionær blive belyst, for at understøtte problemformuleringens øvrige problemfelter.

Den løbende analyse/belysning af disse problemer vil ske med udgangspunkt i retspraksis,

herunder med løbende henvisning til relevante domme og afgørelser. Egne

beregningseksempler vil samtidig i relevante situationer blive inddraget som en del af

analysen.

2.2 Afgrænsning

Personalegoder er et meget bredt emne, som nærmest ikke er udtømmende. Afhandlingen vil

på baggrund heraf alene beskæftige sig med personalegoderne fri telefon, fri bil, fri bolig samt

fri sommerhus. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de skattemæssige regler omfattet

personer i ansættelsesforhold og tilsvarende hovedaktionærer. Afhandlingen vil ikke omfatte

eventuelle særregler for personlig drevne virksomheder.

Behandlingen af fri bil vil afgrænses til alene at gælde biler, der er ejet af virksomheden, og

dermed ikke omfatte behandlingen af leasede biler samt biler der er ejet i sameje af

virksomheden og 3. mand. Herudover afgrænses der for yderligere transport, herunder

motorcykler, cykler og el-biler. Endvidere vil afhandlingens afsnit omkring fri bil afgrænses for

særlige køretøjer med undtagelse af reglerne omkring specialindrettede køretøjer.

Ved behandlingen af fri bolig vil reglerne i eventuelle bagvedliggende (ikke skatteretlige) love

kun blive inddraget i det omfang, de er fundet relevante. Undtagelsesbestemmelser der

henviser til særskilte paragraffer i eksempelvis landbrugsloven, vil således ikke blive

gennemgået uddybende.

Den regnskabsmæssige behandling af personalegoderne vil ikke være omfattet af denne

afhandling, idet der alene er fokus på det skatteretlige i forhold til beskatningen af godet for

den enkelte medarbejder. Det samme vil gøre sig gældende for momsreglerne tilknyttet de

enkelte personalegoder.

Afhandlingen vil ikke i detaljer omfatte skatteberegninger for de enkelte involverede

arbejdstagere, idet den enkeltes indkomstforhold individuelt vil påvirke den endelige

skatteberegning. Dog vil der i tilfælde, hvor det er illustrativt og relevant være eksempler, som
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kan lette forståelsen for læser. I tilfælde, hvor disse eksempler måtte være relevante, vil der

anvendes en skatteprocent på 52% svarende til topskat.

Afhandlingen vil omfatte domme og afgørelser frem til 30. juni 2014. Eventuelle domme,

lovforslag m.m. indført efter denne dato kan ikke forventes at bidrage til opgavens indhold.

2.3 Disposition

Nedenstående opbygning vil danne grundlag for afhandlingens disposition og dermed

opbygning.

Figur 1 – afhandlingens disposition

2.3.1 Indledning og problemformulering

Afsnittet vil indeholde en kort indledning efterfulgt af afhandlingens problemformulering.

Endvidere vil afsnittet indeholde en afgrænsning til den i problemformuleringen valgte

problemstilling, en disponering over afhandlingen, metodevalg til afhandlingen, kildekritik

samt målgruppe.

2.3.2 Personalegoder generelt, herunder skattepligt m.m.

Dette afsnit vil indeholde det relevante lovstof for personalegoder generelt. Afsnittet vil give

læser en forståelse for principperne i SL § 4 omkring skattepligtige indtægter og LL § 16

omkring beskatning af personalegoder for de i afhandlingen omfattede goder, som er

lovreguleret heri. Afsnittet vil således være en opbygning til den dybere behandling af de

specifikke personalegoder i de efterfølgende afsnit.

2.3.3 Fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig

Afsnittene vil omhandle den skattemæssige behandling af de enkelte personalegoder, herunder

en analyse af, hvornår man er skattepligtig af godet, i hvilket omfang man har råderet over
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godet, den skattemæssige værdiansættelse af godet samt eventuelle forskelle mellem

beskatningen for hovedaktionærer og almindelige lønmodtagere.

2.3.4 Konklusion

Konklusionen vil blive udarbejdet som en sammenfatning af hver enkelt delkonklusion fra

afhandlingens respektive afsnit, og dermed en overordnet besvarelse af den i indledningen

udarbejdede problemformulering.

2.3.5 Perspektivering

Som afslutning på afhandlingen, vil der gennem en perspektivering blive perspektiveret til

egne holdninger og drøftelser, der er opstået i forbindelse med afhandlingens udarbejdelse.

2.4 Metodevalg

Afhandlingens opbygning og udarbejdelse tager udgangspunkt i den juridiske metode.

Sekundær litteratur vil blive anvendt og vil omfatte allerede nedskrevne domme, praksis,

bekendtgørelser samt anden litteratur. Der er tale om sekundær litteratur som følge af, at det

er kilder og materiale, der allerede forefindes.

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en ”retsdogmatisk fortolkning”, hvilket er en fortolkning

af den anvendelse af de tilstedeværende retskilder, som domstolen og enhver anden, der er

forelagt et juridisk problem, følger5. For at en retsdogmatisk analyse kan anses for valid og

rigtig, må og skal den juridiske metode følges6.

Gældende for alle juridiske analyser er, at retsgrundlaget (hjemmel) findes i retskilderne. Den

juridiske metode vil blive anvendt i forbindelse med afhandlingens analyse af gældende ret.

Hjemmel hertil vil således være at finde i henholdsvis lovgivningen, tidligere afsagte domme,

retssædvane eller det enkelte forholds natur. Netop disse forhold indgår efter den traditionelle

retsrealistiske opfattelse ikke i et hierarki7, hvor regulering eksempelvis ikke har forrang for de

øvrige retskilder. Regulering er dog mere objektiveret end praksis, sædvaner og forholdets

natur, som er den lavest objektiverede af retskilderne. Denne grad af objektivering kan i sagens

natur forklares ved, at jo større grad der er heraf, desto større indflydelse vil dette have i

forbindelse med domsafsigelser.

Inden for retskildetypens regulering er der dog et hierarki, efter hvilken lovgivningens

regulering fastsættes og som definerer, hvilke love der har forrang for andre. Eksempelvis har

grundloven højere rang end almindelige love, der samtidig har højere rang end

5 Retskilder og retsteorier, 3. reviderede udgave, side 31.

6 Retskilder og retsteorier, 3. reviderede udgave, side 31.

7 Retskilder og retsteorier, 3. reviderede udgave, side 73.
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bekendtgørelser og andre forskrifter. Efter lex superior-princippet er regler af lavere rang

normalt ugyldige, hvis de strider mod regler af højere rang8.

Inden for den lovmæssige regulering findes der nogle fortolkningsregler, der finder anvendelse

hvis der opstår modsigelser mellem to retsregler9. Disse fortolkningsregler udgør lex superior-

princippet som nævnt ovenfor, hvilket indebærer, at en trinhøjere regel går forud for en

trinlavere regel. Lex speciales-princippet betyder, at en speciel regel går forud for en generel

regel, hvilket eksempelvis kunne være, hvor undtagelser til en regel går forud for hovedreglen.

Endvidere er der Lex posterior-princippet, hvor en yngre regel altid går forud for en ældre

regel.

Nærværende afhandling opbygges med et såkaldt retskildehierarki, efter hvilket de i

afhandlingen beskrevne regler og tilknyttede analyser, domme, bindende svar m.v. vil have

rangorden. Følgende rangorden er gældende for afhandlingen:

1. Grundloven

2. Lovgivningen

3. Loves forarbejder og motiver

4. Bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer m.v.

5. Retspraksis, herunder domme og bindende svar

6. Sædvane

7. Forholdets natur

2.5 Kildekritik

Kildekritik foretages løbende i forbindelse med det anvendte materiale, hvorfor

troværdigheden af de enkelte kilder hele tiden sættes i perspektiv til den samlede afhandling

og kildens relevans. Afhandlingen vil primært være bygget op om retspraksis, domme,

afgørelser og bindende svar, hvorfor pålideligheden af det anvendte materiale anses som

værende høj, da der er tale om materiale fra officielle statslige kilder.

Øvrige kilder i form af interne publikationer fra professionelle revisions- og skattekontorer

anses i lighed med materiale fra officielle statslige kilder som værende pålidelige. Ved

uoverensstemmelser herimellem vil det dog være de officielle kilder, der anses for værende

mest pålidelige. Avisudklip m.m., anses som mindre pålidelige i forhold til officielle kilder.

8 Retskilder og retsteorier, 3. reviderede udgave, side 74.

9 Retskilder og retsteorier, 3. reviderede udgave, side 224.
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2.6 Målgruppe

Afhandlingen vil primært henvende sig til medstuderende og øvrige interessenter inden for

brancher med skatteretlige aspekter, herunder revisorer, advokater og øvrige rådgivere. Det

forudsættes derfor, for at få mest muligt ud af afhandlingen, at læser har et alment

grundlæggende kendskab til skatteret.

Det grundlæggende kendskab til skatteret skyldes, at der ikke i afhandlingen vil blive

gennemgået øvrige generelle personlige indkomstforhold end de i problemformuleringen og

afgrænsningen valgte emner af personalegoder.

2.7 Forkortelser

KSL = Kildeskatteloven

SL = Statsskatteloven

PSL = Personskatteloven

LL = Ligningsloven

CIR = Cirkulære

VSL = Virksomhedsskatteloven

RAL = Registreringsafgiftsloven

AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven
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3.0 Indtægter og personalegoder

3.1 SL § 4-6 generelt

Grundlaget for opgørelsen af indkomstskatten reguleres i SL § 4-6. Dette grundlag har været

altafgørende for dansk skatteret, og har eksisteret siden 1922. Der fremgår følgende af SL § 4-

6:

”Som udgangspunkt er alene den løbende indkomst – dvs. løbende lønvederlag,

erhvervsindkomst, renter, udbytter, leje etc. – skattepligtig jf. SL § 4, mens vederlag for

afståelse af indkomstgrundlaget, dvs. den formue, som kan afkaste en indtægt, er skattefri jf.

§ 5. Tilsvarende fremgår det af SL § 6 a, at alene udgifter til opretholdelse af den løbende

indkomst – navnlig driftsomkostninger – er fradragsberettigede, medens udgifter til

etablering af indkomstgrundlaget ikke er umiddelbart fradragsberettiget.10”

Der er tale om et nettoindkomstprincip, hvorved skattepligtige indtægter medtages og

fradragsberettigede udgifter fradrages i den samlede indkomst. Som følge af

nettoindkomstprincippet er udgangspunktet en opgørelse, hvor fradragsværdien af de

forskellige udgifter er den samme. Nettoindkomstprincippet er over en årrække modificeret,

med henblik på at indføre en differentieret beskatning af de forskellige indkomsttyper. Som

eksempel herpå kan nævnes aktieindkomst, som beskattes særskilt og med en særskilt

skatteprocent svarende til henholdsvis 27% og 42% i det omfang, at aktieindkomsten ikke

overstiger et reguleret grundbeløb på DKK 49.200 (2014-niveau). Dette er f.eks. forskelligt i

forhold til PSL, hvor beskatning sker progressivt op til 52%.

Den mest nævneværdige fravigelse af nettoindkomstprincippet sker i henhold til PSL, hvor

indkomsten kvalificeres som henholdsvis personlig indkomst eller kapitalindkomst. Heri

indgår de forskellige kategorier af udgifter med forskellige fradragsværdier.

Endvidere fraviger kapitalgevinstbeskatning princippet, da avancer indregnes efter særlige

regler for opgørelse heraf, mens der er begrænset fradrag for tab (kildeartsbegrænsede tab),

som alene kan modregnes i kapitalgevinster fra tilsvarende typer kapitalaktiver11. Nærmere

kan der henvises til kapitalaktiverne fast ejendom, aktier, kursgevinster på pengefordringer,

immaterielle og genvundne afskrivninger, der alle er reguleret i særskilte love.

Af ovenstående kan således udledes, at den skattepligtige indkomst er defineret i SL § 4-6,

hvoraf det fremgår, at alle indtægter er skattepligtige jf. SL § 4. Kapitalgevinster er skattefri, jf.

SL § 5, mens omkostninger afholdt med henblik på at erhverve indkomsten er

fradragsberettigede, jf. SL § 6.

10 Skatteretten 1, kapitel 1.2.1, afsnit 2, side 151

11 Skatteretten 1, kapitel 1.1.1 afsnit 3, side 150
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3.2 Indtægter ifølge SL § 4

Den skattepligtige lønindkomst er indkomst af enhver art honoreret af arbejdsgiver. Der er

således tale om al indkomst, herunder fast løn, præstationsafhængig aflønning, naturalier og i

øvrigt som udgangspunkt enhver økonomisk fordel, der flyder af ansættelsesforholdet12.

Udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtige indkomst defineres i SL §§ 4-613. Af SL §

4 fremgår det blandt andet at:

”Som skattepligtig indkomst betragtes med det i de følgende fastsatte undtagelser og

begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra

landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi”

Af det ovenfor nævnte kan det konkluderes, at følgende gælder for de generelle regler i SL § 4

omkring medregning til den skattepligtiges indkomst:

1. Den skattepligtiges samlede årsindtægter

2. Indtægter der hidrører her fra landet eller ikke

3. Indkomst bestående af penge eller formuegoder af pengeværdi

De i SL § 4 gældende udsagn vil blive behandlet nedenfor i særskilte afsnit.

3.2.1 Den skattepligtiges samlede årsindtægter

Den skattepligtiges samlede årsindtægter omfatter en periode på 12 måneder. Dette er

objektivt fastlagt efter KSL § 22. Indkomståret vil som hovedregel følge kalenderåret. Dog er

der mulighed for at have et indkomstår der afviger fra kalenderåret, hvor det afgørende er, at

indkomstperioden stadig udgør 12 måneder. For fysiske personer i omlægningsår, gælder dog

regler for omregning af delårsindkomsten til helårsindkomst jf. PSL § 14, således at der sikres

progression i beskatningen14. Disse regler omkring omregning til helårsindkomst vil ikke blive

belyst yderligere i nærværende afhandling.

Endvidere gælder det for selvstændige erhvervsdrivende, at indkomsten skal periodiseres

korrekt inden for en 12 måneders periode. Periodiseringen vil som udgangspunkt kunne få

indflydelse på progressionen i den danske skatteret, hvor indkomst over DKK 449.100 (2014-

niveau) udløser en ekstra skat på 15%. I denne relation er ligeledes SL §§ 4-6 gældende, som i

praksis har dannet grundlag for udviklede principper med det grundlæggende krav om, at

indtægten eller udgiften skal være realiseret. På denne måde følger indkomsten og udgifterne

12 Skatteretten 1, kapitel 6.1.3 afsnit 1, side 303

13 Lærebog om indkomstskat, kapitel 10, side 333

14 Skatteretten 1, kapitel 5.1, side 267
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hinanden i de følgende indkomstår, og man vil ikke kunne fremskynde udgifter og udskyde

indtægter for at minimere skattebetalinger i enkelte indkomstår.

3.2.2 Indtægter der hidrører her fra landet eller ikke

I Danmark opereres der med ”Globalindkomstprincippet”, hvilket vil sige, at fuldt

skattepligtige til Danmark efter KSL § 1 skal medregne al skattepligtig indkomst ved

indkomstopgørelsen, uanset om denne er optjent her i landet eller ej. Efter dette princip skal

udenlandske indtægter og udgifter bedømmes og beskattes efter dansk skattelovgivning. Det

er uden betydning om indtægten eller udgiften er skattefri i oprindelseslandet, når blot denne

er omfattet af SL § 4 a15.

I Danmark har man indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med flere lande, der sikrer at

personer som er skattepligtig af samme indkomst i flere lande ikke risikerer at blive beskattet

dobbelt af en sådan indkomst. I Danmark vil lønmodtagere omfattet af en dobbeltbeskatning

få lempelse efter credit- eller exemptionmetoden, såfremt Danmark har indgået en

dobbeltbeskatningsoverenskomst med det respektive land. Reglerne herfor vil ikke blive

gennemgået yderligere i afhandlingen.

For personer der er begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL § 2, gælder det at visse

former for indkomst er skattepligtigt til Danmark, uagtet at den fulde skattepligt er ophørt. Der

vil i disse tilfælde være tale om lønindkomst fra arbejde udført i Danmark, og for en

arbejdsgiver der er hjemmehørende i Danmark, lønindkomst fra arbejde om bord på skib og

fly med hjemsted i Danmark, indkomst fra fast ejendom i Danmark m.m.16.

3.2.3 Indkomst bestående af penge eller formuegoder af pengeværdi

Indkomsten er skattepligtig uanset om denne er erhvervet i form af penge så som fast månedlig

aflønning, eller som alternativ et formuegode af pengeværdi. Det er tillige et krav, at

indkomsten er realiseret og ikke blot mulig eller forventelig, samt at der er tale om en

økonomisk fordel, der forbedrer den økonomiske evne, og som kan omsættes til forbrug17. Som

det fremgår af ordlyden, omfatter indkomsten tillige ”formuegoder af pengeværdi”, hvilket

indebærer anden aflønning end kontant aflønning, herunder fordringer, naturalier og

naturalydelser. Værdien af disse goder skal opgøres til markedsværdien på

indkomsttidspunktet.

Det er endvidere en betingelse, at godet har en objektiv omsætningsværdi, hvilket alene vil sige

goder med en affektionsværdi18 ikke beskattes. Der er ingen minimumsgrænse, hvorfor alle

15 Skatteretten 1, afsnit II, kapital 2.1.2, side 157

16 http://www.tax.dk/pjecer/flytning.htm

17 Skatteretten 1, afsnit II, kapital 2.1.3, side 158

18 Eksempelvis breve, fotografier jf. Skatteretten 1, side 158
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indtægter er skattepligtige. Dette er målbart ved kontantindtægter, men derimod mere

problematisk at opgøre ved goder i form af naturalier. Disse goder anses dermed i praksis som

værende ”formuegoder af pengeværdi”, når godet frigør den ansatte for en privatudgift.

3.2.4 Krav til indtægt ifølge SL § 4

Bestemmelserne i SL § 4 er hovedreglen i dansk skattelovgivning og er samtidig positivt

afgrænset omkring, hvad der hidrører skattepligtig indkomst. I SL § 4 opremses de forskellige

indkomstkategorier, hvorfor det på baggrund af denne opremsning må formodes, at enhver

økonomisk berigtigelse fra en arbejdsgiver til en arbejdstager er skattepligtig aflønning. Det

fremgår af SL § 4, c at:

”Et embede eller en bestilling så som fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser,

emolumenter, kontorgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6b), samt pension,

ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b.), understøttelser, klosterhævning,

livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;”

Af ovenstående fremgår det således, at en berigelse mellem arbejdsgiver og arbejdstager hvad

enten denne består i penge eller formuegoder af pengeværdi jf. SL § 4, er skattepligtig.

Da SL § 4 er positivt afgrænset, vil undtagelser til hvad der er opremset kunne anses som

afkræftende i forhold til at være skattepligtigt jf. SL § 4. Grundlaget for at enhver økonomisk

aflønning mellem arbejdsgiver og arbejdstager er skattepligtig og vil således kunne afkræftes

på 2 måder:

1. Det overdragne gode ikke er omfattet af SL § 4

2. Såfremt, at aflønningen skyldes noget andet end ansættelsesforholdet

Ad 1) Det overdragne gode vil ikke være omfattet af SL § 4, såfremt at dette ikke opfylder

betingelserne jf. paragraffens ordlyd. Betingelserne for at være omfattet heraf er som nævnt i

afsnit 3.2.3, at godet skal have en økonomisk værdi som effektuerer et sparet privatforbrug for

den ansatte, og som paragraffens ordlyd anfører: ”bestående i penge eller formuegoder af

pengeværdi”.

Omvendt kan man således af betingelserne konkludere, at goder der ikke har en reel

økonomisk værdi falder uden for ordlyden, og er derfor ikke et gode der skal beskattes.

Endvidere omfatter paragraffens ordlyd: ”den skattepligtiges samlede årsindtægter”, hvilket

vil sige, at foruden at denne skal repræsentere en reel økonomisk værdi, skal det pågældende

gode samtidig være realiseret. Det er således ikke nok, at godet må forventes at indbringe en

fremtidig økonomisk værdi/sparet privatforbrug, men at denne for arbejdstager skal være

realiseret/modtaget før, at godet er omfattet af beskatning.
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Ad 2) Berigelse modtaget på anden vis end i form af ansættelsesforholdet, dvs. modtaget uden,

at der er tale om en modydelse, kunne være i situationer, hvor der er tale om gaver modtaget

fra arbejdsgiver.

Gaver mellem arbejdsgiver og arbejdstager beskattes som udgangspunkt som personlig

indkomst. Der er dog visse undtagelser til beskatningen heraf, jf. LL § 7U. Af LL § 7U, fremgår

der følgende:

”Gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse

med en medarbejders fratræden19 af stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens20 eller

medarbejderens21 jubilæum, medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb der

overstiger DKK 8.000, jf. dog stk. 2-4 og § 31.”

Ovenstående lejlighedsgaver vil således ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst

i det omfang, at disse ikke overstiger DKK 8.000. Hvis lejlighedsgaven udgør et beløb, der er

større end DKK 8.000, er det kun forskellen mellem bundfradraget på DKK 8.000 og værdien

af lejlighedsgaven, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Gaver modtaget af arbejdsgiver, eksempelvis i forbindelse med jul og nytår beskattes ikke jf.

LL § 16, stk. 3, såfremt at disse ikke overstiger en bagatelgrænse på DKK 1.100 (2014-niveau).

Endvidere vil julegaver ikke skulle beskattes, såfremt disse ikke overstiger DKK 800 (2014-

niveau), hvilket også gælder selv om de samlede gaver overstiger DKK 1.10022 (2014-niveau). I

praksis ville det være administrativt tungt, at alle lejlighedsgaver skulle gøres skattepligtige,

hvorfor disse regler er indført. Dog vil skattefriheden for disse lejlighedsgaver ophøre, hvis

gaven består i enten penge eller gavekort, da gaver i denne form altid vil være skattepligtige23.

Beskatning af lejlighedsgaver af enten penge eller gavekort virker også relativt fornuftigt, da

denne form for aflønning altovervejende vil kunne sidestilles med almindelig løn. Såfremt, at

der ikke var udstedt regler om denne form for lejlighedsgaver, eller ikke sat øvre niveau på

lejlighedsgaverne, ville aflønning mellem arbejdstager og arbejdsgiver kunne fordeles på

lejlighedsgaver frem for skattepligtig indkomst.

19 Jf. LL § 7U, stk. 2 kræver det, at medarbejderen HELT ophører sit ansættelsesforhold, samt at

udbetaling sker i forbindelse med medarbejderens ophør i virksomheden

20 Jf. LL § 7U, stk. 4, gælder det ved en virksomheds eksistens i 25 år, eller en årrække der er deleligt

med 25. Det er et krav, at samtlige ansatte i virksomheden modtager samme gave

21 Jf. LL § 7U, stk. 3, er det et krav, at medarbejderen har været ansat i 25, 35 eller en årrække deleligt

med 5 i virksomheden

22 Lærebog om indkomstskat, kapital 12, afsnit 4.2, side 396

23 www.pwc.dk – Publikation: Overblik, inspiration, viden – personalegoder 2014, side 26
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3.3 Personskatteloven og lønindkomst generelt

Som følge af, at indeværende kandidatafhandling omhandler personalegoder, vurderes det

relevant med en kort redegørelse for, hvad personlig indkomst for lønmodtagere generelt

indebærer.

Lønindkomst er karakteriseret ved at være vederlag oparbejdet for arbejdet i tjenesteforhold.

Personlig indkomst omfatter alle former for betaling af arbejdsgiver, herunder almindelig

honorering så som lønindkomst, provisioner, dagpenge, feriegodtgørelse m.v. Herudover

anses udgifter afholdt af arbejdsgiver for arbejdsstager som hovedregel ligeledes for værende

skattepligtige jf. LL § 9, stk. 424. Personalegoder vil som oftest tilhøre sidstnævnte kategori, da

der her netop er tale om udgifter, der afholdes af arbejdsgiver på bekostning af arbejdstager.

Lønindkomsten er skattepligtig for lønmodtageren uagtet om denne er modtaget i form af

kontant afregning eller afregning af naturalieydelser, og beskattes som personlig indkomst, jf.

PSL § 3 stk. 1. Som udgangspunkt vil alle kontante vederlag i ansættelsesforhold være

skattepligtige, jf. LL § 9, stk. 4, 1. pkt. Skattepligten omfatter udover normal arbejdsløn

ligeledes gratialer m.v., som arbejdstager reelt ikke har krav på, samt overskud og underskud

fra personligt dreven virksomhed.

3.4 Personalegoder

Ifølge den juridiske vejledning 2014-2 afsnit C.A.5.1.1 fremgår det, at personalegoder er

formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge.

Goderne kan være alt lige fra naturalier (ting), sparet privatforbrug eller adgang til at anvende

arbejdsgivers formuegoder/ejendele25.

Arbejdsgiver har indberetningspligt på personalegoder, der anses for at være A-indkomst, og

er samtidig pligtigt til at indeholde A-skat og AM-bidrag. Udover vederlag i form af

pengegoder, er følgende personalegoder defineret som A-indkomst26:

- Fri bil

- Fri telefon

- Fri kost og logi

- Sundhedsordninger

- Kontante tilskud/gavekort samt refusion af private udgifter

Goder som ikke kan kategoriseres som værende A-indkomst er B-indkomst. Tingsgaver

omfattes eksempelvis af B-indkomst, hvorfor der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag

24 Lærebog om indkomstskat, kapital 10, afsnit 1, side 333

25 Beierholm personalegoder, Skatte- og momsforhold 2014, side 5

26 Beierholm personalegoder, Skatte- og momsforhold 2014, side 6
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heraf, jf. AMBL §2, stk. 2 modsætningsvis. Arbejdsgiver er som udgangspunkt pligtig til at

indberette godets værdi for den enkelte medarbejder. I de tilfælde hvor arbejdsgiver ikke vil

være pligtig til at indberette godets værdi, vil arbejdstager selv have indberetningspligten.

De goder der er stillet til rådighed for den enkelte medarbejder til brug for arbejdets udførelse

er dog ikke skattepligtige. Dette er goder, der har karakter af generel personalepleje, og er

skattefrie, da sådanne goder ikke anses for at have en væsentlig værdi for den enkelte

arbejdstager27. Disse goder kunne eksempelvis være kaffe, te, frugt m.m., firmafester og

arrangementer, uddannelse, arbejdstøj samt eksempelvis skærmbriller.

Ovenstående gør sig kun gældende i det omfang, at godet der er stillet til rådighed for den

enkelte arbejdstager ikke også anvendes privat. Jf. den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.1

fremgår det, at redskaber der er stillet til rådighed for den enkelte medarbejders privatsfære

anses som et personalegode, da dette vil medføre en økonomisk besparelse for arbejdstageren.

Da der er tale om arbejdsredskaber, der også er til rådighed for privat benyttelse, er disse

omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, jf. afsnit 3.4.1.

Personalegoder er som nævnt skattepligtige, dog er der jf. den juridiske vejledning undtagelser

til skattepligten. Disse undtagelser er følgende:

- Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder

- Bagatelgrænsen for mindre personalegoder

- Personaleplejefritagelsen

- Rabat på virksomhedens egne produkter

- Reklamegaveundtagelsen

Disse undtagelser uddybes i egne afsnit.

3.4.1 Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personaleudgifter28

Personalegoder der er arbejdsrelaterede og i overvejende grad ydet af hensyn til den ansattes

arbejde, skal kun beskattes, såfremt værdien overstiger DKK 5.600 årligt (2014-niveau) jf. LL

§ 16, stk. 3, 6. pkt. Overstiger beløbet af disse goder bagatelgrænsen, så bliver arbejdstager

skattepligtig af det totale beløb, inkl. bundfradraget på DKK 5.600.

Det er som nævnt kun goder, der af overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet der er

omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personaleudgifter, og der skal være en direkte

sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet. Det er de konkrete omstændigheder

27 Beierholm personalegoder, Skatte- og momsforhold 2014, side 6

28 Den juridiske vejledning C.A.5.1.3
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omkring godet og det udførte arbejde, der afgør om godet kan henføres til bagatelgrænsen for

arbejdsrelaterede personaleudgifter.

Det fremgår endvidere, at personalegoder der udelukkende, eller i overvejende grad opfylder

de private formål ikke skal medregnes under bagatelgrænsen.

Det fremgår af SKM2011.418.SR29, at et selskab i tv-branchen stillede TV-pakker til rådighed

for dets ansatte, og at værdien af disse ikke oversteg DKK 5.500 årligt (daværende niveau).

Grundlaget for at betale disse tv-pakker for medarbejderne skyldtes, at medarbejderne således

havde fuld mulighed for at være orienteret om programpakker, indhold osv. i forhold til

planlægning af eget arbejde.

Arbejdsgiver lægger til grund, at de i sagen oplyste programpakker er stillet til rådighed som

overvejende grad af hensyn til arbejdet. Dette er ligeledes gældende efter arbejdstid.

SKAT afkræfter, at der er tale om et personalegode, der kan indgå som en del af bagatelgrænsen

for personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den skattepligtiges arbejde.

Endvidere henviser SKAT til lovforarbejderne til Lov nr. 437 af 10/6 1997, i hvilken

bagatelgrænsen blev indført, hvoraf der fremgår følgende:

”Personalegoder, som ikke kan undtages fra skattepligten herunder goder, der udelukkende

eller overvejende opfylder private formål, skal ikke medregnes”.

Afgørelsen er begrundet i, at en arbejdsgivers betaling af udgifter med henblik på, at en

medarbejder på sin private bopæl kan se TV, altid vil udgøre betaling af udgifter af overvejende

privat karakter for medarbejderen. Dette skyldes, at udgifterne må betragtes som værende

almindelige forekommende private udgifter.

I den ovenfor nævnte sag omtaler SKAT dog, at såfremt arbejdsgiver udbyder TV-

programmerne til en favorabel pris for medarbejderne, vil dette alene medføre beskatning, hvis

deres besparelse overstiger arbejdsgivers fortjeneste ved at udbyde programmerne30.

Medarbejderne har således mulighed for at købe virksomhedens produkter til kostpris.

Det kan udledes af ovenstående, at bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personaleudgifter

ikke nødvendigvis kan medføre skattefrihed i henhold til reglerne herom, da der i vurderingen

af skattefrihed tillige skal være tale om et personalegode, som ikke i overvejende grad er en

almindelig forekommende privat udgift.

29 SKM2011.418.SR

30 Se endvidere afsnit 3.4.4
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3.4.2 Bagatelgrænserne31

I henhold til bagatelgrænserne bliver en række personalegoder kun beskattet, såfremt summen

af disse overstiger følgende bagatelgrænser:

1. Bagatelgrænsen for private goder, DKK 1.100 (2014-niveau)

2. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, DKK 5.600 (2014-niveau)

Private goder beskattes alene, såfremt værdien af disse overstiger et samlet niveau på DKK

1.100 (2014-niveau). Der er tale om et ”totalniveau”, hvorfor værdien af personalegoder skal

ses i sammenhæng af flere arbejdsgivere. Såfremt en arbejdstager er ansat flere steder, er

værdien af bagatelgrænsen på DKK 1.100 en samlet grænse for samtlige personalegoder fra alle

arbejdsgivere tilsammen.

Udgangspunktet er, at personalegoder med en værdi under DKK 1.100 er omfattet af

bagatelgrænsen, dog med undtagelse af kontanter og gavekort som altid er skattepligtige.

Overskrides bagatelgrænsen, er det den fulde værdi af personalegoder der beskattes, og ikke

kun det beløb der overstiger DKK 1.10032.

Endvidere forefindes der særlige regler angående gaver i forbindelse med jul, nytår eller

særlige lejligheder. Udgangspunktet er at alle gaver er med i beregningen af, om

bagatelgrænsen er overskredet, dog er der undtagelser til særlige lejlighedsgaver, eksempelvis

gaver i forbindelse med private mærkedage så som bryllup og runde fødselsdage.

For gaver modtaget i forbindelse med jul og nytår gælder de særlige regler, at beløbet af

julegaven tæller med i om den samlede bagatelgrænse er overskredet. Julegaver med en værdi

på maksimum DKK 800 (2014-niveau) beskattes ikke, uagtet om bagatelgrænsen er

overskredet eller ej.

Modtages der smågaver til en værdi af DKK 900 i årets løb og julegave til en værdi af DKK 800,

så overstiger den samlede værdi af goderne DKK 1.100, hvilket medfører, at goderne bliver

skattepligtige. I denne situation er det dog kun DKK 900 der beskattes, da julegaven ikke

overstiger DKK 800, og derfor er skattefri.

Omvendt, hvis der modtages smågaver for DKK 800 og en julegave for DKK 900, så

overskrides bagatelgrænsen, og det totale beløb bliver skattepligtigt, da grænsen for julegaver

i denne situation er overskredet.

31 ”Overblik, Inspiration, Viden” – Publikation: Personalegoder 2014, PwC, side 24-26

32 LL § 16, stk. 3
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Enkelte goder som er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder

beskattes alene, såfremt værdien heraf overstiger DKK 5.600 (2014-niveau). For at

personalegoder kan indgå under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, er det et krav, at

godet i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, og at der er direkte

sammenhæng mellem godet og den ansattes udførelse af arbejde.

Eksempler på sådanne goder er vaccination af personer, der kun vanskeligt kan undværes i

spidsbelastningstidspunkter, mad og drikke i forbindelse med overarbejde, fri avis til brug for

arbejdet m.m.

Goder der ikke kan omfattes af arbejdsrelaterede goder, er goder der beskattes efter særlige

regelsæt, som eksempelvis fri telefon, fri bil, fri bolig, fri sommerbolig, som alle vil blive

behandlet særskilt i indeværende afhandling.

Det skal bemærkes, at goder der er omfattet af private udgifter ikke kan indgå som arbejds-

relaterede goder.

3.4.3 Personaleplejefritagelsen33

Personaleplejefritagelsen er en undtagelse til beskatning af personalegoder, der ydes til

medarbejdere på arbejdspladsen og som ydes som led i almindelig personalepleje. Ordninger

såsom kaffe-, kantine- og lignende ordninger beskattes således ikke hos medarbejderen34.

For at undtagelsen til skattepligten skal gøres gældende, er der 3 elementer, der skal være

gældende:

1. Godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi

2. Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen

3. Godet skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje

Ad 1) Der er ikke fastlagt beløbsgrænser for, hvad der er uden for væsentlig økonomisk værdi.

Det er således en konkret vurdering af hvert gode i de enkelte tilfælde, der er afgørende herfor.

Ad 2) Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og kan således omfatte daglig kaffe,

vand, frugt m.m., som er til fri anvendelse blandt virksomhedens ansatte.

33 Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.5

34 Cirkulære Nr. 72 af 17/04/1996, pkt. 12.4.2
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Ad 3) Der skal være tale om goder stillet til rådighed i den almindelige personalepleje, hvorfor

det gøres til krav, at godet skal omfatte samtlige ansatte og være et gode, der er vanskeligt at

henføre med en bestemt værdi for den enkelte medarbejder.

Som eksempel på ovenstående goder, der er omfattet af personaleplejefritagelsen, kan

ligeledes nævnes firmafester/arrangementer, som er afholdt af arbejdsgiver i rimeligt omfang

og varighed35.

3.4.4 Rabat på virksomhedens egne produkter36

Rabat på en virksomheds egne produkter er alene skattepligtig for medarbejderen, såfremt

rabatten overstiger virksomhedens avance. Det vil sige, at varer eller tjenesteydelser der

tilbydes til virksomhedens ansatte til en pris, der er under virksomhedens anskaffelsessum,

udløser skattepligt for arbejdstager.

Som eksempel kan nævnes, at i tilfælde hvor virksomhed A anskaffer en vare for DKK 50 og

sælger denne videre til tredjemand for DKK 100, der vil arbejdstager for virksomhed A kunne

købe samme vare for DKK 50, uden at dette udløser beskatning. Såfremt arbejdstager køber

varen for under DKK 50, vil dette medføre beskatning af et beløb svarende til forskellen mellem

købsprisen og de DKK 50.

3.4.5 Reklamegaveundtagelsen37

Reklamegaver af ubetydelig værdi beskattes ikke under forudsætningen af, at medarbejderen

har modtaget disse i begrænset omfang og som direkte led i sin ansættelse. Eksempler på

sådanne reklamegaver kan være kuglepenne, kalendere m.m. trykt i flere eksemplarer og

ligeledes tiltænkt samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder.

3.4.6 Værdiansættelse af personalegoder

Personalegoder beskattes som hovedregel af markedsværdien, der opgøres på

overdragelsestidspunktet som den værdi godet ville have kostet arbejdstageren at anskaffe

privat. En eventuel hel eller delvis egenbetaling af arbejdstageren fradrages i den opgjorte

markedsværdi.

Undtagelser til beskatning af markedsværdien er beskatning af LL § 16, stk. 4-13, hvoraf

værdien beskattes eller undtages for beskatning i henhold til de gældende regler heri. Goder

omfattet af LL § 16, stk. 3, og som ikke er skattepligtige af markedsværdien, men i stedet

skattepligtige efter særskilte skematiske regler omfatter personalegoderne fri bil, fri

bolig/sommerbolig, fri lystbåd, fri telefon samt kost og logi.

35 Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.5

36 Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.6

37 Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.1
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Er et gode overdraget til eje, er beskatningsgrundlaget værdien af godet, svarende til hvad

godet kunne anskaffes til på overdragelsestidspunktet. Omvendt, hvis der er tale om et gode,

der er til låns, så er grundlaget for beskatning heraf værdien af godet, såfremt dette var lånt på

markedsmæssige vilkår på det frie marked. Beskatningen finder i denne situation sted i

tidsrummet, hvor aktivet er til låns38.

Såfremt arbejdsgiver sparer arbejdstager for et faktisk privatforbrug, værdiansættes dette ud

fra, hvad arbejdstageren sparer ved ikke selv at afholde den faktiske udgift. Udgifter til sparet

privatforbrug kan eksempelvis være omkostninger til kost, el, transport og rejser.

Forskellen i værdiansættelsen om et gode er overdraget til lån, eje eller sparet privatforbrug,

er, at arbejdstager ved sparet privatforbrug bliver beskattet af den faktiske sparede udgift,

mens der ved overdragelse til eje eller låns sker beskatning i forhold til adgangen til at råde

over aktivet39.

I situationer, hvor det kan være vanskeligt at fastlægge en markedsværdi, kan arbejdsgivers

indkøbspris ansættes som markedsværdien. Ved virksomheders egenproduktion, vil det

således være muligt at anvende selskabets opgjorte kostpris til brug for beskatning af

medarbejdergodet. En række situationer er således skattemæssigt værdiansat efter LL § 16, og

præciseret gennem praksis.

Hertil kan der blandt andet henvises til SKM2007.567.SR40, hvor koncern X ejer fitnesskæden

Y, og på baggrund heraf tilbyder ansatte fri træning til en pris på DKK 1.200 årligt. Der

anmodes om bindende svar på, at selskabets ansatte ikke skal beskattes af forskellen på

værdien de betaler for årlig træning (DKK 1.200) og værdien af normalt kontingent (DKK

3.600), en besparelse på DKK 2.400. Der henvises til reglerne om almindelig personalepleje

uden væsentlig økonomisk værdi, om end motionsrummet ikke er på arbejdspladsen, men i

datterselskabet Y’s lokaler. Alternativt henvises der til LL § 16, stk. 3, 2. pkt., hvor det fremgår,

at rabat på indkøb af vare og tjenesteydelser alene beskattes, hvis rabatten overstiger

selskabets avance. Det er af selskabet anslået at faste og variable omkostninger pr. medlemskab

udgør DKK 1.200 årligt.

SKAT afviste, at der er tale om almindelig personalepleje, da medarbejdere i Koncern X ikke

er ansatte i Fitnesskæde Y, ligesom der ikke er tale om almindelig personalepleje uden

væsentlig økonomisk værdi der ydes på arbejdspladsen. Til gengæld bekræfter SKAT, at LL §

16, stk. 3, pkt. 2 kan finde anvendelse, og beskatning alene vil ske, hvis selskabets avance på

årligt medlemskab er mindre end DKK 2.400.

38 Cirkulære Nr. 72, afsnit 12.4.3, 2. + 3. delafsnit

39 Den juridiske vejledning C.A.5.1.2

40 SKM2007.567.SR
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Ovenstående bindende svar underbygger reglerne, som beskrevet i afsnit 3.4.4 ”Rabat på

virksomhedens egne produkter”, at arbejdstager ikke beskattes af rabatten på virksomhedens

egne produkter, såfremt denne ikke overstiger virksomhedens avance. Af ovenstående kan

ligeledes konkluderes, at rabatordningen vil kunne anvendes inden for samme koncern.

Rabatordninger gennem eksempelvis indkøbsforeninger er reelt et formuegode for den

ansatte, såfremt denne opnår dette som led i et ansættelsesforhold. Billigere priser opnået

herigennem anses dog ikke som værende skattepligtige, da sådanne rabatordninger må anses

som markedsprisen (opnåede aftaler gennem sådanne aftaler vurderes at kunne forhandles af

flere parter). Dette er selvfølgelig kun gældende, såfremt de opnåede rabatordninger ikke er

betinget af en modydelse afholdt af arbejdsgiver.

Der henvises til SKM2010.527.SR41, hvor selskabets ansatte opnåede et rabatkort, der blandt

andet kunne bruges til motionscenter. Kortet var gratis, men kostede et administrationsgebyr

for arbejdsgiver på DKK 6. Dette administrationsgebyr er skattepligtigt for de ansatte og efter

gældende retspraksis omfattet af bagatelgrænsen.

3.5 Delkonklusion

Grundlaget for indkomstopgørelsen er reguleret i SL § 4-6. Heri fremgår det, at der er tale om

et nettoindkomstprincip, som er forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradrags-

berettigede udgifter.

Den skattepligtige indkomst er enhver indkomstart honoreret af arbejdsgiver, og omfatter de

samlede årsindtægter. Dette er indtægter der både hidrører fra Danmark og udlandet

(globalindkomstprincippet) samt indkomst bestående af penge eller formuegoder af

pengeværdi. Det er et krav, at godet er erhvervet før dette er skattepligtigt, ligesom at godet

skal være af en økonomisk værdi eller tilsvarende for arbejdstager et sparet privatforbrug, før

det udløser beskatning.

Omfattet af formuegoder er også personalegoder, som er indtægter baseret på andet end

almindeligt kontraktmæssigt vederlag, så som naturalier (ting), sparet privatforbrug eller

adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder/ejendele.

Personalegoder kategoriseres som enten skattepligtige- eller skattefrie personalegoder.

Hovedreglen er at goderne er skattepligtige, med mindre disse er stillet til rådighed for

arbejdets udførelse. Dette omfatter goder, som har karakter af generel personalepleje, og er

goder som ikke anses for at have en væsentlig værdi for den enkelte arbejdstager.

Goder omfattet af visse bagatelgrænser er undtaget fra skattepligt i tilfælde, hvor disse ikke

overskrides. Bagatelgrænserne er opdelt i henholdsvis arbejdsrelaterede personaleudgifter og

41 SKM2010.527.SR
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private goder. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder udgør DKK 5.600 (2014-niveau),

og omfatter omkostninger, der er arbejdsrelaterede og i overvejende grad ydet af hensyn til

arbejdet. Bagatelgrænsen for private udgifter udgør DKK 1.100 (2014-niveau), og er udgifter

af privat karakter. Heri indeholdes eksempelvis gaver af lejlighedsvis karakter m.m. Fælles for

begge bagatelgrænser er at overstiges disse medfører dette beskatning hos medarbejderen af

det fulde beløb.

Andre undtagelser er personaleplejefritagelsen, hvor udgifter ydet til samtlige arbejdstagere

på en arbejdsplads som led i almindelig personalepleje, er undtaget for beskatning. Dette

omfatter omkostninger til kaffe, te, frugt m.m.

Personaleomkostninger værdiansættes som hovedregel af markedsværdien af det faktiske

gode. Markedsværdien opgøres på overdragelsestidspunktet og opgøres til værdien på

tidspunktet for overdragelsen. Undtagelser til den faktiske markedsværdi er personalegoder

omfattet af LL § 16, som beskattes efter fastsatte skematiske regler. Disse goder omfatter fri

bil, fri sommerbolig og lystbåd, fri telefon samt fri kost og logi.
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4.0 Fri bil

Værdi af fri bil er et personalegode, som anvendes i bredt omfang. Næst efter boligudgifter, så

er udgiften til biler den største faste udgift for mange husholdninger42. Ved fri bil forstås en bil,

som arbejdsgiver stiller til rådighed for arbejdstager, hvad enten der er tale om en købt eller

leaset bil. Det er uden betydning for beskatningen, hvor lidt eller hvor meget arbejdstageren

kører i den bil, der er stillet til rådighed af arbejdsgiver.

Beskatning af fri bil sker i det omfang, at arbejdstager har rådighed over en bil, og mulighed

for at anvende denne i både privat og erhvervsmæssig henseende. Det er således rådigheden,

der afgør, om der skal ske beskatning af fri bil, jf. LL § 16, stk. 443. Det skattepligtige grundlag

for beskatning af fri bil ansættes uafhængigt af omfanget af den private kørsel i fri bil, og sker

skematisk, jf. LL § 16, stk. 4, jf. nærmere i Den Juridiske Vejledning 2014, afsnit C.A.5.14.

Fri bil er et gode, som der ofte er fokus på fra SKAT, idet folk ikke bare uden lige skal kunne

køre privat rundt i store dyre biler finansieret af virksomheder44. I en tidligere razzia er der

standset 365 dyre biler på Strandvejen, hvoraf 57 krævede yderligere undersøgelser omkring

beskatningsforholdene. Heraf kan nogle se frem til ikke uvæsentlige bøder, og det samlede

provenu på denne razzia forventes at indbringe mellem DKK 7 og 9 mio. i lighed med 2010 og

2011.

Ovenstående bekræfter således, at det er et fortsættende problem, og det ikke at have styr på

beskatningen heraf, eller alternativ ikke ville beskattes korrekt, kan blive en dyr fornøjelse.

Nedenstående afsnit omkring beskatning af fri bil vil indeholde de generelle regler, herunder

hvem der er omfattet af reglerne, hvornår man er omfattet og hvad konsekvenserne i givet fald

vil være ved at have stillet fri bil til rådighed. Regelsættene vil blive suppleret med en mere

dybdegående analyse af domme på de respektive områder.

4.1 Hvad er fri bil

Fri bil er et personalegode, som er stillet til rådighed af arbejdsgiver. Der er tale om et

skattepligtigt gode, jf. LL § 16, stk. 4, og er skattepligtigt i de tilfælde, at godet er stillet til

rådighed for privat kørsel.

42 BDO – Personalegoder 2014, side 42

43 Lærebog om indkomstskat, 14. udgave – side 341 4. afsnit

44 Udtalt af skatteminister Thor Möger Pedersen og justitsminister Morten Bødskov:

www.Lokalavisen.dk d. 18. maj 2012 ”SKAT på jagt: 57 luksusbiler knaldet i razzia”.
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Bil stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel udløser ikke beskatning. Erhvervsmæssig

fradragsberettiget kørsel fremgår af LL § 9B, og er følgende:

1. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for

de foregående 12 måneder

2. Befordring mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver

3. Befordring inden for samme arbejdsplads

Kørsel der ikke omfattes af ovenstående vil som udgangspunkt blive betragtet som værende

privat kørsel, og dette vil efter LL § 16, stk. 4 udløse beskatning af værdi af fri bil. Rådighed

over en firmabil i arbejdstiden, hvor der alene køres erhvervsmæssigt vil dog ikke udløse

beskatning heraf.

Lov om beskatning af fri bil er senest ændret ved Lov nr. 458 af 31/05 2000, hvor det af

bemærkningerne fremgik at målet var, at beskatningen af fri bil skulle ske efter samme

regelsæt, hvad enten der var tale om dyre eller mindre dyre biler, samt at beskatningen

tilnærmelsesvis skulle svare til udgifterne, som det ville koste en privatperson at have

tilsvarende bil. Regelsættet skulle imødekomme, at beskatningsgrundlaget af biler skulle

beskattes progressivt af hele bilens værdi, således at den tidligere indførte maksimumsgrænse

bortfaldt.

I forbindelse med indarbejdelsen af lovændringen, bibeholdte man den skematiske

beskatning, for at minimere den administrative byrde for såvel virksomheder som

skattemyndighederne. Selv om lovforslaget blev indarbejdet med henblik på at tilpasse

beskatningen af fri bil, således at omkostningerne hertil skulle svare overens med tilsvarende

omkostninger for en privatperson med tilsvarende bil, må det konkluderes, at dette som følge

af de skematiske regler er umuligt at indføre. Beskatning af fri bil vil efter skematiseringen for

den samme bil, købt samme tidspunkt udløse identisk beskatningsgrundlag, uagtet bilens

private kørselsbehov, forskellige vedligeholdelsesarbejder m.m.

4.2 Personer omfattet af reglerne

Reglerne omkring fri bil gælder for personer, der får stillet fri bil til rådighed for privat

anvendelse. Dette være sig såvel ansatte med og uden bestemmende indflydelse.

I henhold til LL § 16, stk. 1, gælder reglerne for personer i ansættelsesforhold, der får fri bil

stillet til rådighed som led i dette ansættelsesforhold, eller som led i en aftale om ydelse af

personligt arbejde i øvrigt.

Hovedaktionærer, som ikke er ansatte i selskabet, er ikke omfattet af LL § 16, stk. 4, men

beskattes efter særskilt hjemmel for udbytter i form af fri bil, jf. LL § 16, stk. 6. Modsætningsvis
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vil en hovedaktionær, der er ansat i selskabet være omfattet af regelsættet og beskattes af fri

bil som led i ansættelsesforhold.

Selvstændig erhvervsdrivende der anvender virksomhedsskattelovens regelsæt, skal ligestilles

med en ansat og beskattes efter reglerne i LL § 16, stk. 4 efter VSL § 1, stk. 3. I de tilfælde, hvor

et ægtepar begge arbejder for samme selvstændige virksomhed, vil det kun være den ene

ægtefælle, der skal beskattes af fri bil. Dette gælder uagtet, at begge ægtefæller har haft samme

bil stillet til rådighed45. Et eksempel herpå ses i nedenstående dom:

I SKM2012.369.LSR har selskab D (drift) 2 ansatte – mand (M) og hustru (H). Selskabet ejes

med 100% af selskab H1 (holding), som ejes med 35% hver af ægtefællerne og herudover 25%

samt 5% af AN og DM, begge bosiddende i Kairo.

Selskabet har hovedkontor på adresse A1, og har endvidere ifølge klageren kontor på M & H’s

private bopæl A2 samt kontor i deres sommerhus A3.

Selskabet driver rejsebureau, hvorfor klager mener, at der skal være en bil til rådighed for at

kunne komme mellem kontorerne. Endvidere er der til enhver tid viderestillet telefon til bilen,

når hovedkontoret er lukket.

Selskabet ejer en bil, som står registeret til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, om

end dette ifølge klager må bero på en fejlregistrering. Bilen er købt i november 2008 for DKK

101.080, og der er hverken for M eller H selvangivet værdi af fri bil for henholdsvis 2008 eller

2009.

SKAT beskatter ægteparret af fri bil efter LL § 16, stk. 4, hvilket udgør DKK 6.667 i 2008 (2

måneder) samt DKK 40.000 i 2009. Klagers påstand er, at bilen er nødvendig for selskabet,

og at denne alene er anvendt erhvervsmæssigt. På baggrund heraf er der ikke ført kørebog

(opdeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel). Herudover mener klager, at værdien af

bilen er forkert, da anskaffelsessummen, jf. slutseddel udgør DKK 99.900 (uden

nummerplader), og at bilen i februar har en værdi på DKK 10.000 i henhold til slutseddel.

Landsskatteretten giver ikke medhold til klager, og bilen beskattes efter de gældende

skematiske regler. Det fremgår ingen steder, at der er etableret lejekontrakt mellem selskabet

og øvrige kontorer (ægtefællers private hjem og sommerhus), ligesom bilen ikke er

specialindrettet og dermed uegnet til privat kørsel. Kørsel mellem sommerhus og hovedkontor

vil altid anses for privat, med mindre at klageren er flyttet til sommerhuset, og sommerhuset i

stedet bliver sædvanlig bopæl, samtidig med at 60-dagsreglen kan iagtes.

45 SKM2012.369.LSR
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Idet bilen har været anvendt til kørsel mellem kontor, bopæl og sommerhus, er bilen anvendt

privat og beskattes herefter hos ægtefællerne. Ovenstående dom understreger samtidig

vigtigheden i, at formalia overholdes, idet bilen indledningsvist var fejlregistreret hos SKAT.

Der er ikke hjemmel til forholdsmæssig beskatning af firmabil til rådighed, med mindre at

denne beror på forholdsmæssig andel af måneder. Hele den skattepligtige værdi beskattes hos

direktøren i selskab (H), således at dennes anvendelse anses for at være gældende for hele

husstanden, jf. Landskatterettens kendelse af 24. juni 1998, Tfs 1998, 698.

Da hustruen omfatter husstanden i ovenstående omtalte sag, beskattes begge parter således

ikke af værdien af fri bil stillet til rådighed.

4.3 Biler omfattet af reglerne

Beskatning af fri bil gælder kun biler i sædvanlig forstand, hvilket er almindelige biler og

varebiler46. Elbiler er tillige omfattet af reglerne efter LL § 16, stk. 4, omend der angående

elbiler henvises til afsnit 2.2 i afhandlingens afgrænsning, hvoraf det fremgår, at disse ikke vil

være omfattet af afhandlingen. Endvidere er leasede biler omfattet af reglerne i LL § 16, stk. 4,

og omfattet efter samme regelsæt, som var bilen ejet af arbejdsgiveren, der stiller denne til

rådighed.

For varebiler omfattet af reglerne i LL § 16, stk. 4, gælder alene reglerne i de tilfælde, hvor der

betales privatbenyttelsesafgift samt ikke er fradraget moms ved anskaffelsen.

Særlige køretøjer, det vil sige biler der ikke omfatter betegnelsen ”i sædvanlig stand”, omfatter

specialkøretøjer som eksempelvis lastvogne, kranvogne, firmabiler med chauffører og andre

specialkøretøjer. Specialindrettede køretøjer omfatter køretøjer, der ikke under normale

omstændigheder vil anvendes til privat kørsel. Et eksempel herpå er belyst ved nedenstående

dom:

I SKM2010.575.BR47 blev sagsøgte, en hovedaktionær, beskattet af fri bil af en

mandskabsvogn, idet bilen ikke kunne anses for at være omfattet af den særlige praksis for

specialindrettede køretøjer.

H1 (selskabet) anskaffede i 1997 en Dodge Ram 2500, en pick up med 4-hjulstræk. Der var tale

om en mandskabsvogn med 100% erhvervsmæssig anvendelse, hvorfor der ved anskaffelsen

blev afløftet moms. Bilen er indrettet med for- og bagsæde til 3 personer. Bilen er observeret

på privatadressen hos sagsøgte.

46 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.3

47 SKM2010.575.BR
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Bilen er anvendt i forbindelse med selskabets servicering af landbrugs- og

entreprenørmaskiner uden for almindelig arbejdstid, herunder primært anvendt til servicering

i landbrugssektoren, hvilken kræver specielt køretøj til kørsel under særlige forhold, herunder

kørsel på mark m.m.

Skatteforvaltningen lagde til grund, at bilen ikke var uegnet til privat kørsel, og at

specialindretningen af 2 mindre reoler ikke udgjorde en særlig indretning, der frigjorde

beskatning heraf.

Sagsøgte nedlagde påstand om, at den af skatteforvaltningen fastsatte indkomst skulle

nedsættes med værdien af fri bil. Sagsøgtes argumenter begrundedes i, at der var tale om en

specialindrettet mandskabs-/varevogn, at der var tale om en bil, der var meget snavset og som

indeholdt olierester fra flere reparationer samt fragt af reservedele og ikke mindst var

varerummet indeholdende fastmonterede reoler, værktøj og af en størrelse der gjorde at der

netop var plads til at fragte reservedele til større landbrugsmaskiner.

Retten lagde ovenstående til grund, og ved rettens besigtigelse af køretøjet, herunder arten,

anvendelsen og køretøjets fremstående indvendig, afgjorde retten, at der var tale om en

mandskabs-/varevogn af specialindrettet karakter, som ikke egnede sig til privat kørsel. På

denne baggrund fik sagsøgte medhold, og indkomstårene reguleret med en nedsættelse

svarende til skatteforvaltningens tillæg til fri bil.

Det kan således konkluderes, at der er flere forhold, der påvirker den samlede vurdering af, om

en bil er specialindrettet eller ej. I dette tilfælde var de afgørende faktorer, at bilen dels

fremstod uegnet til privat kørsel, og dels at dens formål ikke krævede yderligere specielle

indretninger, idet den som benævnt primært blev benyttet til løbende reparationer og

servicering af landbrugsmaskiner. Det vil dog som oftest bero på en subjektiv vurdering i den

enkelte sag48.

4.4 Skattemæssig værdiansættelse af fri bil

Beskatning af fri bil tager udgangspunkt i LL § 16, stk. 4. Den skattemæssige værdi af den frie

bil beregnes procentvis ud fra bilens værdi på anskaffelsestidspunktet, dog som minimum 25%

af DKK 160.000. I det samlede beregningsgrundlag indgår afslutningsvis bilens miljøtillæg

(150%), der tillægges til værdien af fri bil. Det skal dog bemærkes, at specialkøretøjer ikke er

omfattet af de skematiske regler, men skal beskattes af en opgjort markedsværdi.

Den skattemæssige værdi er senest ændret ved L195, vedtaget den 13. september 2012,

gældende fra indkomståret 2013. LL§ 16, stk. 4, 4. pkt. er ændret fra at miljøtillægget blev

tillagt med 100% til det nu fastsatte tillæg på 150%. Endvidere er der ved samme lov anført

48 Tilsvarende behandlet af Tommy V. Christiansen d. 9/10-2010, Jyllands-Posten side 12
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ændring til nedsættelse af beskatningsgrundlaget på nye biler for, hvornår beskatnings-

grundlaget nedsættes fra 100% af bilens nyvognspris til 75% af bilens nyvognspris.

Grundlaget for den seneste ændring af beregningsgrundlaget skyldes primært, at med et tillæg

af miljøafgiften på 150%, vil dette være med til at fremme virksomheders anskaffelse af

brændstoføkonomiske firmabiler, da miljøtillægget her er lavere. Miljøtillægget er ens, hvad

enten der er tale om nye eller gamle biler.

Herudover vil ændringen af tidspunktet for nedsættelse af beregningsgrundlag fra 100% til

75% af nyvognsprisen medføre en mere ensartet beskatningsform. Der vil således ikke være

forskel i beskatningsgrundlaget januar 2014 i forhold til, om en bil er anskaffet i januar 2011

eller i december 2011. Tidligere ville en ny registreret bil, der var anskaffet i december 2011,

kunne nedsættes og kun beskattes med 75% af nyvognsprisen efter bilens levetid i 3 afsluttede

indkomstår. Ved indførslen af den nye lov, vil en nedsættelse af beskatningsgrundlaget

derimod være ens for alle – gældende efter 36 måneder49.

Indførslen af de nye regler omfatter nye kontrakter indgået mellem arbejdsgiver og

arbejdstager, men ligeledes også kontrakter der er indgået før lovforslaget trådte i kraft. En

noget utraditionel ændring, da dette ligeledes omfatter bilister, der eksempelvis i december

2010 har indgået aftale om fri bil med forudsætning af, at værdien heraf kunne nedsættes fra

januar 201350. Ændringen med tilbagevirkende kraft forøger således beskatning af bilens fulde

værdi i op til 11 måneder ekstra.

4.5 Beregningsgrundlag

Opgørelse af bilens skattemæssige værdi, afhænger dels af bilens alder, dels af om det er en ny

eller brugt bil samt bilens anskaffelsessum. Herudover tillægges til værdien 150% af bilens

miljøtillæg, som omtalt i afsnit 4.4.

Tidligere var bilens beregningsgrundlag baseret på, om bilen var over eller under 3 år gammel,

om den var anskaffet som ny eller brugt, og om bilen (hvis denne var anskaffet som ny) var

over 3 indkomstår gammel. I forbindelse med indførsel af lov nr. 195, hvor miljøtillægget blev

øget fra 100% til 150%, ændredes nedsættelsen af beskatningsgrundlaget på nye biler, som

tidligere var en nedsættelse med 25%, hvis bilen var mere end 3 indkomstår gammel, til først

at skulle nedsættes 36 måneder efter anskaffelsen.

Beskatningsgrundlaget udgør 25% af bilens skattemæssige værdi op til DKK 300.000, og for

den skattemæssige værdi af bilen der overstiger DKK 300.000 er beskatningsgrundlaget 20%.

49 Lovforslag nr. L195 afsnit 3.2.2 af 14. august 2012 – senere vedtaget af 13. september 2012 § 4 samt 5.

50 Udtalelse fra Skattepolitisk konsulent hos FSR – Peter Nielsen i en pressemeddelelse fra FSR ”Husk

skærpelsen af fri bil-beskatning i 2013” af 28.12.2012.
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Procentsatserne ved den skattemæssige beregning af fri bil er baseret på undersøgelser

omkring, hvor store omkostninger der er tilknyttet ved at have bil. Den skattemæssige værdi

er valgt som en degressiv beløbsgrænse, idet det ikke er vurderet, at udgifterne ved at holde bil

stiger i takt med bilens værdi, dog stadig med en minimumsbeskatning af et grundlag på DKK

160.000.

For uddybende beregningseksempel på beskatningsgrundlaget for nye og brugte biler henvises

der til afsnit 4.5.3 ”Eksempel på beregning af grundlag ved nye biler” og afsnit 4.5.6

”Eksempel på beregning af grundlag ved brugte biler”.

4.5.1 Beregningsgrundlag for nye biler

Nyvognsprisen anvendes i beregningsgrundlaget indtil bilen har været indregistreret i 36

måneder, jf. LL § 16, stk. 4, 5. pkt. Herefter falder beskatningsgrundlaget til 75% af

nyvognsprisen, dog minimum DKK 160.000, jf. LL § 16, stk. 4, 2. og 5. pkt.

Særligt gælder dog hyrevogne, som værdiansættes efter reglerne om brugte biler i de tilfælde,

hvor disse er anskaffet senere end 2 år efter første registrering, og hvor bilen på

anskaffelsestidspunktet har kørt mere end 250.000 km51.

4.5.2 Bilers nyvognspris samt tilbehør

Ved anskaffelse af en ny bil, anses nyvognsprisen som værende fakturaprisen ved anskaffelsen

inkl. moms, registreringsafgift, omkostninger til levering og nummerplader samt normalt

registreringsafgiftspligtigt udstyr. Ekstraudstyr omfatter alene beskatningsgrundlaget,

såfremt dette skal berigtiges med registreringsafgift. Dette er fastslået af Landsskatteretten52.

Efterudstyr der eftermonteres af forhandleren er ikke omfattet af registreringsafgift, og skal

således ikke medregnes i beskatningsgrundlaget. Det er alene ekstraudstyr, der monteres fra

fabrikken/leverandør eller importøren af bilen, der er omfattet af registreringsafgift. I henhold

til RAL reducerer fabriksmonteret sikkerhedsudstyr registreringsafgiftsgrundlaget. Denne

reduktion kan dog ikke fragå i beregningsgrundlaget for fri bil53.

Hvis en bil er indregistreret i udlandet eller importeret, skal værdiansættelsen ske efter samme

regler som er gældende for danske biler54. Såfremt der er tale om ”nye” biler, der er anskaffet

tidligere end 36 måneder efter første registrering, anvendes samme pris, som bilen ville kunne

være anskaffet for i Danmark.

51 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7

52 SKM2007.146.LSR

53 SKM2004.18.VLR

54 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7
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4.5.3 Eksempel på beregning af grundlag ved nye biler

Et selskab anskaffer en bil pr. 01.01.2013 for DKK 400.000. Bilen er registreret første gang den

01.01.2012, og nyvognsprisen er DKK 550.000. Da bilen er under 3 år gammel ved

anskaffelsen, er beskatningsgrundlaget bilens nyvognspris. Bilen har et årligt miljøtillæg på

DKK 10.000.

Beskatningsgrundlaget udgør følgende jf. beregningen nedenfor:

Indkomst I

DKK

25% af DKK 300.000 75.000

20% af DKK 250.000 50.000

150% af miljøtillæg (DKK 10.000) 15.000

Årligt beskatningsgrundlag 140.000

Svarende til et månedligt beskatningsgrundlag 11.667

Anskaffelsen af ovenstående vil ikke gøre forskel på beskatningsgrundlaget om denne er

anskaffet som ny eller ej, da det som nævnt er bilens nyvognspris, der er beskatningsgrundlag.

4.5.4 Eksempel på konsekvens ved ændring af nedsættelse (75%) efter Lov nr. 195

Såfremt ovenstående var anskaffet som fabriksny og registreret 01.12.2011 (på daværende

tidspunkt var lovændring nr. 195 ikke kendt), ville beskatningsgrundlaget for arbejdstager

udgøre følgende:

2011 2012 2013 2014

Beskatningsgrundlag* 11.250 135.000 140.000 112.500

Beregnet skat** 6.282 75.384 78.176 62.820

*Der er korrigeret for miljøtillæggets udvikling med 150% i årene 2013 samt 2014

**Skatten (8% am-bidrag og 52% a-skat) er beregnet med udgangspunkt i at der betales topskat

I ovenstående beregning er der lagt til grund, at beskatningsgrundlaget udgør henholdsvis 1

måned i 2011 og 12 måneder i 2012, 2013 og 2014. Miljøtillægget er i 2013 ændret til 150%,

ligesom beregningsgrundlaget i 2014 er nedsat med 75% af nyvognsprisen.

Beskatningsgrundlag efter ændring ved lov nr. 195 udgør følgende:

2011 2012 2013 2014

Beskatningsgrundlag* 11.250 135.000 140.000 137.396

Beregnet skat** 6.282 75.384 78.176 76.722

*Ændringen i 2014 i forhold til de gamle regler kan henføres til nedsættelse af beskatningsgrundlag gældende fra

december og ikke januar som efter de tidligere regler

**Skatten (8% am-bidrag og 52% a-skat) er beregnet med udgangspunkt i at der betales topskat
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Konsekvensen ved indførsel af lov nr. 195 gældende fra 2013 med tilbagevirkende kraft vil, som

det fremgår af ovenstående, koste den skattepligtige DKK 13.90255 i faktiske skattekroner.

Dette er som nævnt indledningsvist på baggrund af en bil med et beskatningsgrundlag på DKK

550.000 og et årligt miljøtillæg på DKK 10.000.

4.5.5 Beregningsgrundlag for brugte biler

Beregningsgrundlaget for brugte biler er arbejdsgiverens anskaffelsessum med tillæg af

leveringsomkostninger, nummerplader og eventuelt istandsættelsesomkostninger.

Tidligere kunne reglerne for brugte biler anvendes, såfremt bilen var anskaffet i det 4.

registrerede indkomstår. Var en bil eksempelvis anskaffet 29.12.2010, kunne man anskaffe

bilen 01.01.2013, og anvende beregningsgrundlaget for brugte biler, uagtet at bilen på

anskaffelsestidspunktet kun var 2 år og 3 dage. Ved indførsel af Lov nr. 195 er dette ændret

således, at reglerne om anvendelse af beregningsgrundlaget for brugte biler først sker 36

måneder efter bilens første registrering. Reglerne er således ændret, så disse fortsat er

sammenhængende med de tidligere belyste beregningsregler for nye biler.

4.5.6 Eksempel på beregning af grundlag ved brugte biler

Såfremt bilen i ovenstående eksempel er registreret den 01.01.2009, og anskaffes den

02.01.2012, vil det være selskabets kostpris, der anvendes som beskatningsgrundlag. Bilen er

af selskabet anskaffet for DKK 325.000 i det tænkte eksempel, og beskatningsgrundlaget udgør

følgende:

Indkomst I

DKK

25% af DKK 300.000 75.000

20% af DKK 25.000 5.000

100% af miljøtillæg (DKK 10.000) 10.000

Årligt beskatningsgrundlag 90.000

Svarende til et månedligt beskatningsgrundlag 7.500

Såfremt bilen bliver anskaffet den 31.12.2011, vil beskatningsgrundlaget for december måned

udgøre den beregnede værdi på baggrund af samme grundlag, som er gældende for nye biler

med tillæg af miljøafgiften.

55 Beregnet skat i 2014 efter tidligere regler fratrukket beregnet skat efter nye regler: 76.722 - 62.820 =

13.902
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Herefter vil beskatningsgrundlaget udgøre 75% af bilens nyvognspris på DKK 550.000

svarende til følgende:

Indkomst I

DKK

25% af DKK 300.000 75.000

20% af DKK 112.500 (75% af DKK 550.000 – 300.000) 22.500

100% af miljøtillæg (DKK 10.000) 10.000

Årligt beskatningsgrundlag 107.500

Svarende til et månedligt beskatningsgrundlag 8.958,33

Der vil således være besparelser i at overveje, hvornår en firmabil bør anskaffes og beskattes

hos den skattepligtige. I ovenstående eksempel vil et anskaffelsestidspunkt på mellem 2 dage

udgøre et yderligere tillæg til indkomsten hos den skattepligtige på DKK 1.458,33 pr. måned.

4.5.7 Nedsættelse af beskatningsgrundlag ved overdragelse af aktiv

Som følge af de skematiske regler omkring opgørelsen af beregningsgrundlaget for henholdsvis

nye og brugte biler, kan der derfor være fordele ved spekulation heri, da dette kan medføre

direkte besparelser af skattekroner.

Ovenstående kunne eksemplificeres ved, at et selskab har købt en bil, der er et år gammel for

DKK 1.200.000 (nyvognsprisen er i tilfældet fastsat til DKK 1.500.000). I eksemplet udgør

beskatningsgrundlaget nyvognsprisen, og den skattemæssige værdi beregnes derfor som 25%

af DKK 300.000 og 20% af DKK 1.200.000, svarende til en årlig værdi af fri bil på DKK

315.000 eksklusive miljøtillæg.

Efter 2 år bliver bilens beskatningsgrundlag nedsat med 25% som følge af, at bilen er mere end

3 år gammel, hvorfor beskatningsgrundlaget nu udgør 75% af DKK 1.500.000, svarende til

DKK 1.125.000. Herefter udgør den skattemæssige værdi DKK 240.000. Dette vil blive den

fremadrettede gældende skattemæssige værdi.

I forbindelse med, at bilen bliver 3 år gammel, kan det antages at bilen har haft et større

værditab end de 25% som efter gældende regler regulerer beskatningsgrundlaget. Hvis man i

eksemplet antager at bilens markedsværdi efter 3 år udgør DKK 600.000 i stedet, så vil

arbejdstager blive beskattet af yderligere DKK 525.000 efter gældende regelsæt.

Ovenstående eksemplificering er omhandlet nedenfor i SKM2003.589.LR56 samt

SKM2005.86.LSR57, hvor der er tale om henholdsvis ”sale and lease back” arrangementer

inden for koncern samt uafhængig 3. mand.

56 SKM2003.589.LR

57 SKM2005.86.LSR
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I bindende svar SKM2003.589.LR afkræfter SKAT i den konkrete sag, at der ikke efter sagens

oplysninger kan foretages et ”sale and lease back” arrangement, hvorefter

beskatningsgrundlaget ændres til markedsværdien af bilen i forbindelse med tidspunktet for

en koncernintern overdragelse58.

I den omtalte sag, er der tale om et driftsselskab (D), der ejes af henholdsvis Holdingselskab A

og B. D er stiftet ved omstrukturering om skattefri tilførsel af aktiver, i hvilken samme

transaktion bilen er overdraget. Bilen der ønskes overdraget, har en skønnet markedsværdi på

DKK 250.000, som er værdiansat af en autoriseret automobilforhandler, og er værdien der

ønskes anvendt som beskatningsgrundlag (bilen er ved overdragelsen over 3 år gammel).

I sagen afkræfter SKAT, at man kan anvende markedsværdien som beskatningsgrundlag, da

en bil skal anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren første gang erhvervede

eller leasede den pågældende bil. Da A var ejer af bilen inden den skattefrie tilførsel af aktiver,

vil det oprindelige anskaffelsestidspunkt således ikke ændres. Endvidere anfører SKAT, at

anskaffelsestidspunktet ikke påvirkes af koncerninterne overdragelser kombineret med

tilbagekøb eller lejeaftaler, der reelt ikke medfører ændringer i arbejdsgiverens rådighed over

bilen59.

I henhold til sagen kan det konkluderes, at der ved køb og salg af biler ikke ændres på

anskaffelsessummen af en bil, således at denne blot kan købes og sælges mellem uafhængige

parter for at få nedbragt beskatningsgrundlaget, men at et selskabs oprindelige

anskaffelsespris og tidspunkt vil være gældende. Endvidere tillægges interne

koncernoverdragelser ikke værdi i forhold til beskatningsgrundlaget, da dette ikke reelt

medfører ændringer i arbejdsgiverens rådighed over bilen.

Omvendt i SKM2005.86.LSR bekræfter landsskatteretten at der i den omtalte sag vil være tale

om et ”sale and lease back” arrangement, der ændrer beskatningsgrundlaget for fri bil til

markedsværdien ved indgåelse af arrangementet.

I sagen er der tale om et selskab, der i 2000 køber en brugt Mercedes for DKK 706.000. Bilen

er indregistreret første gang i 1993. Selskabets anskaffelsessum er således

beskatningsgrundlaget for Mercedes’en.

Selskabet sælger bilen i 2003 til deres holdingselskab for DKK 370.000. Denne pris er udtryk

for bilens faktiske markedspris, da denne er vurderet af uafhængig 3. mand. Efter salget leases

bilen fra Holdingselskabet til Driftsselskabet. Leasingydelserne blev fastsat på baggrund af

hvad øvrige leasingselskaber krævede for en tilsvarende bil, ligesom restbetalingen efter endt

leasing udgjorde den forventede markedsværdi.

58 Tilsvarende omtalt i tidsskrift fra FSR d. 17.11.2008: ”Værdi af fri bil – sale and lease back”

59 Den Juridiske vejledning C.A.5.14.1.10 – afsnit om koncerninterne overdragelser
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Salget og beskatningsgrundlaget skal efter afgørelsen tilsidesættes, da salget ikke er sket som

led i overvejelser om omstrukturering, men alene på grund af skattetænkning. Dette er med

reference til afgørelser, hvor der ej heller var tale om forretningsmæssige dispositioner og de

omfattede i sagerne var interesseforbundne parter.

Klager påberåber med argumentet, at dette ”sale and lease back” arrangement ikke kan

betragtes anderledes end, hvis dette var sket til uafhængig 3. mand.

Landsskatteretten giver klager medhold i sagen, og beregningsgrundlaget for fri bil anses at

udgøre bilens værdi på tidspunktet, hvor selskabet leaser bilen. Der er således ikke i sagen

tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte overdragelsen i relation til fastsættelse af

beregningsgrundlaget, hvilket bl.a. skyldes, at der gennemføres en omregistrering af bilen, at

der er indgået en skriftlig aftale der efterleves, samt at bilen efterfølgende videresælges til 3.

mand fra Holdingselskabet.

Som opsummering på ovenstående domme, kan det således konkluderes, at tidligere praksis

omkring den forretningsmæssige begrundelse ved koncerninterne overdragelser er lempet, og

dette nu giver mulighed for handel mellem koncerninterne selskaber. Det er dog et krav for

ændring af beskatningsgrundlaget, at handlen gennemføres på markedsmæssige vilkår, og at

selskabet, som var oprindelig ejer, ikke på ny bliver ejer af bilen. Dette skyldes som nævnt, at

det altid er selskabets oprindelige anskaffelsestidspunkt og pris der anvendes ved en sådan bil.

Herudover er det som omtalt i SKM2005.86.LSR et krav, at der er indgået en skriftlig aftale,

samt at bilen er omregistreret i forbindelse med salget60.

4.6 Egenbetaling for rådighed

Såfremt en arbejdstager betaler for rådigheden over en firmabil, kan denne egenbetaling

fradrages i beregningen af fri bil jf. LL § 16, stk. 4. Egenbetalingen skal være af beskattede

midler, ligesom reduktionen maksimalt kan udgøre arbejdstagers skattemæssige værdi.

Modtager arbejdsgiver egenbetaling for rådigheden over fri bil, skal denne indtægtsføre

beløbet i takt med, at dette modtages i det respektive regnskab.

4.7 Udgifter i forbindelse med firmabil

Når en arbejdstager bliver beskattet af fri bil, er det udgangspunktet, at arbejdsgiver afholder

alle ordinære udgifter, der har driftsmæssig karakter, uden at dette får konsekvenser for den

ansatte. Ordinære driftsmæssige omkostninger indeholder omkostninger til forsikring,

60 Tilsvarende gennemgået af dr. jur. Jan Pedersen (Århus uni.) i Revision og Regnskabsvæsen 2001

”Kommentarer til udvalgte afgørelse”, hvoraf det fremgår at koncernintern omstrukturering ved tilførsel

af aktiver tillige medfører nyt beskatningsgrundlag, svarende til handelsværdien på beslutningsdagen.
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vægtafgift, brændstof, sprinklervæske, olie, bilvask og nødvendige omkostninger til reparation

og vedligeholdelse61.

Udgifter afholdt til eksempelvis garage, parkeringsafgifter, bøder, færgebilletter, brobizzer og

motorvejsafgifter er ikke udgifter af driftsmæssig karakter, og er derfor ikke omfattet af det

skematiske beregningsgrundlag, der ligger til grund for fri bil. Såfremt parkering, færge og

brobizz er anvendt i forbindelse med 100% erhvervsmæssig karakter, vil disse omkostninger

for arbejdstager ikke være skattepligtige, men i stedet fuldt fradragsberettigede for

arbejdsgiver.

Er der af arbejdstager afholdt omkostninger, som ikke er af erhvervsmæssige, og som ikke

indgår i bilens driftsmæssige karakter, kan disse ikke refunderes af arbejdsgiver. Der vil heller

ikke for arbejdstager være mulighed for at modregne disse som egenbetaling i den

skattemæssige værdi, som beskrevet i afsnit 4.662. Såfremt arbejdsgiver afholder disse udgifter,

vil dette medføre en yderligere beskatning hos arbejdstager. En beskatning udover hvad der er

beregnet som fri bil efter de skematiske regler.

4.8 Rådighedsbeskatning

Har man som arbejdstager en bil stillet til rådighed til brug for privat kørsel, vil dette udløse

beskatning jf. LL § 16, stk. 4, hvoraf følgende ordlyd anvendes:

”Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private

benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1 sættes til en årlig værdi på….”

Det kan således fortolkes af ovenstående, at det alene er den faktiske rådighed, der udløser

beskatning, og ikke den faktiske private kørsel. Den private kørsel er således uafhængig af

værdiansættelsen af beskatningen af den frie bil. Hensigten hermed er at undgå tvister mellem

skatteyderen og skattemyndighederne omkring omfanget af den faktiske private kørsel i en bil,

der er stillet til rådighed63. Dette er behandlet i nedenstående dom:

Der henvises til bindende svar fra SKAT, SKM2002.369.LSR64, hvor en hovedanpartshaver

ikke fik medhold i, at der kunne ske periodisk beskatning af fri bil i de måneder denne var

anvendt, selv om der førtes kørebog. I den omtalte sag, er der tale om et selskab med en ansat,

hovedaktionæren selv, hvor selskabet havde adresse på hovedaktionærens bopæl.

Hovedaktionæren overvejer i selskabet at anskaffe en personvogn, som hovedsageligt vil

anvendes erhvervsmæssigt, men til tider også privat. Hovedaktionæren påtænker at føre

61 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.9

62 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.8

63 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.4

64 SKM2002.369.LSR
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nøjagtig kørebog over bilens anvendelse, således at der med sikkerhed vil kunne skelnes

mellem private og erhvervsmæssige gøremål.

Henvisende til LL § 16, stk. 4, hvoraf det fremgår, at beskatning af fri bil sker efter rådighed,

er der ikke fundet grundlag for, at periodisk beskatning kan gøres gældende, men at

rådigheden medfører fuld beskatning i de perioder, hvor bilen vil være til rådighed. Selskabet

og hovedaktionæren har sammenfaldende adresse, og da bilen vil blive opbevaret på denne

adresse, medfører dette fuld råderet over bilen for hovedaktionæren.

Det kan af ovenstående bindende svar og lovens direkte ordlyd konkluderes, at der skal ske

beskatning af den skattepligtiges råderet over bilen, uagtet at bilen ikke har været anvendt i

den pågældende periode.

Såfremt at en bil ikke er til rådighed hele året, nedsættes beskatningsgrundlaget

forholdsmæssigt til de måneder, hvor bilen har været til rådighed65. Af LL § 16, stk. 4, 5.

punktum fremgår følgende:

”Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det

antal hele måneder, hvori bilen har været til rådighed”.

Der er ikke ret til at foretage beskatning efter antal dage bilen har været stillet til rådighed66.

Der henvises til SKM2007.447.SR67, hvor følgende er afgjort ved bindende svar:

Skatterådet har svaret afkræftende på følgende spørgsmål:

1) Kan det bekræftes, at en medarbejder, der ikke tidligere har haft fri bil, men som får

en bil stillet til rådighed i løbet af en kalendermåned, i det første indkomstår skal

beskattes af et beløb, der på grundlag af den beregnede årlige værdi jf. LL § 16, stk.

4, er opgjort forholdsmæssigt fra den dato, hvor bilen stilles til rådig og de

resterende hele måneder i kalenderåret?

2) Kan det bekræftes, at en medarbejder der ophører med at have fri bil på et tidspunkt

i løbet af en måned, i ophørsåret skal beskattes af et beløb, der på grundlag af den

beregnede årlige værdi jf. LL § 16, stk. 4, er opgjort forholdsmæssigt frem til

ophørsdatoen?

65 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.4

66 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.4

67 SKM2007.447.SR
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3) Kan det bekræftes, at en medarbejder, der har fri bil i en kortere periode på f.eks. 3

uger, kun beskattes forholdsmæssigt for denne periode?

Der er tale om et selskab, der anvender lejede biler, ofte fra dag til dag, men ønsker at indgå

mere langsigtede leasingkontrakter. Hensigten er, at alle biler primært anvendes erhvervs-

mæssigt, og at disse opbevares på en parkeringsplads i tilknytning til selskabets adresse. I

denne forbindelse ønsker man at udarbejde en model, hvorefter medarbejderne får mulighed

for at anvende bilerne til private formål, uden at dette udløser beskatning af fri bil efter reglerne

i LL § 16, stk. 4.

SKAT har i bindende svar svaret afkræftende på alle ovenstående spørgsmål, hvilket klart

tydeliggør at rådigheden beskattes forholdsmæssigt på baggrund af hele måneder, hvilket også

er ordlyden i LL § 16, stk. 4, 5. punktum.

Såfremt en medarbejder ikke anvender bilen over en længere periode (minimum en hel måned

– 30 dage), er der mulighed for at afskære rådigheden og dermed beskatningen. Det er dog et

krav, at medarbejderen afskæres fra at kunne anvende bilen, hvilket eksempelvis kan være ved

længerevarende rejser over 30 dage, hvor firmabilen afleveres i virksomheden68.

Rådigheden omfatter således alle måneder, hvor en bil har været til rådighed eller mulighed

for at være stillet til rådighed. Eksempelvis vil der for en hovedaktionær med sammenfaldende

adresse for et selskab være en formodning om, at en bil anvendes, såfremt denne er registeret

i selskabet. Der henvises til SKM2011.771.LSR69:

Et selskab har i juni 2007 købt en bil for DKK 3.200.000. Bilen stilles til rådighed for

hovedaktionæren, hvilket medfører en skattemæssig værdi på DKK 655.000 (25% af DKK

300.000 + 20% af DKK 2.900.000). Bilen er ikke anvendt hele året grundet vejrforholdene,

og i perioder hvor denne ikke har været anvendt, har bilen været opmagasineret hos 3. mand.

I disse måneder er hovedaktionæren ikke blevet beskattet. SKAT har forhøjet indkomsten i

disse måneder som følge af, at beskatningen omfatter råderetten og ikke den faktiske

anvendelse.

Landskatteretten har tilkendegivet forhøjelsen af indkomsten i de måneder bilen har været

opmagasineret med begrundelse i, at der vurderes at være indirekte ejerskab over bilen qua

hovedaktionærens ejerskab. Bilen har været opmagasineret med nummerplader, hvilket ikke

har afskåret råderetten, som følge af at hovedaktionæren til enhver tid vil have mulighed for at

hente bilen fra 3. mand, hvor denne opmagasineres.

68 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.4

69 SKM2011.771.LSR
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Af ovenstående kan det konkluderes, at beskatningen sker som følge af den faktiske råderet,

og er bilen opbevaret på medarbejderens/hovedaktionærens bopæl, eller 3. sted hvor bilen kan

afhentes, må formodningsreglen om privat anvendelse være tilstede, og beskatning

forekomme.

Af ovenstående vil den faktiske råderet bevismæssigt være afskåret ved eksempelvis at

afregistrere bilen og indlevere nummerpladerne hos SKAT.

4.8.1 Eksempler på rådighedsperioder

Såfremt arbejdsgiver stiller en bil til rådighed i perioden 20.01.2013 – 31.12.2013, så vil dette

medføre beskatning af fri bil for 12 måneder, da bilen har været til rådighed i samtlige måneder

i årets løb. Dette er som følge af, at beskatningsgrundlaget ansættes ud fra antal hele måneder

hvori bilen har været til rådighed.

Såfremt arbejdsgiver har stillet en bil til rådighed i perioden 01.02.2013 – 15.05.2013 samt i

perioden 20.06.2013 – 31.12.2013, vil beskatningsgrundlaget udgøre 10/12, hvilket skyldes at

bilen har været til rådighed i alle måneder fra februar til december (11 måneder), dog med en

bilfri periode der overstiger 30 dage, men er under 60 dage, hvorfor dette reducerer grundlaget

med yderligere en måned.

Hvis arbejdstager har bil stillet til rådighed i perioden 15/12 – 3/1, så beskattes arbejdstageren

af 1/12, som følge af, at (selvom den er stillet til rådighed i 2 forskellige måneder) der er tale

om en rådighedsperiode, der ikke overstiger 30 dage70.

4.8.2 Lejlighedsvis lån

Hvis en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed hos en medarbejder som værende et lejlighedsvis

lån, skal arbejdstager beskattes efter de almindelige regler gældende for fri bil. Dette skyldtes,

at arbejdstager har haft råderetten over en firmabil til brug for privat anvendelse.

Såfremt en medarbejder eksempelvis låner en bil af arbejdsgiver mod markedsmæssig betaling

som følge af lejen, vil dette udløse beskatning over de perioder, hvor bilen har været stillet til

rådighed. I SKM2007.447.SR, blev følgende forelagt for skatterådet71:

1) Kan det bekræftes, at der ikke vil ske beskatning af fri bil efter reglerne i LL § 16, stk.

4, hvis et selskab leaser en bil på sædvanlige vilkår hos et leasingselskab til brug i

selskabets virksomhed, når selskabet lejlighedsvis udlejer bilen til medarbejdere

mod betaling af en fast markedsbestemt kilometersats?

70 CIR nr. 72 af 17/4-1996, pkt. 12.4.6.3, 5. afsnit.

71 SKM2007.447.SR
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Det er i spørgsmålet til skatterådet lagt til grund, at den kilometersats, som leasingselskabet

opkræver selskabet, vil ligge til grund for opkrævningen hos medarbejderen. Medarbejderen

fører fuld kørebog som afleveres sammen med bilen efter anvendelse, og ved den kommende

lønudbetaling fratrækkes medarbejderen værdien af de kørte kilometer i henhold til

kilometersatsen i sin nettoløn.

SKAT begrunder, at der i henhold til LL § 16, stk. 4, gælder samme regler for biler som af

arbejdstager måtte være ejet eller leaset. Det, at selskabet lejer bilen gør derfor ingen forskel

omkring medarbejderens private anvendelse af bilen mod betaling efter kørte kilometer.

Skatterådet tiltræder på baggrund heraf SKAT’s afkræftende svar, at man ikke i ovenævnte

situation kan fravige reglerne i LL § 16, stk. 4. Dog henviser SKAT til reglerne om modregning,

såfremt arbejdstager har betalt for råderetten over bilen, hvorfor den faktiske udgift der er

afholdt i henhold til kilometerregnskabet vil kunne fradrages i den skattemæssige værdi for

anvendelse af bilen.

Som det ses af ovenstående, er det igen råderetten der medfører beskatning i det faktiske

tilfælde. Selv om der mellem arbejdstager og arbejdsgiver er tale om et lejlighedsvis lån af

arbejdsgivers aktiv, anses dette i skattemæssig henseende som værende stillet til rådighed for

den enkelte medarbejder, hvilket således udløser beskatning, dog med modregningsret for

egne afholdte omkostninger/betalt leje.

4.8.3 Råderet over flere biler i samme indkomstår

Såfremt en arbejdstager skifter firmabil i løbet af samme kalendermåned, er det accepteret af

SKAT, at arbejdstager alene skal beskattes den respektive måned af den dyreste af de to biler,

der er stillet til rådighed. Dette vil i sagens natur ofte være gældende for fagfolk, hvor skift af

biler ofte kan forekomme, eksempelvis bilsælgere.

Ovenstående er defineret af Ligningsrådet i SKM2002.255.LR, hvor følgende ligger til grund72:

En direktør fra et pengeinstitut bliver beskattet af fri bil - en Seat på gule plader og med træk,

med en anskaffelsessum på DKK 240.000. Pengeinstituttet er i øvrigt ejer af 8 biler, der alle

har en anskaffelse på mellem DKK 120.000 – DKK 230.000 med undtagelse af en BMW med

en anskaffelsessum på DKK 640.000. BMW’en anvendes alene i pengeinstituttets tjeneste, og

parkeres hver dag efter arbejdsdagens ophør i pengeinstituttets garage. BMW’en anvendes

derfor alene til erhvervsmæssige formål, og stilles ikke til rådighed for privat anvendelse for

direktørens vedkommende. De resterende biler anvendes tillige af ansatte, men kun i

arbejdsøjemed, hvorfor der ikke sker beskatning heraf.

72 SKM2002.255.LR
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Seat’en med træk anvendes i nogle tilfælde af medarbejdere i forbindelse med at

pengeinstituttet opererer på messer m.m., hvortil de har deres egen udstillingscampingvogn

med. I tilfælde af, at Seat’en ikke er på pengeinstituttets matrikel ved direktørens ophør af

arbejdsdag, og direktøren er nødsaget til at tage en af pengeinstituttets øvrige biler hjem, dog

ikke BMW’en, som er låst inde på pengeinstituttets adresse efter endt arbejdsdag, har

Ligningsrådet bekræftet at dette ikke medfører yderligere beskatning grundet privat rådighed

over flere biler. Dette skyldes, at direktøren alene har én bil stillet til rådighed ad gangen, og at

der er tale om, at direktøren bliver beskattet af den dyreste af de biler, han har stillet til

rådighed.

Dette bekræftes endvidere i cirkulære nr. 72, hvoraf følgende fremgår:

”Skifter den ansatte i årets løb en eller flere gange firmabil inden for samme kalendermåned,

accepteres det, at den ansatte kun beskattes af 1/12 af årsværdien af den dyreste af bilerne

for den pågældende kalendermåned”73.

4.9 Privat kørsel og undtagelser til beskatning

Privat kørsel i biler stillet til rådighed medfører beskatning efter reglerne i LL § 16, stk. 4. Som

omtalt i afsnit 4.10, er det rådigheden hertil der udløser beskatning, med mindre at rådigheden

er afskåret fra privat anvendelse.

Privat kørsel omfatter tillige erhvervsmæssig kørsel i firmabil for andet firma end den

retmæssige ejer af bilen. Der henvises til afgørelse i SKM2012.484.VLR74, hvor følgende gjorde

sig gældende:

Sagsøger er hovedaktionær i et selskab og driver tillige anden indkomst i privat regi. Selskabet

leaser en bil, som alene anvendes erhvervsmæssigt, hvorfor der ikke sker beskatning af fri bil.

Sagsøger er blevet pålagt at betale skat af fri bil, da denne er udlejet fra selskabet til

hovedaktionærens private virksomhed, i hvilken han har anvendt denne erhvervsmæssigt. Der

foreligger ikke kørebog, som kan godkendes af SKAT omkring, hvorvidt bilen alene er anvendt

erhvervsmæssigt. Der er tale om en almindelig gulpladebil uden specialindrettet varerum, der

kunne indikere, at bilen alene kunne anvendes erhvervsmæssigt.

Sagen fremstilles ved landsretten efter sagsøger har klaget over den af SKAT udarbejdede

kendelse, hvori klager idømmes til at skulle beskattes af værdi af fri bil, ligesom selskabet bliver

pålagt at betale 2/3 af den løbende fradragne moms fra leasing retur, samt at der skal betales

privatbenyttelsesafgift fra 2006 af bilen, som følge af at den er anvendt privat.

73 CIR nr. 72 af 17/4-1996, pkt. 12.4.6.3, 6. afsnit.

74 SKM2012.484.VLR
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Landsretten tiltræder i deres afgørelse den af SKAT udarbejdede kendelse med følgende

begrundelser:

Klager skal beskattes af fri bil i indkomstårene 2006 samt 2007 som følge af at denne er

anvendt i klagerens personlig drevne virksomhed, som er selskabet hvori klager er direktør

uvedkommende. Dette uagtet af at der fra den personlig drevne virksomhed er betalt for faktisk

kørte kilometer i det personlige regi til selskabet. Som følge af, at bilen er anvendt til private

formål (set i forhold til selskabet), så har myndighederne forhøjet momsgrundlaget fra

momsfradraget i forbindelse med leasingudgiften.

Som det ses af ovenstående dom, er det selskabet ligegyldigt i hvilket omfang at en bil måtte

blive anvendt. For selskabet vil der være tale om, at en bil enten anvendes erhvervsmæssigt

(set i forhold til selskabet) eller alternativt privat (hvis bilen anvendes og ikke kan begrundes

med en erhvervsmæssig aktivitet).

Kørsel mellem hjem og arbejde vil sædvanlig blive betragtet som privat kørsel, og skal dermed

beskattes efter LL §16, stk.4. Undtagelsesvis er der dog regelsæt, der gælder i særlige tilfælde,

og hvor der ikke i henhold til LL § 16, stk. 4 vil være tale om privat kørsel. Disse regler vil blive

gennemgået i de efterfølgende afsnit.

4.9.1 25-dags reglen

En undtagelse til privat kørsel er 25-dags reglen, som medfører, at der ikke behøver ske

beskatning af fri bil, såfremt arbejdstager kører mellem arbejdspladsen og sin egen bopæl i op

til 25 dage om året, såfremt følgende kriterier er opfyldt:

1. Bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt den kommende dag

2. Arbejdstager i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat

3. Der føres kørebog

Henvisende til SKM2003.13.LR har ligningsrådet anerkendt, at der ikke, i visse situationer,

skal ske beskatning hos en medarbejder, hvor en medarbejder undtagelsesvis kører mellem

sædvanlig bopæl og arbejdsgivers adresse, i det omfang at bilen skal anvendes

erhvervsmæssigt den næste dag, eller omvendt hvis bilen har været anvendt erhvervsmæssigt

ved arbejdsdagens ophør. I den omtalte sag gjorde følgende sig gældende75:

Arbejdstager har erhvervsmæssigt anvendt arbejdsgivers biler til at fragte sig til lufthavne

m.m. i erhvervsmæssig henseende. Tidligere har biler været afhentet på arbejdsgivers adresse

og afleveret igen inden befordring hjem til sædvanlig bopæl fandt sted.

75 SKM2003.13.LR
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Som følge af anvendelsen af selskabets biler sen aften og tidlig morgen, er det af ligningsrådet

i SKM2003.13.LR benægtet, at der skal ske beskatning, hvis den enkelte medarbejder har

underskrevet en tro og love erklæring om, at bilen ikke anvendes privat. Herudover forpligter

medarbejderen sig til at føre en fyldestgørende kørebog.

Skatterådet har endvidere tilsluttet sig SKAT’s afgørelse omkring ovenstående i relation til

undtagelsesvis kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsgivers adresse. Dette er i svar fra

skatterådet tilkendegivet i SKM2006.90.SR, hvor lejlighedsvis kørsel defineres som

tilsvarende kørsel i op til 25 dage årligt.

Hvis arbejdstager overskrider denne lejlighedsvise kørsel, og overstiger denne på 25 dage, skal

arbejdstager beskattes af fri bil efter reglerne i LL § 16, stk. 4. Det er bilen, der er anvendt på

dag 26 der gør sig gældende i relation til beskatningsgrundlaget76.

4.9.2 60-dags reglen

En anden undtagelse til privat kørsel er hvis arbejdstager ikke kører til en midlertidig

arbejdsplads i mere end 60 dage. En sådan arbejdsplads er defineret som en arbejdsplads, hvor

arbejdstager kører til højst 60 gange inden for en periode på 12 måneder. De 60 dage er antal

sammentalte dage på de foregående 12 måneder. Sammentællingen vil dog kunne afbrydes,

hvis der er en periode på 3 måneder, hvor man ikke har kørt til den midlertidige arbejdsplads.

Såfremt der er sammenfald mellem bopælsadresse og selskabets adresse, vil en arbejdsplads

på et hjemmekontor ikke være at betragte som hjemmearbejdsplads, men i stedet vil dette være

den sædvanlige arbejdsplads77.

4.9.3 Dagsafgifter

Fra og med 1. januar 2013 er det muligt at anvende firmabiler privat i op til 20 dage pr.

kalenderår. Forudsætningen herfor er, at der betales en dagsafgift til SKAT på DKK 185, som

gælder i 24 timer fra udstedelsen. Det er et krav, at denne dagsbillet opbevares i bilen under

den private kørsel78.

I tilfælde, hvor arbejdsgiver betaler denne dagsafgift, er dette et skattepligt gode for

arbejdstager.

76 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.5

77 SKM2009.126.ØLR

78 Lov nr. 1353 af 21 december 2012 § 12
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4.9.4 Særregel for chauffører

Såfremt arbejdstagers hovedbeskæftigelse er at agere chauffør og transportere personer, varer,

materiale eller værktøj, gælder ligeledes en undtagelse til privat kørsel mellem sædvanlig

bopæl og arbejdsplads79.

Det daglige arbejde må gerne starte og slutte på bopælen, såfremt det kan dokumenteres, at

arbejdstagers primære opgave er at være chauffør af bilen.

Endvidere kan personer der ikke har som hovedbeskæftigelse at være chauffør ligeledes undgå

beskatning i de tilfælde, hvor der stilles bil til rådighed, såfremt chaufføren dagligt kører

personer mellem opsamlingssteder og arbejdsplads. I disse tilfælde er det et krav, at der

underskrives en tro og love erklæring, der føres kørebog og kørslen foregår i den bil, som

chaufførarbejdet foretages i.

4.9.5 Kundeopsøgende aktivitet

For personer med kundeopsøgende arbejde er kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsgivers

adresse ikke privat kørsel i tilfælde af at dette finder sted op til 1 gang om ugen eller 60 dage

inden for en 12 måneders periode.

Grunden hertil skyldes, at det er vurderet usandsynligt, at sådanne erhverv har et

kørselsmønster, der medfører kørsel i mere end 60 dage inden for en 12 måneders periode til

samme arbejdssted. Ved kundeopsøgende aktivitet forstås der arbejde for personer, der kører

ud for at sælge virksomhedens produkter til såvel nye som gamle kunder80.

4.10 Vurdering af om der er stillet bil til rådighed for privat kørsel

Det beror på en faktisk bedømmelse i den givne situation, om der er tale om at en bil er stillet

til rådighed for privat anvendelse eller ej. Beskatning af fri bil sker kun i situationer, hvor denne

er stillet til rådighed for privat anvendelse. Såfremt bilen alene stilles til rådighed for

erhvervsmæssig kørsel, vil det ikke udløse beskatning heraf.

Hvis der er stillet en bil til rådighed, men ikke omfattet af undtagelserne til privat kørsel jf.

afsnit 4.9.1 – 4.9.5, må det formodes, at der er tale om en rådighed, der vil medføre beskatning

af fri bil. I situationer der vil give anledning til tvivl om, hvorvidt en bil er stillet til rådighed,

vil der være krav om at den skattepligtige har ført kørebog for at løfte bevisbyrden for, at der

ikke er tale om privat kørsel.

79 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.5

80 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.5
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I andre tilfælde vil omstændighederne gøre, at der ikke er tvivl om at f.eks. 60-dagsreglen

overholdes, men at der er andre faktorer der gør, at det kan formodes, at der er stillet fri bil til

rådighed. Dette gælder eksempelvis i situationer, hvor man har erhvervsbilen med hjem, men

at der ikke er andre biler i husstanden. Det samme gør sig gældende, hvis der i husstanden kun

er 1 bil, og at det samtidigt må anses som overvejende sandsynligt, at erhvervsbilen anvendes

privat, f.eks. ved dårlige offentlige transportmidler og hos større husstande. Ydermere kan det

formodes, at bilen anvendes privat, såfremt husstanden kun råder over en bil, og bilen

anvendes som følge af tilkaldevagter eller forskudt arbejdstid af andre i husstanden81.

I disse tvivlssituationer, hvor 60-dags reglen er vurderet overholdt, men hvor der er andre

omstændigheder der gør, at man kan sætte tvivl ved overholdelsen angående privat anvendelse

af erhvervsbilen, kan SKAT forlange, at der over en 12 måneders periode føres kørebog, således

at det kan dokumenteres, at der ikke køres privat i bilen.

SKAT har afsagt dom til ovenstående i SKM2011.397.SR82, hvor en medarbejder var ansat som

altmuligmand i en koncern, som havde hovedsæde i en by og faste forretningssteder i 9 andre

byer. Arbejdstager udfører arbejde varierende på de enkelte kontorer, ligesom der også udføres

arbejde i lokale byggemarkeder m.m. Arbejdstager kører i en gulpladebil med monterede

hylder m.m., men samtidig fri gulvplads, hvorfor bilen således ikke kan anses som værende en

specielindrettet bil i skattemæssig forstand.

Med årligt 220 arbejdsdage fordelt på 10 kontorer, vil dette medføre 22 arbejdsdage pr. sted.

Det er dog i sagen oplyst, at man er på hovedkontoret ca. dobbelt så meget som på øvrige

kontorer, hvilket dog stadig ikke ændrer på formodningsreglen om, at man ikke vil overholde

60-dagsreglen.

SKAT har på baggrund heraf medgivet, at arbejdstager i den givne situation er omfattet af

formodningsreglen, hvorfor der ikke skal føres kørebog. SKAT kan dog til enhver tid ved

enhver form for mistanke kræve dette indført.

4.11 Afskæring af rådighed over fri bil

Såfremt arbejdstager har en bil stillet til rådighed uden for normal arbejdstid, vil der som

nævnt tidligere i indeværende afhandling som udgangspunkt være en formodning om, at bilen

står til rådighed for privat kørsel.

Vælger arbejdstager derimod at stille bilen i virksomheden uden for normal arbejdstid, vil

dette medføre, at der ikke vil være en formodning om beskatning af fri bil. Ved vurdering af

81 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.5

82 SKM2011.397.SR
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om arbejdstager får stillet en fri bil til rådighed, vil flere ting ofte have en betydning for

formodningen83.

Såfremt der er stillet fri bil til rådighed, og arbejdstager ikke ønsker at skulle beskattes heraf

som følge af at denne udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, er det et krav, at arbejdstager

kan dokumentere dette over for SKAT, hvorfor følgende skal udarbejdes:

 Tro og love erklæring

 Kørebog

Tro og love erklæring om anvendelse af firmabil:

For at undgå beskatning af fri bil, skal man som minimum fraskrive sig råderetten over

anvendelse af den frie bil privat84. En sådan skriftlig aftale skal indgås mellem arbejdstager og

arbejdsgiver, og det er et krav, at arbejdstager skriver under på, at bilen ikke er til rådighed til

privat kørsel85. Forudsætningen for den skriftlige aftale er en absolut minimumsforudsætning

jf. CIR nr. 72:

”En aboslut forudsætning for at undgå beskatning er, at der foreligger en skriftlig aftale

mellem den ansatte og firmaet om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug.86”

Såfremt arbejdstager blot en gang ikke overholder denne skriftlige aftale, vil dette medføre

beskatning af fri bil for hele perioden, hvor bilen har været stillet til rådighed til privat brug,

hvilket i tilfældet vil være fra tidspunktet hvor bilen har været stillet til rådighed for

erhvervsmæssig kørsel.

Som nævnt ovenfor er det en absolut forudsætning for at undgå beskatning af fri bil, at der

udarbejdes en tro og love erklæring omkring at afskære rådigheden over anvendelse af fri bil.

En absolut forudsætning vurderes ikke nødvendigvis at være gældende alene, hvilket ligeledes

er behandlet i SKM2008.47.BR, hvor følgende gør sig gældende87:

Klager er hovedanpartshaver i et selskab, med showroom, kontor og lager på samme ejendom,

som klager har bopæl. Selskabet har ejet en BMW personbil i perioden 14/08-1997 til 3/1-2002

samt en Chevrolet på gule plader i perioden 27/10-1999 til 20/07-2001, hvorefter denne er

solgt til hovedaktionæren selv. Sagsøgeren har underskrevet erklæring om, at bilerne ikke må

83 Se afsnit 4.10

84 Tilsvarende omtalt i tidsskrift fra FSR d. 24.06.2014: ”Sådan afskærer en hovedaktionær sig fri bil

beskatning

85 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.11

86 CIR nr. 72 pkt. 12.4.6.4

87 SKM2008.47.BR
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anvendes privat. Herudover er der ført kørebog, som har vist sig ikke at være tilstrækkelig, da

denne er baseret på lommebøger og kalendere, som sagsøger ikke længere har gemt.

I kørebogen var anført udenlandsk kørsel, som var meget dårligt dokumenteret, ligesom der

var registreret kørsel mellem hjem og arbejde i mere end 60 dage. På ovenstående baggrund

har byretten afgjort, at der i sagen skulle ske beskatning af fri bil for hovedaktionæren.

Henvisende til CIR nr. 72 pkt. 12.4.6.4, kan det således konkluderes, at en erklæring om, at

bilen ikke anvendes privat ikke i flere tilfælde kan stå alene som dokumentation herfor. Det

pålægger den skattepligtige at sandsynliggøre, at bilen ikke har været til rådighed og samtidig

ikke er anvendt privat, hvorfor et fyldestgørende kørselsregnskab kan danne grundlaget herfor.

At der er tale om et minimumskrav, kan der henvises til SKM2011.2.BR88, hvor en

hovedaktionær beskattes af fri bil som følge af manglende fraskrivelseserklæring der afkræfter

formodningen for privat anvendelse. I den konkrete sag, ejer selskabet bil A i 2003 og bil B

købes i 2004 (i forlængelse af salg af bil A). Hovedaktionæren har underskrevet en erklæring

om, at privat anvendelse ikke må finde sted, hvilken er referende til bil (A) der bliver solgt.

Retten har samlet set anerkendt, at der ikke skal ske beskatning i 2003, da der foreligger en

sådan erklæring vedrørende bil A, og andre omstændigheder samtidig indikerer, at der ikke er

formodning om, at bilen har været anvendt privat, herunder blandt andet at de er ejere af egen

bil. I 2004 registreres hovedaktionærens søn ligeledes som bruger af husstandens private bil,

og samtidig med at selskabet anskaffer ny bil (B), til hvilken der ikke er underskrevet erklæring,

der afkræfter formodningen om råderetten er hovedaktionæren derfor skattepligtig af værdi af

fri bil i perioden 2004+2005.

Af ovenstående domme kan det således udledes, at der er tale om et minimumskrav for

afskæring af råderetten, at der foreligger en underskrevet tro- og loveerklæring.

88 SKM2011.2.BR
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Kørebog:

En kørebog er dokumentation for anvendelsen af en bil. En kørebog udarbejdes dagligt af den

arbejdstager, der anvender bilen. For at omfanget af en kørebog kan anses for at være

fyldestgørende, er der krav til indholdet her89:

 Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og afslutning

 Dato for kørslen

 Den daglige kørselsfordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel

 Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan

dokumentere eller sandsynliggøre regnskabets rigtighed

Forholdet er behandlet i SKM2013.BR – stadfæstet og afgjort ved SKM2014.426.ØLR90, hvor

en hovedaktionær med samme bopæl som selskabets adresse er anset for at være skattepligtig

af en Mercedes i årene 2007 og 2008, som følge af rådighed over den i selskabet købte

Mercedes personbil.

Det fremgår af sagen, at når en hovedaktionær har råderet over en firmabil, er der en

formodningsregel om at denne ligeledes er til rådighed for privat anvendelse. Dette er i sagen

ikke afkræftet, idet der ikke er ført kørselsregnskab eller udarbejdet en tro og love erklæring.

I sagens behandling er der rekonstrueret et kørselsregnskab på baggrund af notater, der ikke i

sagen er forevist. SKAT har vurderet, at et rekonstrueret kørselsregnskab ikke kan erstatte en

daglig ført kørebog, hvorfor dette ikke medfører frataget rådighed over bilen91. Endvidere er

alle kørsler ikke dateret, hvorfor dette viser, at der er tale om et rekonstrueret kørselsregnskab.

Som følge af ovenstående oplysninger anses bevisbyrden for, at bilen ikke har været til

rådighed for ikke at være afløftet, og hovedaktionæren er dermed skattepligtig af værdien af fri

bil92.

Det, at der skal være tale om en udførlig dokumenteret kørebog er tillige behandlet ved Vestre

Landsret i SKM.2007.522.VLR, anket til højesteretten og efterfølgende behandlet ved

SKM.2009.239.HR som stadfæstede dommen, hvor en eksportchef skulle beskattes af fri bil.

Eksportchefen har i 1993 haft en BMW stillet til rådighed af arbejdsgiver. Bilen har været

parkeret hos eksportchefen, når den ikke har været i brug. Der er tale om en bil der var egnet

89 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.11

90 SKM2014.426.ØLR

91 Ligeledes SKM2005.138.HR og SKM2009.239.HR

92 Tilsvarende omtalt i tidsskrift fra FSR d. 24.06.2014: ”Sådan afskærer en hovedaktionær sig fri bil

beskatning
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til privat kørsel, og som følge af opbevaringen på eksportchefens bopæl, når denne ikke var i

brug, er der tale om en bil, som kun han havde råderetten over. Udover virksomhedens bil, har

eksportchefen egen bil, som ifølge eksportchefen anvendtes til privat kørsel.

Eksportchefen fremlagde i sagen et kørselsregnskab, som efter dommen ikke kunne lægges til

grund som følge af:

”Kørselsregnskabet er behæftet med så mange unøjagtigheder og usikkerhedsmomenter, at

det ikke kan anvendes som dokumentation for, at den af arbejdsgiveren til rådighed stillede

firmabil ikke er anvendt privat93”.

I sagen er det endvidere anført, at den oprindelige kørebog har været stjålet under et

værkstedsophold for bilen. Skatteministeriet ville dog ikke lægge vægt på et rekonstrueret

køreregnskab, som i øvrigt ikke var udarbejdet fyldestgørende. I den udleverede kørebog var

endvidere anført den erhvervsmæssige kørsel, som efter skattemæssig henseende ikke alene

udgjorde erhvervsmæssig kørsel. Eksportchefen tog sin egen private bil på arbejde i de dage,

hvor han alene skulle være på kontoret. Dage hvor han havde kundebesøg eller havde

erhvervsmæssige ærinder i arbejdstiden tog han i stedet firmabilen. Denne er således ligeledes

anvendt til kørsel til og fra arbejde, hvilket er privat kørsel jf. afsnit 4.9 ”Privat kørsel og

undtagelser til beskatning”.

Bevisbyrden er således ikke løftet af eksportchefen angående udelukkende erhvervsmæssig

anvendelse, tværtimod, hvilket er et krav for at for at undgå beskatning efter LL § 16, stk. 4.

Af ovenstående domme kan det konkluderes at den absolutte bevisbyrde for at dokumentere

anvendelsen af en bil stillet til rådighed er via en fyldestgørende kørebog. Det, at der

udarbejdes kørebog, og at denne ikke er fyldestgørende eller omvendt bærer præg af

rekonstruktion medfører, at der er tale om et bevis der i skattemæssig henseende ikke er

stærkt.

4.12 Varebiler på gule plader

Såfremt der ikke skal betales privat benyttelsesafgift i henhold til vægtafgiftsloven, er sådanne

biler ikke omfattet af regelsættet omkring beskatning af fri bil i henhold til LL § 16, stk. 494. Et

krav herfor er, at bilen anvendes 100% erhvervsmæssigt. Omvendt vil biler på gule plader,

hvori der køres privat være omfattet af reglerne, og der skal således betales

privatbenyttelsesafgift samt moms ved anskaffelsen.

93 Direkte afskrift fra dommens udfald

94 Den Juridiske Vejledning afsnit 5.14.1.12
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Lovlig kørsel efter momsreglerne udløser således ikke beskatning af fri bil. Omfattet af lovlig

kørsel herefter er følgende:

1. Lejlighedsvis kørsel mellem hjem og arbejde i op til 25 dage om året, i tilfælde hvor

bilen dagen efter skal anvendes erhvervsmæssigt, eller er anvendt erhvervsmæssigt

om aftenen

2. Lejlighedsvis kørsel i op til 1 gang pr. uge, for at supplere køretøjets lager af værktøj,

afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lignende.

3. Såfremt chaufføren af køretøjet af arbejdsgiver er blevet beordret til at hente en

kollega af sin arbejdsgiver

4.12.1 Bevisbyrde for privat kørsel i gulpladebiler

Modsat afsnit 4.11, hvor det er konstateret, at bevisbyrden for afskæring af fri bil tilfalder den

skattepligtige, gælder andre regler for gulpladebiler. Registrering af 100% erhvervsmæssige

gulpladebiler signalerer over for SKAT, at bilerne alene anvendes erhvervsmæssigt. I sådanne

tilfælde ligger bevisbyrden hos SKAT, i forhold til om der skal ske beskatning af fri bil efter LL

§ 16, stk. 4.

Reglerne er særligt ændret med virkning fra indkomståret 2002, hvor der for varebiler tillige

gjaldt beskatning efter reglerne om fri bil på baggrund af den faktiske rådighed. Netop

ændringen har medført visse forskelle mellem praksis og lovgrundlaget, set i forhold til om det

er beviseligt eller formodet privat brug, SKAT lægger til grund for beskatning.

Forskellen mellem praksis og lovgrundlag er blevet bearbejdet af DAHL Advokatfirma95, hvor

bearbejdning af reglerne er sket i offentligt domsmateriale96. Heraf fremgår det at

Landsskatteretten i flere omgange har afvist, en af SKAT gennemført, beskatning af varebiler

med begrundelsen, at bevisbyrden i henhold til lovgrundlaget pålægges SKAT, og at denne ikke

er løftet.

Modsat er der i de omtalte sager tilfælde, hvor formodningsreglen danner grundlag for

beskatning af fri bil, selv om der er tale om varebiler på gule plader. I et af disse anskaffer en

hovedaktionær en bil på gule plader, og afhænder inden for en uge efter husstandens eneste

private bil. SKAT lægger vægt på formodningen om privat anvendelse som følge af salget af

den private bil, og beskatter herefter hovedaktionæren af fri bil.

Af ovenstående kan det konstateres, at der på området for beskatning af fri bil på gule plader,

foreligger en usikkerhed mellem praksis på området og lovforarbejderne til lovgrundlaget.

95 Varebiler på gule plader – undgå beskatning af fri bil af HD-R Martin Frøkjær og Torben Buur (DAHL

Advokatfirma i Revision og Regnskabsvæsen 2011/09

96 SKM2005.438LSR, SKM2007.293.LSR, SKM2009.807LSR, SKM2009.806LSR, SKM2009.342.ØLR
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4.12.2 Tilkaldevagt

Hvis man som arbejdstager har tilkaldevagter fra egen bopæl, og i den forbindelse har bil med

hjem, vil dette ikke være at betragte som privat anvendelse, så længe bilen blot skal anvendes

som konsekvens af tilkaldevagten.

En betingelse for tilkaldevagtordningen er at arbejdstager modsat begrænses i privatlivet i

rådigheden. Det er således et krav, at arbejdstager i rådighedsperioden skal kunne møde ædru

og udhvilet op til en tilkaldevagt. Rådighedspligten skal ligeledes være reel, hvilket medfører,

at det ikke er tilstrækkeligt blot at fremgå på en telefonkæde, hvor det er muligt at lade vagten

overgå til næste medarbejder på telefonkæden. Disse betingelser udelukker at det er muligt at

have tilkaldevagter permanent, og således vil kunne køre i arbejdsgivers biler med denne

begrundelse.

Betingelserne der umuliggør, at der kan være tale om permanent tilkaldevagt er endvidere

behandlet i SKM2006.481.HR97, hvor en skatteyder havde en pick-up til rådighed. Bilen

befandt sig på den private bopæl året rundt uden for normal arbejdstid bortset fra under

ferieperioder og enkelte weekender. Da bilen ej heller blev fundet som specialindrettet, fandt

Højesteret, at skatteyderen skulle beskattes af fri bil.

Det samme er behandlet i SKM2011.367.BR98, hvor en hovedaktionær ikke med begrundelse

for at have tilkaldevagter til kunder, der krævede øjeblikkelig assistance, kunne betragtes som

værende omfattet af reglerne om tilkaldevagten, da ordningen var permanent med undtagelse

af ferieperiode m.v., og dermed ikke for hovedaktionæren var en reel rådighedsberøvelse af

privatsfæren.

4.13 Særlige køretøjer

Specialkøretøjer er ikke omfattet af reglerne om beskatning af fri bil i henhold til LL § 16, stk.

4. Der er tale om eksempelvis lastvogne, slamslugere, kranvogne og andre specialkøretøjer,

herunder specialindrettede køretøjer. Da disse biler i normal forstand ikke anses som værende

et alternativ til en privat bil, udløser privat kørsel i disse ikke beskatning. Den nærmere

behandling af særlige køretøjer vil dog i henhold til opgavens afgrænsning alene omfatte

specialindrettede køretøjer.

4.13.1 Specialindrettede køretøjer

Specialindrettede biler, er biler der almindeligvis ville være egnede som private biler, men

grundet deres specielle indretning anfægter, at bilerne ikke anvendes privat, eller har til formål

hertil99. Disse køretøjer udløser på baggrund heraf ikke beskatning efter LL § 16, stk. 4.

97 SKM2006.481.HR

98 SKM2011.367.BR

99 Tilsvarende udtalt af Advokat Tommy V. Christiansen d. 9/10-2010 i Jyllands-Posten side 12
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Det er dog en konkret vurdering, om der er tale om specialindrettede biler. Såfremt der ved

sondringen om specialindrettet køretøj ikke vurderes, at der er tale herom, vil kørsel/rådighed

af en sådan bil være omfattet af beskatningsreglerne i LL § 16, stk. 4.

Der er tale om en konkret vurdering, om der er tale om et specialindrettet køretøj, og der er på

baggrund heraf ting der taler for og imod specialindrettede køretøjer. Der kan henvises til

følgende100:

Ting der taler for specialindretning: Ting der taler imod specialindretning:

 Større køretøj

 Kassevogn

 Ingen sideruder i køretøjets

varerum

 Indrettede fastspændte reoler der

fylder det meste af varerummet

(erhvervsmæssigt begrundet)

 Nødvendigt værktøj og materialer

 Beskidt som følge af den

erhvervsmæssige anvendelse

 Lugter som følge af den

erhvervsmæssige anvendelse

 Erhvervsbetingede installationer

på sædet ved siden af føreren

 Køretøjet bærer generelt præg af

erhvervsmæssig anvendelse

 Smart køretøj (minder om

almindelig bil)

 Rent og pænt indvendig (ingen

behov for arbejdstøj for at køre i

bilen)

 Kun begrænset specialindretning

 Ingen erhvervsmæssig begrundelse

for værktøj m.m.

 Køretøjet er udstyret med

firehjulstræk uden at dette er

relevant

 Køretøjets normale

anvendelsesområde svarer ikke til

den erhvervsmæssige anvendelse

Som det fremgår af ovenstående, er det således en konkret vurdering, om der er tale om

specialindrettede køretøjer, og ovenstående er en (ikke udtømmende) liste over, hvad der kan

lægge til grund for vurderingen heraf.

4.13.2 Beskatning af privat kørsel i særlige køretøjer

Ved kørsel i særlige køretøjer skelnes der mellem følgende former for privat kørsel:

 Kørsel mellem hjem og arbejdsplads

 Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel

 Privat kørsel i øvrigt

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads:

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et særligt køretøj betragtes som fri befordring, og den

ansatte beskattes ikke efter kørsel herimellem. Eneste forudsætning er dog, at arbejdstager

100 Beierholm publikation: Varebiler (gulpladebiler) – skat, moms og afgifter 2013, side 25
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ikke har taget befordringsfradrag for befordringen mellem hjem og arbejde i henhold til LL §

9C.

Arbejdstager har mulighed for at sætte kollegaer af til og fra arbejde, i tilfælde hvor

arbejdsgiver beordrer dette. Såfremt der transporteres kollegaer eller andre som følge af en

privat tjeneste, vil der skulle ske beskatning af fri bil efter reglerne om særlige køretøjer.

Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel:

Arbejdstager må i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel gerne køre privat i op til 1.000 km. om

året, så længe der er tale om svinkeærinder, så som at aflevere/afhente børn eller handle. Det

er et krav at disse sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel for at undgå beskatning heraf.

Såfremt dette ikke er tilfældet, vil dette medføre beskatning svarende til, hvad det ville have

kostet arbejdstager at leje den pågældende bil til den pågældende tur.

Såfremt arbejdstager kører mere end 1.000 km. pr. år i et særligt køretøj i tilknytning til den

erhvervsmæssige kørsel, vil beskatningen heraf udgøre DKK 3,73 (2014-niveau) svarende til

godtgørelsen for erhvervsmæssig kørsel. Beskatningen er dog omfattet af bagatelgrænsen,

hvorfor arbejdstager alene er skattepligtig af værdien, såfremt denne og øvrige personalegoder

omfattet heraf overstiger DKK 5.600 (2014-niveau).

Privat kørsel i øvrigt:

Al øvrig privat kørsel beskattes efter reglerne i LL § 16, stk, 3, hvilket svarer til et beløb som det

ville koste arbejdstager at leje en tilsvarende bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder.

4.14 Skærpede krav for hovedaktionærer

Såfremt en hovedaktionær har råderet over en firmabil, er dette i praksis ligeledes med

formodning om at denne anvendes privat. Der gælder skærpede krav for hovedaktionæren for

at dokumentere, at råderetten er afskåret og en fyldestgørende dokumentation for, at bilen ikke

anvendes privat. Grunden hertil skyldes, at der er tale om interesseforbundne parter, og at

hovedaktionæren således har mulighed for at bestemme over råderetten af selskabets aktiv101.

Dette er ved dom afgjort i SKM2013.888.VLR102, hvor en hovedaktionær pålægges at skulle

beskattes af fri bil i årene 2006-2008. Selskabets hovedaktivitet er køb og drift af

investeringsejendomme. Hovedaktionæren har egen privat bil. Sagen omhandler selskabets

køb af en Porsche 911, som alene anvendes erhvervsmæssigt og samtidig opbevares på

selskabets adresse. Porschen blev ikke anvendt i vintermånederne, hvor denne var

stilstandsforsikret.

101 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.11

102 SKM2013.888.VLR
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Køb af en Porsche til servicering af investeringsejendomme samtidig med, at denne ikke skulle

køre i vintermånederne gjorde i henhold til afgørelse fra Landsskatteretten, at bilen ikke var

egnet til selskabets erhvervsmæssige behov. Det at bilen ikke var dette, gjorde at det påhvilede

hovedaktionæren at dokumentere, at denne ikke var anvendt privat. Området, hvor

investeringsejendommene var købt udgjorde et mindre geografisk område – og det er i sagen

oplyst, at Porschen kørte ca. 1.000 km om måneden. Det er ikke bevist, at disse 1.000 kilometer

alene er erhvervsmæssige kilometer, hvorfor Landsskatteretten afgjorde, at hovedaktionæren

skulle beskattes af fri bil.

Det samme gør sig gældende i en sag som er anket til Østre Landsret, men hvor skatteyder ikke

er frifundet som følge af rådighed over fri bil103. Den konkrete sag omhandler en

hovedaktionær/direktør som skulle beskattes af fri bil, og som var pålagt skærpet bevisbyrde

omkring at råderetten var afskåret for at undgå beskatning. I sagen stiller hovedaktionærens

selskab 3 biler til rådighed, en Audi A6, en Audi A4 cabriolet og en Audi S6. Der er tale om 3

biler der alle kan anvendes til privat kørsel. Det er i sagen oplyst, at bilerne i vintermånederne

er låst inde i en garage ca. 8 km. fra hovedaktionærens bopæl, og samtidig i disse måneder

alene forsikret med en stilstandsforsikring. Stilstandsforsikringen dækker alene skade ved

brand eller lignende, men ikke skader under kørsel.

SKAT har i den konkrete sag lagt vægt på, at der fra hovedaktionæren er fuld råderet over

bilerne, og på denne baggrund skal hovedaktionæren beskattes af samtlige biler hele året. Det

at bilerne er forsikret med stilstandsforsikring afskærer ikke råderetten, da hovedaktionæren

til enhver tid har mulighed for at køre i bilerne104. Det at bilerne er opmagasineret på selskabets

grund anses ikke fra SKAT som værende effektivt i forhold til afskæring af rådigheden. SKAT

henviser endvidere til, at der alene kan findes effektiv rådighedsberøvelse ved afregistrering af

de pågældende biler hos det centrale motorregister105.

Det må således af ovenstående kunne konkluderes, at der for hovedaktionærer gælder

skærpede krav, herunder som ovenfor omtalt, at det ikke i sagens natur er tilstrækkeligt at

dokumentere, at bilen er opbevaret på selskabets adresse og ikke hovedaktionærens bopæl. Det

at der er tale om interesseforbundne parter vil øge bevisbyrden for, at der ikke er tale om

rådighed over fri bil, da hovedaktionæren handler for egne interesser og har bestemmende

indflydelse i selskabet. Dokumentation vil kunne finde sted som faktisk afregistrering af biler

103 SKM2014.520.ØLR

104 Tilsvarende omtalt i tidsskrift fra FSR d. 24.06.2014: ”Sådan afskærer en hovedaktionær sig fri bil

beskatning

105 SKM2003.181.LR
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hos det centrale motorregister, da dette efter praksis medfører, at rådigheden ikke længere er

til stede106.

Set i forhold til afsnittet, hvor de generelle bestemmelser vedrørende rådighed over de

respektive biler blev gennemgået, må det med baggrund i ovenstående domme og den øvrige

praksis konkluderes, at kravene til hovedaktionærer er væsentligt skærpede i forhold til, hvad

der gælder for lønmodtagere.

Af praksis for lønmodtagere kan råderetten over bilen fraskrives, hvis denne efterlades på

selskabets/arbejdspladsens adresse. Dette gør sig imidlertid ikke gældende for

hovedaktionæren, som i ovenstående sag netop bliver beskattet af fri bil på trods af, at denne

opbevares på selskabets adresse. De skærpede krav skyldes det forhold, at hovedaktionær og

selskabet er interesseforbundne parter, og at hovedaktionæren som udgangspunkt derved har

ubegrænset adgang til selskabets aktiver.

4.15 Delkonklusion

Fri bil gælder for personer, der får stillet fri bil til rådighed. Der er tale om en

rådighedsbeskatning og dermed ikke en beskatning der udløses som følge af den faktiske

private anvendelse.

Fri bil omfatter personer omfattet af LL § 16, stk. 1, det vil sige personer som modtager godet i

et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt. Herudover er

hovedaktionærer og selvstændig erhvervsdrivende omfattet af regelsættet.

Fri bil bliver beskattet efter regelsættet i LL § 16, stk. 4, og omfatter personbiler samt

gulpladebiler i sædvanlig stand.

Beskatningsgrundlaget for fri bil er opgjort skematisk i henhold til LL § 16, stk. 4. Grundlaget

opgøres afhængigt af, om der er tale om nye eller brugte biler. Alle biler der anskaffes inden

disse er 36 måneder ældre end bilens 1. registrering anses i skattemæssig henseende som

værende nye biler, mens biler der er over 36 måneder ved bilens anskaffelse anses som brugte

biler. Er en bil anskaffet som ny anvendes bilens nyvognspris i beregningsgrundlaget, og er en

bil anskaffet som brugt anvendes bilens kostpris som beregningsgrundlag. For biler hvor

nyvognsprisen anvendes gælder dog, at der efter bilen er 36 måneder gammel sker et nedslag

på 25% af nyvognsprisen ved opgørelse af beskatningsgrundlaget.

106 Tilsvarende omtalt i tidsskrift fra FSR d. 24.06.2014: ”Sådan afskærer en hovedaktionær sig fri bil

beskatning
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Den skattemæssige værdi der anvendes til beskatning af fri bil opgøres som 25% af

beregningsgrundlaget, der ikke overstiger DKK 300.000 og 20% af den værdi der overstiger

DKK 300.000. Til den skattemæssige værdi tillægges 150% af bilens miljøtillæg (ejerafgift).

Såfremt der er betalt en egenbetaling for fri bil, kan denne reduceres i opgørelsen af den

skattemæssige værdi.

Den skattemæssige værdi indeholder omkostninger til bilens sædvanlige drift, herunder

almindelige reparationer, brændstof, vægtafgift og forsikring. Omkostninger til eksempelvis

bro, og færge er ikke omfattet af værdien, og skal beskattes særskilt med mindre disse er

erhvervsmæssige og kan fradrages i indkomsten for arbejdsgiver.

Beskatning af fri bil er som nævnt en rådighedsbeskatning, hvilket vil sige, at den skattepligtige

beskattes af den faktiske rådighed. Beskatningsperioden beregnes ud fra, hvor mange måneder

bilen har været til rådighed, hvilket derfor betyder, at har en bil været til rådighed i bare en dag

medfører dette en måneds beskatning.

Man kan fritages for beskatning af fri bil, hvis det kan dokumenteres, at man har fraskrevet sig

rådigheden over bilen med en tro og love erklæring, eller alternativ at bilen ikke efter endt

arbejdsdag står til rådighed. En tro og love erklæring er i flere tilfælde ikke nok, hvorfor en

fyldestgørende kørebog kan anvendes til at dokumentere, at bilen ikke har været anvendt

privat.

For hovedaktionærer gælder skærpede regler, hvorfor personbiler i hovedaktionærselskaber

skal behandles med omhu, såfremt disse er anskaffet uden at skulle medføre beskatning. Det

vil ofte være hovedaktionæren, der skal løfte bevisbyrden for, at der ikke er tale om privat

anvendelse for at undgå beskatning. Idet at hovedaktionær og selskabet er interesseforbundne,

foreligger der en formodningsregel om, at hovedaktionæren altid vil have adgang til selskabets

aktiver, herunder rådigheden over fri bil. Denne formodning vanskelliggør hovedaktionærens

mulighed for at afskære sig rådigheden, hvorfor det i praksis kun er muligt ved, at afregistrere

bilen og indlevere nummerpladerne hos SKAT.



Fri telefon m.v.

62

5.0 Fri telefon, computer og datakommunikation

Afhandlingens emneafgrænsning omfattende fri telefon, vil ligeledes være suppleret med en

kort gennemgang af personalegoderne computer og fri datakommunikation. Grundlaget herfor

er, at disse goder tidligere er beskattet under et, den såkaldte multimedieskat, som blev indført

ved skattereformen ”Forårspakke 2.0” gældende fra 01.01.2010.

Efterfølgende er reglerne dog modificeret til ikke længere at være beskattet under samme

forhold, men alligevel giver det en god sammenhæng at forklare udviklingen på netop dette

område.

Nedenstående afsnit omkring beskatning af fri telefon, computer og datakommunikation vil

indeholde de generelle regler, herunder hvem der er omfattet af reglerne, hvornår man er

omfattet og hvad konsekvenserne i givet fald vil være ved at have stillet en eller flere af goderne

stillet til rådighed. Regelsættene vil blive suppleret med en mere dybdegående analyse af

domme på de respektive områder.

5.1 Hvad er fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse

Senest er lov om multimediebeskatning ændret ved lov nr. 1382 af 28. december 2011. De nye

regler udgør i hovedtræk følgende107:

 Medarbejdere der får stillet telefon til rådighed af arbejdsgiver til privat brug

beskattes årligt af DKK 2.600 (2014-niveau)

 Medarbejdere der får stillet computer til rådighed til brug for arbejdet skal ikke

beskattes af den private anvendelse

 Medarbejdere der har arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes

ikke, heraf såfremt medarbejderen har adgang til arbejdets netværk

Reglerne omkring ovenstående er som nævnt indledningsvist senest ændret i forbindelse med

skattereformen ”Forårspakke 2.0”, hvor formålet var at forenkle beskatningen af henholdsvis

telefon, internet og computer. Arbejdstagere der havde et af ovenstående goder stillet til

rådighed skulle beskattes af den såkaldte multimedieskat, som udgjorde årligt DKK 3.000.

Med indførslen af den nye lov nr. 1382 af 28. december 2011, har man haft til formål at ophæve

multimediebeskatningen og genindføre beskatning af fri telefon. Grundlaget for dette er at

skabe mulighed for et mere fleksibelt job, hvor det igen vil gøres muligt at tage en computer

med hjem, således at man kan arbejde hjemmefra, i stedet for som ved

multimediebeskatningen at udløse skat over den faktiske rådighed af eksempelvis en

arbejdscomputer i hjemmet.

107 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.1
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Med indførslen af den ”gamle” ordning, vil dette ligeledes medføre administrative lempelser

for virksomhederne, der ikke længere skal kontrollere om eksempelvis en arbejdscomputer

anvendes privat.

5.2 Hvem er omfattet af reglerne

Alle der i et ansættelsesforhold, eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt

får stillet fri telefon, computer og datakommunikation til rådighed er omfattet af reglerne, jf.

LL § 16, stk. 12, 13 og 14.

Endvidere omfatter reglerne selvstændig erhvervsdrivende108, folk i bestyrelse og andre

organer. Reglerne gælder også for selvstændig erhvervsdrivende, når disse får godet stillet til

rådighed af 3. mand109.

Beskatningen gælder ligeledes ægtefæller, der er samlevende og begge får stillet godet til

rådighed for privat brug. Der udløses således beskatning for begge, med mindre de opfylder

betingelserne for skattefrihed. Omvendt, såfremt kun den ene ægtefælle får godet stillet til

rådighed, men den anden ægtefælle benytter dette gode, så vil der kun ske beskatning for den

af ægtefællerne der får stillet godet til rådighed110. Der henvises til SKM2010.273.SR, hvor

SKAT anfører, at arbejdstagers private rådighed over et af arbejdsgiver betalt multimedie tillige

dækker øvrige i arbejdstagers husstand 111. Det er på denne baggrund kun den ansatte, der får

stillet multimediet til rådighed som skal beskattes.

Reglerne gælder ikke for frivillige, ligesom der gælder særregler for handicappede, såfremt de

får stillet multimedierne til rådighed af de sociale myndigheder efter sociallovgivningens

regler. Handicappede er kun skattepligtige af godet, såfremt dette stilles til rådighed af

arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold.

5.3 Beskatning af fri telefon

Beskatning af fri telefon er reguleret i LL 16, stk. 12. Den skattemæssige værdi af fri telefon der

er stillet til rådighed udgør DKK 2.600 (2014-niveau), uanset om arbejdsgivers faktiske

omkostning er større eller mindre end de DKK 2.600112.

Inden indførslen af multimedieskatten i 2010, var det muligt at fradrage husstandens egne

afholdte omkostninger til telefon i den skattepligtige værdi. I forbindelse med indførslen af Lov

108 LL § 16, stk. 14

109 SKM2010.836.SR

110 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.2

111 SKM2010.273.SR

112 PwC personalegoder 2014, side 68
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nr. 1382 af 28. december 2011 er denne modregningsregel ikke genindført. Dette er tillige

bekræftet i SKM2012.208.SR113, hvor en arbejdstagers egenbetaling af telefonregning ikke kan

fradrages i indkomsten før skat, og at egenbetaling ej heller kan fradrages i den skattepligtige

værdi af fri telefon, da reglerne herfor ikke er genindført.

Beskatning af fri telefon sker alene for de måneder, hvor der har været råderet over fri telefon.

Såfremt man ikke har haft fri telefon hele året, nedsættes værdien til antal hele måneder, hvori

denne har været stillet til rådighed114. Har man således kun fri telefon til rådighed i perioden

juli til december nedsættes beskatningsgrundlaget med (2.600/12 x 6) DKK 1.300.

Såfremt to ægtefæller der er samlevende ved årets udgang begge har haft fri telefon til

rådighed, nedsættes beskatningsgrundlaget med 25% for dem begge. En betingelse herfor er

dog, at begge ægtefæller tilsammen inden rabatten, beskattes af et grundlag der tilsammen

udgør DKK 3.400 eller derover (2014-niveau)115.

5.3.1 Hvad er omfattet af begrebet fri telefon

Ved beskatning af fri telefon er følgende omfattet116:

 Almindelig fastnettelefon eller mobiltelefon

 Små håndholdte computere, hvis hovedfunktionen er telefoni og eventuelt kalender-

og tidsregistrering, såsom PDA’er, smarthphones og lignende

 Selve telefonen, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen

 Sædvanlige telefonserviceydelser såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis

nummer funktion. Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, og ændrer

sig i takt med tiden og teknologien

Det afgørende for, om der er tale om et gode, der er omfattet af fri telefon og dermed medfører

beskatning, er multimediets hovedfunktion.

Af ovenstående fremgår det, at selve telefonen er omfattet af skattepligten. Hertil kan henvises

til SKM2010.854.SR117, hvoraf det fremgår, at mobiltelefoner til låns uden simkort ligeledes er

omfattet af LL § 16, stk. 12.

I den aktuelle sag er der tale om et sundhedsprojekt i et firma, hvor arbejdsgiver udlåner

telefoner til de ansatte. På telefonerne er der installeret GPS-facilitet, som gør at telefonerne

113 SKM2012.208.SR

114 LL § 16, stk. 12.

115 PwC personalegoder 2014, side 68

116 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.3.2

117 SKM2010.854.SR
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kan anvendes til brug for sundhedsprojektet. Der er ikke udleveret simkort, hvorfor

medarbejderne selv må stå for denne del, hvis de ønsker at anvende telefonen privat.

Skatteministeriet har i sagen afgjort, at udlån af de enkelte telefoner medfører beskatning hos

den enkelte arbejdstager. Spørger har henvist til, at der er tale om telefoner, der er teknisk

begrænsede som følge af, at disse ikke kunne ringe op til privatsfæren. SKAT har begrundet, at

dette ikke er tilfældet som følge af, at medarbejdere ikke er afskåret fra at kunne anvende eget

simkort i telefonen.

Omvendt gør det samme sig i øvrigt gældende, såfremt arbejdsgiver alene stiller simkort til

rådighed for arbejdstager.118

Det fremgår endvidere af SKM2010.594.SR119, at en PDA der er stillet til rådighed ikke udløser

beskatning, da hovedfunktionen ikke er telefoni, men anvendelse af kalenderfunktion som er

et arbejdsmæssigt redskab og nødvendighed i forholdet til erhvervet og den løbende booking

af patientmøder. Som følge af muligheden for anvendelse i privatsfæren, er der tillige

underskrevet en tro- og love erklæring om, at PDA’en ikke vil blive anvendt privat. Det er

endvidere i sagen bekræftet, at det ikke er arbejdstager der skal føre kontrol med den private

anvendelse men derimod arbejdsgiver.

Af ovenstående kan det således konkluderes, at telefoner og den løbende ”drift” heraf udløser

beskatning når disse er stillet til rådighed. Det er ikke alene det, at der stilles en betalt og

funktionel telefon til rådighed der udløser beskatning, da de ovenfor omtalte domme tillige

refererer til, at såfremt en mobiltelefon uden simkort eller alternativ alene et simkort stilles til

rådighed, så medfører dette beskatning.

5.3.2 Hvad er ikke omfattet af beskatning af fri telefon

Bliver en arbejdstager beskattet af fri telefon, er der en række ydelser der ikke indgår i den

skattepligtige værdi. Følgende indgår ikke i den skattepligtige værdi120:

 Ydelser som ikke er sædvanlig telefonservice, så som indsamlingsbidrag der opkræves

over telefonregningen

 Tilskud til telefon, hvorefter arbejdsgiveren til dækning af telefonudgifter yder et fast

månedligt beløb, uanset om den skattepligtige afholder udgifterne eller ej

 Situationer, hvor arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter som udlæg efter

egen regning. Det vil sige at arbejdsgiveren alene betaler for opkald af

erhvervsmæssig karakter

118 SKM2010.355.SR og SKM2014.9.SR

119 SKM2010.594.SR

120 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.3.2



Fri telefon m.v.

66

 Arbejdsgiveren godtgør udgifter til indkøb af selve telefonen, som arbejdstageren er

ejer af

Tilskud til telefon med et ydet fast månedligt bidrag er fortolket i SKM2010.180.SR121, hvor en

arbejdsgiver stiller fri telefon til rådighed for sine medarbejdere. I den omtalte sag er det et

erhvervsmæssigt krav, at arbejdstagerene får stillet telefonen til rådighed, både i løbet af dagen

men ligeledes som en form for vagttelefon. Medarbejderne står selv for forpligtelsen mellem

teleselskabet og forbruget, men får tillige af arbejdsgiver dækket et beløb på DKK 436 om året,

svarende til et månedligt abonnement samt et månedligt erhvervsmæssigt forventet forbrug.

Dette tilskud bliver til arbejdstager udbetalt uanset det faktiske forbrug.

SKAT har i den givne situation udtalt, at der er tale om fri telefon, som følge af, at der er tale

om en beskatning af rådigheden over den fri telefon. Endvidere har SKAT udtalt, at tilskuddet

for det anslåede erhvervsmæssige forbrug er skattepligtigt for arbejdstageren, som følge af at

der er tale om et tilskud, der er fast uanset om udgifterne er afholdt eller ej.

Omvendt udtaler SKAT i den omtalte sag, at såfremt det kan dokumenteres, at der er

erhvervsmæssige udgifter svarende til tilskuddet, kan der undgås beskatning af tilskuddet på

DKK 436, da der i så fald vil være tale om udlæg efter egen regning.

Det er i ovenstående sag formodningen om rådigheden af den fri telefon, der udløser

beskatning. Dette vil kunne undgås, hvis formodningen afkræftes, hvilket vil kræve følgende:

 Telefonen skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet

 Der skal indgås en tro og love erklæring om udelukkende erhvervsmæssig

anvendelse

 At telefonen rent faktisk benyttes erhvervsmæssigt

 Arbejdsgiver skal føre kontrol med anvendelse

Ingen af ovenstående punkter gør, at der i den omtalte sag vil kunne udelukkes beskatning af

den af arbejdsgiver telefon stillet til rådighed.

At udlæg efter regning for afholdte erhvervsmæssige udgifter ikke er skattepligtige er tillige

begrundet i SKM2010.294.SR122, hvor en refusion af afholdte omkostninger ikke medførte

beskatning, som følge af at de afholdte udgifter var dokumenteret erhvervsmæssige. Der er i

sagen tale om en refusion om måneden på max DKK 100. I de tilfælde, hvor der ikke kunne

dokumenteres afholdte erhvervsmæssige udgifter der oversteg DKK 100, blev de faktiske

afholdte udgifter alene refunderet.

121 SKM2010.180.SR

122 SKM2010.294.SR
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I tilfælde af, at arbejdsgiver godtgør et beløb til anskaffelse af en telefon som arbejdstager bliver

ejer af, vil denne godtgørelse ikke være omfattet af beskatning af fri telefon. Dette er behandlet

i SKM2010.231.SR, hvor der i bindende svar fra SKAT er vurderet, at en kommunes

godtgørelse af et kontant beløb til udstyr, vil være et skattepligtigt gode, som beskattes særskilt

jf. SL § 4 og LL § 16, stk. 1 og 3123.

5.3.3 Rådighedsbeskatning

Det er ligesom det også var tilfældet ved fri bil den faktiske rådighed der udløser beskatningen

af fri telefon124. Det er således ikke den faktiske anvendelse, der udløser beskatningen, men

derimod den konkrete mulighed for at anvende personalegodet125.

Ovenstående betyder således, at der i praksis er en formodning om at en telefon anvendes

privat i det tilfælde, at denne medbringes på arbejdstagers hjemadresse.

Dog kan der i tilfælde være en sådan begrænset anvendelse af telefonen, at denne ikke udløser

beskatning. Der henvises til SKM2012.508.SR, hvor den begrænsede funktion for privat

anvendelse gjorde, at telefonen ikke udløste beskatning.

I den konkrete sag er det ved bindende svar bekræftet, at deltagere i et forskningsprojekt, der

fik stillet en mobiltelefon (iphone eller smartphone) til rådighed, ikke var skattepligtig heraf,

som følge af nedenstående forhold126:

1. Der er tale om arbejdstagere der indstilles til et forskningsprojekt. Der trækkes lod

om deltagelsen heri.

2. Der er ingen instruktionsbeføjelser over deltagerne, som tillige kan fratræde

projektet når som helst

På baggrund af ovenstående vurderer skatteministeriet ikke, at der er tale om et faktisk

ansættelsesforhold, hvorfor deltagerne ikke er omfattet af LL § 16, stk. 12 angående beskatning

af fri telefon.

Om hvorvidt deltagerne er skattepligtige af et gode stillet til rådighed i henhold til SL § 4 er en

konkret vurdering. Deltagerne får stillet telefonen til rådighed, men denne er begrænset til

alene at kunne anvende en tilknyttet applikation, som anvendes i forbindelse med

forskningsprojektet. Telefonen er således låst for øvrige funktioner. Skatteministeriet

vurderer, at der ikke skal ske beskatning efter SL § 4, og begrunder dette i, at telefonen har en

123 SKM2010.231.SR

124 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.3.3

125 Se afsnit 5.3.2, SKM2010.180.SR, hvor dette tillige medfører beskatning i den omtalte sag

126 SKM2012.508.SR
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sådan begrænset anvendelse, som alene kan anvendes til brug for projektet, hvorfor godet ikke

har en økonomisk værdi der er skattepligtig efter hovedreglen i SL § 4.

Telefon på arbejdspladsen:

Det at en ansat anvender en telefon på arbejdspladsen, ligeledes til private opkald, medfører

ikke beskatning af fri telefon. Det er ej heller et krav, at arbejdsgiver fører kontrol af brugen

heraf.

Telefon i hjemmet:

Er en telefon bragt hjem i den private sfære blot én gang, er der en formodning om privat

rådighed, hvilket medfører beskatning af fri telefon. En fastnettelefon i hjemmet betalt af

arbejdsgiver vil således som udgangspunkt altid udløse beskatning af fri telefon.

Det samme gælder en mobiltelefon, som er taget med hjem i den private sfære. For

mobiltelefoner gælder både det, at den som udgangspunkt udløser beskatning hvis denne er

taget med hjem i den private sfære, eller hvis det blot er aftalt med arbejdsgiver, at telefonen

kan tages med hjem127.

Lønomlægning:

Hvis en arbejdstager indgår aftale om lønreduktion, kan det ikke afkræftes at der i den givne

situation ikke er tale om fri telefon. Dette skyldes, at såfremt arbejdstageren går ned i løn, er

det formodningen at der i så fald ikke er tale om arbejdstelefon. Telefonen vil i så fald blive

anset som værende privat.

5.3.4 Undtagelser til beskatning af fri telefon

Hovedreglen er som nævnt i afsnit 5.3.3, at hvis en telefon tages med hjem til den private sfære,

så er der formodning om privat anvendelse og der udløses beskatning heraf. Der er dog særlige

betingelser, som kan medføre, at der ikke skal ske beskatning.

Såfremt der ikke skal ske beskatning, skal nedenstående betingelser være opfyldt128:

 Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet

 Medarbejderen har afgivet en tro og love erklæring til arbejdsgiveren om kun at

anvende telefonen erhvervsmæssigt

 Arbejdsgiveren fører kontrol med, at medarbejderen kun anvender telefonen

erhvervsmæssigt

 Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald til og fra telefonen

127 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.3.3

128 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.3.4
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Ad nødvendig for at udføre arbejdet:

Hvis det for arbejdstager er en nødvendighed at anvende telefonen uden for arbejdspladsen,

hvilket kan være i forbindelse med tilkaldevagter eller anden øvrig tilrettelæggelse af arbejdet

kan der være tale om undtagelser til beskatning af fri telefon. Telefonen kan tillige være

nødvendig, såfremt man skal stå til rådighed for arbejdsgiver, kollegaer eller kunder uden for

normal arbejdstid129.

I SKM2010.117.SR130 har enkelte medarbejdere i kraft af deres arbejdsområder en mobil

vagttelefon stillet til rådighed. I den konkrete sag oplyses det, at der vil blive underskrevet en

tro- og love erklæring om, at telefonen ikke anvendes privat, ligesom at arbejdsgiver vil føre

kontrol med, at denne ikke anvendes privat. På baggrund af disse forudsætninger svarer SKAT

i bindende svar ja til, at der ikke vil ske beskatning af fri telefon under de omtalte

omstændigheder131.

Tro og love erklæring:

En anden betingelse er, at der mellem arbejdsgiver og arbejdstager er underskrevet en tro og

love erklæring om, at en telefon med formodning om privat anvendelse alene bliver brugt

erhvervsmæssigt for at undgå beskatning.

I SKM2012.546.SR bekræftes det, at det er skatteministeriets opfattelse, at hvis der

underskrives en tro- og love erklæring samt at arbejdsgiver fører kontrol med ”usædvanligt

samtalemønster” medfører, at der kan undgås beskatning af fri telefon.

Arbejdsgivers kontrol:

Dokumentationskravene i forbindelse med arbejdsgivers kontrol er væsentligt lempet i forhold

til dagældende regler under multimedieskatten. Det er kun i situationer, hvor arbejdsgiver

konstaterer uregelmæssigt mønster i samtalerne uden arbejdsmæssig grund i forhold til

tidligere, at der skal ske kontrol af, om arbejdstelefonen er anvendt i strid med det aftalte i den

faktisk underskrevne tro- og love erklæring. Den samme kontrol vil skulle foretages, hvis en af

arbejdstagers telefoner er anvendt til donationer, private udgifter eller lignende.

En sådan individuel kontrol vil eksempelvis kunne baseres på om en medarbejder har anvendt

telefonen uden arbejdsmæssig grund i enten weekender eller ferier, eller at der foretages

kontrol af udvalgte telefonlister.

129 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.3.4

130 SKM2010.117.SR

131 Ligeledes SKM.2009.683.SR og SKM.2010.597.SR
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Til brug for arbejdsgivers dokumentation af den løbende kontrol, nævner Den Juridiske

Vejledning at følgende bør foreligge:

1. Oversigt over hvilke medarbejdere der har arbejdsmobiltelefon til rådighed

2. Underskrevne tro og love erklæringer om anvendelsen af arbejdsmobiltelefonen

3. Dokumentation for, at det kontrolleres om der sker væsentlige afvigelser fra det

”sædvanlige samtalemønster” eller om der sker betaling af private udgifter

Dokumentation i form af afvigelser fra det sædvanlige samtalemønster kan være tilstrækkeligt

såfremt arbejdsgiver har givet teleudbyderen besked om at skulle underrettes, hvis dette

forekommer.

Enkeltstående private opkald:

Til forskel fra de gældende regler under multimedieskatten, er der nu indført at det ikke vil

udløse beskatning såfremt at der foretages enkeltstående private opkald. Det afgørende er i

situationen af den anvendte arbejdstelefon ikke erstatter en privat telefon.

5.3.5 PDA, smartphones og lignende

Som omtalt i afsnit 5.3.1 omfatter begrebet fri telefon ligeledes små håndholdte computere,

hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion. Gældende

for disse enheder er, at de er omfattet af samme regelsæt som fri telefon.

I SKM2010.424.SR132 er dette ved bindende svar bekræftet af skatterådet. I den omtalte sag

bekræftes det, at man kan undgå beskatning ved indgåelse af tro og love erklæring med en

smartphone som har telefoni som hovedfunktion, og samtidig mulighed for opkobling på

internettet.

En mobiltelefon og herunder ligeledes en smartphone har som hovedfunktion at kunne

anvendes ved telefoni. At en sådan kan kobles på internettet anses som en bifunktion af mindre

betydning, og at internetadgangen vil sædvanligvis være af en begrænset opløsning.

Som følge af at disse goder indgår i samme skattemæssige status som fri telefon, gælder de

samme regler for at undgå beskatning som omtalt i afsnit 5.3.4.

5.4 Øvrige multimedier (computer og internet)

Som følge af overgangen fra multimediebeskatningen, som nævnt i afsnit 5.0, er det fundet

naturligt kort at belyse indholdet af beskatningen af hhv. fri computer og frit internet.

132 SKM2010.424.SR
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Som nævnt var alle multimedier omfattet af regeringens ”Forårspakke 2.0”, og blev således

beskattet under et, uagtet om man havde alle multimedier til rådighed eller ej.

Fælles for begge multimedier er, at de er skattepligtige, hvis de alene stilles til rådighed for

privat brug, og omvendt i forhold til både fri telefon og fri bil, så er goderne ikke skattepligtige

af den private rådighed, hvis blot rådigheden til dels er erhvervsmæssigt begrundet.

Er en computer stillet til rådighed som følge af arbejdet, og er internettet stillet til rådighed

med mulighed for opkobling på arbejdsgivers netværk, så vil arbejdstager ikke være

skattepligtig heraf133.

For begge regelsæt er det selve computeren og internettet der er skattepligtigt, med mindre

ovenstående ikke er gengældt. Der medhører sædvanligt udstyr til computeren, og sædvanlige

ydelser til abonnementet for internettet i den skattepligtige værdi. Engangsydelser til

etablering af internet er tillige omfattet.

Den skattepligtige værdi af goderne udgør DKK 2.600 (2014-niveau) for internet, mens

computer der alene er stillet til rådighed for privatsfæren skal beskattes af markedsværdien.

Værdi af fri computer afviger således fra de øvrige gennemgåede personalegoder, som alle

beskattes efter en skematisk værdi.

Hvis en arbejdstager får stillet en computer til rådighed og kompenserer arbejdsgiver herfor

ved en lønreduktion (lønomlægning), er der fortsat tale om, at arbejdsgiver stiller godet til

rådighed134. Samtidig er der en formodning om at en sådan computer stilles til rådighed for

privat anvendelse, nu hvor arbejdstager indgår en lønreduktion.

For at reducere omfanget af disse lønomlægningsaftaler, er der en værnsregel herimod.

Såfremt arbejdstager modtager en computer anskaffet af arbejdsgiver mod at kompensere helt

eller delvist for udstyret, skal arbejdstageren medregne et beløb svarende til 50% af udstyrets

nypris i sin skattepligtige indkomst i den periode, hvor udstyret er til rådighed. Denne

værnsregel gælder alle år, hvor udstyret er til rådighed, også i perioder efter lønomlægningen

måtte være ophørt135.

Både fri computer og frit internet beskattes af den faktisk rådighed og i de gældende perioder,

hvor disse måtte være stillet til rådighed.

133 LL § 16, stk 12, 3. pkt.

134 Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.4.3

135 SKM.2012.719.SR
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5.5 Delkonklusion

Regelsættet for fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse er senest ændret ved

lov nr. 1382 af 28. december 2011. Inden indførslen heraf var ovenstående goder omfattet af

multimedieskatten, som blev indført i 2010 i forbindelse med Forårspakke 2.0.

Ved indførslen af multimedieskatten blev arbejdstager skattepligtig efter reglerne herom,

såfremt enten en telefon, en computer eller internet var stillet til rådighed. Beskatningen heraf

udgjorde DKK 3.000 årligt (2010-niveau). Beskatning af fri telefon, computer og internet

omfattes nu ikke som tidligere som samlet set under multimedieskatten, men i stedet som

selvstændige goder, der beskattes efter respektive gældende regelsæt.

Hvor man ved multimedieskatten blev skattepligtig af ovenstående goder samlet set, har man

i dag mulighed for at bringe en arbejdscomputer til den private sfære, uden at dette udløser

beskatning. Man har endvidere mulighed for betalt internet uden, at dette udløser beskatning,

blot at man kan komme på arbejdsgivers netværk. Dette gør det således muligt med et mere

fleksibelt arbejde, og giver dermed mulighed for at arbejde hjemme uden at dette nødvendigvis

udløser beskatning.

Fælles for alle 3 goder er, at der udløses beskatning i det omfang at goderne er stillet til

rådighed for privat anvendelse, dog med forskellige grader af modifikationer som følge af, at

computer og internet må anvendes privat, blot godet er stillet til rådighed for anvendelse

erhvervsmæssigt som omtalt ovenfor. Stilles goderne derimod til rådighed uden

erhvervsmæssig karakter, vil dette for den enkelte medarbejder medføre beskatning efter de

givne regler. Endvidere for alle 3 goder gælder det, at der er tale om en rådighedsbeskatning,

hvor arbejdstager er skattepligtig af rådigheden og ikke det faktiske forbrug.

Telefon beskattes med DKK 2.600 årligt (2014-niveau), såfremt denne er stillet til rådighed for

privat anvendelse. Medbringes en telefon til den private sfære, er der en formodning om, at

denne anvendes privat og vil derfor udløse beskatning. Omvendt er der lempeligere regler for

computer og datakommunikation, hvor disse alene henholdsvis skal stilles til rådighed for

arbejdet og have mulighed for opkobling til arbejdsgivers netværk for ikke at udløse skattepligt

hos arbejdstageren.

Såfremt arbejdstager får stillet fri telefon og frit internet til rådighed, udgør den samlede

skattepligtige værdi DKK 2.600 (2014-niveau). Den skattemæssige værdi af computer svarer

til markedslejen, såfremt denne ikke er stillet til rådighed til brug for arbejdet.

Gældende for fri telefon m.v., skelnes der ikke mellem arbejdstager og hovedaktionær, hverken

ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget eller ved vurderingen af rådigheden.
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6.0 Fri bolig

Fri bolig har igennem en længere periode været overset som personalegode, set i forhold til

eksempelvis fri bil. Det må dog i tilknytning hertil siges, at fri bil også er et væsentlig mindre

og mere almindeligt gode, end det er tilfældet for fri bolig.

Fri bolig sidestilles i lighed med andre personalegoder som en indtægt, og skal således

beskattes ud fra en given værdi136. For så vidt angår fri bolig, vil det opgjorte

beskatningsgrundlag blive medtaget som B-indkomst og beskattet efter disse regler (hvilket vil

sige uden AM bidrag)137.

Ligesom det er tilfældet ved de øvrige personalegoder, der er belyst i indeværende afhandling,

skal der ved fri bolig ske beskatning, i det omfang arbejdstager har råderet over boligen jf. LL

§ 16, stk. 7. Det vil derfor sige, at såfremt en skattepligtig har haft adgang til en given bolig, skal

der som udgangspunkt ske beskatning, om end der er flere modifikationer hertil, som vil blive

belyst løbende.

Nedenstående afsnit omkring beskatning af fri bolig vil indeholde de generelle regler, herunder

hvem der er omfattet af reglerne, hvornår man er omfattet, og hvad konsekvenserne i givet fald

vil være ved at have stillet godet til rådighed. Regelsættet vil blive suppleret med en mere

dybdegående analyse af domme på de respektive områder.

6.1 Hvad er fri bolig

For kort at definere begrebet fri bolig, er der tale om, at en arbejdsgiver uden hel eller delvis

betaling fra dens medarbejdere stiller en bolig til rådighed. Der er flere forskellige grupper af

skattepligtige, hvor der blandt andet skeles til ansættelsesforhold (herunder eksempelvis

tjenesteboliger), når beregningsgrundlaget skal fastsættes.

Dog er de mest markante forskelle, både for så vidt angår rådighed og beskatningsgrundlag,

dem der vedrører hovedaktionærer, eller nærmere defineret medarbejdere med bestemmende

indflydelse.

Begrebet fri bolig og de dertil hørende skatteretlige problemstillinger kan derfor som

hovedregel deles op i to hovedgrupper:

 Medarbejdere uden bestemmende indflydelse på egen aflønningsform.

 Medarbejdere med bestemmende indflydelse på egen aflønningsform.

136 Jf. SL § 4, litra b 1. pkt. er alle indtægter skattepligtige

137 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.1.1
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Der vil i de efterfølgende afsnit blive behandlet, hvilke regelsæt der gør sig gældende for de

forskellige hovedgrupper, samt hvordan de respektive grupper defineres.

6.2 Personer omfattet af reglerne

Reglerne omkring fri bolig gælder for personer, der får stillet en bolig til rådighed for privat

anvendelse. Dette være sig såvel ansatte med og uden bestemmende indflydelse.

I henhold til LL § 16, stk. 1, gælder reglerne for personer i ansættelsesforhold, der får fri bolig

stillet til rådighed som led i dette ansættelsesforhold, eller som led i en aftale om ydelse af

personligt arbejde i øvrigt, som det eksempelvis kan være tilfældet under tjenesteforhold.

Hovedaktionærer, som ikke er ansatte i selskabet, er ikke omfattet af LL § 16, stk. 7, men

beskattes efter særskilt hjemmel for udbytter i form af fri bolig, jf. LL § 16A, stk. 5.

Modsætningsvis vil en hovedaktionær, der er ansat i selskabet, være omfattet af det særlige

regelsæt i LL § 16, stk. 9 og blive beskattet efter reglerne heri.

Selvom reglerne for beskatning af fri bolig omfatter alle skattepligtige, er der i praksis tale om

en relativt begrænset målgruppe, idet fri bolig som udgangspunkt må betegnes som et mere

sjældent gode, set i forhold til blandt andet fri bil og telefon. Helt overordnet vil fri bolig således

som oftest findes i tjenesteforhold (eksempelvis landmænd, præster m.v.) og hos større

selskaber, hvor dette kan være relevant (ofte i forbindelse med udstationeringer).

Som det vil blive belyst senere i nærværende afhandling, er det dog som udgangspunkt i de

tilfælde, hvor hovedaktionærer (eller øvrige personer med bestemmende indflydelse) har en

fri bolig til rådighed, at der kan opstå retlige problemstillinger, når der skal tages stilling til

skattepligten.

6.3 Definition af bestemmende indflydelse

Indledningsvist er det vigtigt at bemærke, at LL § 16, stk. 9 blandt andet er indført for at

forhindre, at direktører kunne flytte i luksuriøse boliger og lade sig beskatte af fri bolig for

derved at opnå en markant skattebesparelse138.

Dette var særligt aktuelt tidligere, hvor skemasatserne blev anvendt, og hvor boligens generelle

stand og indretning således ikke havde direkte indflydelse på beskatningsgrundlaget. Som det

underbygges nedenfor, er reglerne således sammensat, så de bedst muligt omfatter den

personkreds, der kan have mulighed for at spekulere i dette.

138 Forholdet indgår blandt andet i vurderingen i SKM2010.413.LSR, og belyses endvidere af Tommy V.

Christiansen i indlæg af 14. februar 2004 i Jyllands-Posten
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Når det indledningsvist skal defineres, om den skattepligtige har bestemmende indflydelse på

sin egen aflønningsform, skal der foretages en konkret vurdering heraf. Der er naturligvis

åbenlyse tilfælde som hovedaktionærselskaber, hvor hovedaktionæren både er ultimativ ejer

og samtidig fungerer som administrerende direktør. I disse tilfælde kan der næppe være tvivl

om, hvorvidt den skattepligtige har adgang til selv at bestemme sin aflønningsform.

Andre tilfælde er dog næppe ligeså åbenlyse. I disse tilfælde vil særligt forhold som en betydelig

løn samt en indflydelsesrig position i selskabet være afgørende ved den endelige vurdering. LL

§ 16, stk. 9 siger direkte, at reglerne finder anvendelse, hvis:

”den ansatte er direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen

aflønningsform”139

Ovenstående åbner således delvist en mulighed for, at der kan fortolkes på reglerne.

Spørgsmålet går derfor selvsagt på, hvornår en medarbejder reelt har bestemmende

indflydelse på sin aflønning, og i enkelte tilfælde også om denne går under definitionen

”direktør” i tilfælde, hvor der ikke foreligger en egentlig direktørkontrakt.

Med baggrund i den generelle praksis er der nedenfor kort angivet forhold, der kan indikere,

at en person er omfattet af personkredsen med bestemmende indflydelse140:

 Besiddelse af en stor del af selskabets kapital

 Rådighed over en stor del af stemmerettighederne i et selskab

 En meget betydelig løn

 En indflydelsesrig position i selskabet via en høj overordnet stilling

Det skal til ovenstående bemærkes, at når det vurderes om en person besidder en stor del af

selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, medregnes personens nærtstående

parter. Aktier eller stemmerettigheder ejet af ægtefæller, forældre, bedsteforældre, børn,

børnebørn og tilhørende ægtefæller skal således alle medtages ved opgørelsen141.

Idet forholdet er af væsentlig betydning for skatteberegningen, foreligger der flere domme, der

kan hjælpe med at præcisere, hvad SKAT og de respektive retsinstanser tillægger vægt ved

deres afgørelser.

139 LL § 16, stk. 9

140 Den juridiske vedledning, afsnit C.A.5.13.1.2.1

141 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.2.2
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Ifølge SKM2010.413.LSR142 blev en direktør eksempelvis ikke anset for at være omfattet af

personkredsen i LL § 16, stk. 9. Personen (herefter A) var for en begrænset periode

udstationeret i Danmark og havde i denne forbindelse fået stillet en fri bolig til rådighed.

A havde titel af ”Nordisk salgs- og marketingsdirektør” og var samtidig medlem af en 8 mand

stor direktion, hvoraf 2 medlemmer var anmeldt til Erhvervsstyrelsen (A var ikke heriblandt).

Idet A bar titel af direktør og samtidig havde en samlet månedsløn på DKK 158.680, der må

betegnes som en forholdsvis høj løn, var det Skatteankenævnets opfattelse, at A hørte til

førnævnte personkreds og derved skulle beskattes efter reglerne for personer med væsentlig

indflydelse på egen aflønning, hvorefter sagen er blevet anket til Landsskatteretten.

Landsskatteretten vurderede dog, at A ikke var omfattet af personkredsen med bestemmende

indflydelse på egen aflønning, og lagde ved afgørelsen særligt vægt på følgende forhold af

betydning:

- Selvom A indgik i direktionen og bar titel af ”direktør”, havde A fortsat kun

begrænsede ledelsesbeføjelser. A refererede til en direktør over ham, og måtte som

udgangspunkt betragtes som værende i et normalt ansættelsesforhold.

- Den villa A havde fået stillet til rådighed var en almindelig villa, der ikke havde

specifikke luksuriøse kendetegn. Det blev samtidig påpeget, at villaen, der dog var

anskaffet umiddelbart inden A flyttede til Danmark, var anskaffet på grund af

beliggenheden i forhold til selskabets domicil og ikke på A’s opfordring.

- A blev ved sin indtræden i dansk skattepligt beskattet efter reglerne i

Kildeskattelovens § 48 E (Forskerordningen), hvor det er en forudsætning, at den

skattepligtige i en periode på 5 år op til indtrædelsen ikke har haft direkte eller

indirekte ejerskab på over 25% af selskabets kapital. Denne beskatningsform blev

samtidig godkendt af skattecenteret.

Som konklusion på ovenstående, kan det konstateres, at det forhold at en vellønnet direktør

får stillet en fri bolig til rådighed på en formentlig attraktiv adresse, ikke nødvendigvis

medfører at den pågældende person skal beskattes efter reglerne i LL § 16, stk. 9.

Det er ud fra det offentligt tilgængelige materiale ikke muligt at konkludere, hvor stor en

betydning boligens stand har haft ved domsafsigelsen, men det kan i hvert fald konkluderes,

at det faktum at boligen ikke kunne betegnes som luksuriøs har bidraget positivt til sagens

udfald.

142 SKM2010.413.LSR
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Ovenstående giver samtidig god mening, idet der her er tale om en person, hvor den frie bolig

må betegnes som en naturlig del af en udstationering og derved ansættelsesforholdet. Det har

ikke været en unødig luksuriøs bolig, ligesom der ikke er nogen umiddelbare indikationer på,

at der er foretaget skattespekulation i forbindelse med valget af bolig.

Omvendt blev det i en anden dom SKM2005.257.LSR143 vurderet, at en person der hverken var

medejer eller registreret direktør hos Erhvervsstyrelsen havde bestemmende indflydelse på

egen aflønning og derved skulle beskattes efter reglerne i LL § 16, stk. 9.

I dette tilfælde var der tale om en person (herefter A), der havde drevet pizzeria selvstændigt i

flere år fra sin egen ejendom, men som solgte ejendommen til et nystiftet selskab, hvor A ikke

var medejer. Dette selskab havde C registreret som direktør hos Erhvervsstyrelsen, ligesom C

også var ejer af selskabet.

A blev i denne forbindelse ansat til at drive pizzeriaet, ligesom A fik stillet bolig (i tilknytning

til pizzeriaet) til rådighed som fri bolig. C, der var ejer og anmeldt direktør i selskabet,

fungerede som passiv ejer og var bosiddende i Italien. Der var i ansættelseskontrakten for A

tilføjet, at C skulle have udbetalt 20% af årets resultat i udbytte, senest 1 måned efter

regnskabet var offentliggjort, hvilket ikke havde været tilfældet for seneste årsregnskab, der

viste et overskud på DKK 58.000 efter skat.

Det fremgår af bemærkningerne til dommen, at den bolig der blev stillet til rådighed, ikke var

specielt luksuriøs, og det areal A havde råderet over i øvrigt blot var på 62 m2.

I A’s ansættelseskontrakt var lønnen angivet til DKK 96.000 årligt, om end A i sagsforløbet

præciserer, at dette er en misforståelse og lønnen således er ment som et nettobeløb. Endvidere

fremgår det, at A har foretaget private hævninger i selskabet og i denne forbindelse havde

oparbejdet en samlet gæld på DKK 69.846.

Ved Landsskatterettens afgørelse blev der lagt særligt vægt på A’s generelle råderet over

selskabets økonomi, herunder særligt det forhold at A har oparbejdet en større gæld til

selskabet, hvilket under hensyntagen til selskabets størrelse ikke kunne anses for værende

normalt i et ansættelsesforhold.

Selskabet og ansættelsens generelle setup bærer samtidig stærkt præg af, at C udelukkende ejer

selskabet, men ikke deltager aktivt i ledelsen eller for den sags skyld har nogen former for krav

til indtjening m.v.

143 SKM2005.257.LSR



Fri bolig

78

I ovenstående dom fremgår det temmelig tydeligt, at der er tale om en person med afgørende

indflydelse på egen aflønning. Dommen understreger derfor, at selvom der formelt set ikke er

nogen indikationer på, at A selv kan bestemme sin løn (han hverken ejer selskabet eller er

registreret direktør), vil det i alle tilfælde bero på en konkret vurdering af selskabets faktiske

forhold.

I dette tilfælde fungerede C blot som en passiv ejer, der hverken havde specifikke indtægtskrav

eller input til driften af virksomheden. Dommen og bemærkningerne hertil bærer således præg

af, at A reelt set var personen der drev selskabet og derved selv havde en særdeles afgørende

indflydelse på sin egen aflønning og virksomhedens generelle økonomi.

Som det indledningsvist er nævnt, er spørgsmålet om den bestemmende indflydelse ikke

udelukkende afgørende for, hvordan den eventuelle frie bolig skal beskattes, men i mindst

ligeså høj grad afgørende ved vurderingen af, om der foreligger råderet over boligen eller ej.

Som det både tidligere og senere vil blive belyst, er hovedaktionærer og øvrige personer

omfattet af denne kreds stillet overfor væsentlige strengere krav, når det skal dokumenteres,

om personen har haft rådighed over et givent gode. Som udgangspunkt foreligger bevisbyrden

hos den skattepligtige, da det formodes, at denne har gjort brug af et givent gode, når blot dette

har været til rådighed. Dette være sig en bil, en helårsbolig, en sommerbolig eller et helt fjerde

gode.

Bestemmelserne i LL § 16, stk. 9 kan fortolkes en smule ”svævende”, idet der ved vurderingen

af om der foreligger bestemmende indflydelse ikke er nogen direkte ”facitliste”, men det i

stedet må bero på en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.144

Om end det kan have betydning for vurderingen af hver enkelt sag, kan det faktum at en given

person har titel af direktør, er registreret hos Erhvervsstyrelsen eller blot er ansat ikke alene

afgøre, hvorvidt der er tale om en person med bestemmende indflydelse på egen aflønning.

Om end ”formodningsreglen” som sådan ikke er gældende ved frie helårsboliger, kan der i flere

tilfælde alligevel påhvile den skattepligtige en ganske tung bevisbyrde. Afgørende for om der

skal ske beskatning eller ej, er om den skattepligtige har haft rådighed over boligen, altså ikke

om den skattepligtige faktisk har benyttet boligen.

Det er SKAT der bærer bevisbyrden for at påvise, at den skattepligtige har haft rådighed over

boligen, men som det fremgår af flere af de i afhandlingen behandlede domme, kan det være

mere end ualmindelig svært for den skattepligtige, at modbevise en sådan påstand.

144 Forholdet beskrives blandt andet også af Annemette Jacobsen (Skatteministeriet) i Revision og

Regnskabsvæsen 2000/06
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6.3.1 Bestemmende indflydelse – undtagelser

Beskatningsgrundlaget for personer henholdsvis med og uden bestemmende indflydelse vil i

de efterfølgende afsnit blive belyst og gennemgået nærmere. Det skal dog i tilknytning hertil

bemærkes, at der for personer med bestemmende indflydelse er to persongrupper, der er

omfattet af særskilte undtagelsesbestemmelser.

Disse to persongrupper er145:

 Landmænd, der driver landbrug ejet af et selskab omfattet af landbrugslovens § 20

 Hovedaktionærer i et selskab, der driver jordbrugsvirksomhed efter en særlig

dispensationsbestemmelse i landbrugslovens § 21.

De enkelte bestemmelser i landbrugsloven vil som nævnt i afhandlingens afgrænsning ikke

blive belyst i nærmere detaljer, om end der i al væsentlighed er tale om landmænd, der driver

deres virksomhed og landbrug i selskabsform.

Ovenstående persongrupper vil ikke blive beskattet efter regelsættet om personer med

bestemmende indflydelse, men i stedet som alle øvrige skattepligtige. Det skal dog hertil

bemærkes, at der ikke gives nedslag for bopæls- og fraflytningspligt, som det ellers er tilfældet

jf. afsnit 6.4.3.1.

6.4 Beskatningsgrundlag for personer uden bestemmende indflydelse

Med baggrund i ovennævnte definition af hvilke personer der er omfattet af personkredsen

med bestemmende indflydelse, kan beskatningsgrundlag for personer uden bestemmende

indflydelse opgøres.

Når beskatningsgrundlaget skal opgøres for den frie bolig, er der med virkning fra 1. januar

2013 ændret i regelsættet146. Tidligere har beskatningsgrundlaget taget udgangspunkt i

skematiske markedslejeværdier, der blev fastsat af Skatterådet på årlig basis. Disse satser

gjorde det forholdsvist nemt og overskueligt for arbejdsgiveren at beregne

beskatningsgrundlaget, og gav samtidig såvel arbejdstageren som arbejdsgiveren en generel

sikkerhed, idet der ikke var noget element af skøn i vurderingen147.

Med virkning fra 1. januar 2013 er reglerne dog ændret således, at der fremadrettet skal ske

beskatning af ”markedslejen”148. For at fastsætte markedslejen er det i første omgang vigtigt at

få defineret, hvorvidt den bolig der stilles til rådighed for medarbejderen er ejet eller lejet af

145 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.2.2

146 SKM2012.474.SKAT

147 www.beierholm.dk – Publikation om beskatning af fri bolig

148 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.1.1
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arbejdsgiveren. Det bemærkes, at eventuelle betalinger for forbrugsudgifter ikke er inkluderet

i begrebet ”markedsleje”, og at disse derfor vil skulle beskattes særskilt.

Lejes boligen af arbejdsgiveren vil der som udgangspunkt ikke være nogen problematik i at

fastsætte markedslejen, idet det må formodes, at den af arbejdsgiveren betalte husleje, vil være

identisk med markedslejen. En sådan formodning vil naturligvis være under forudsætning af,

at der er et vist uafhængighedsforhold mellem arbejdsgiveren og udlejeren, idet et lejeforhold

mellem eventuelle nærtstående parter vil kunne give anledning til spørgsmål, om den betalte

husleje reelt er identisk med markedslejen.

I de tilfælde hvor arbejdsgiveren til gengæld ejer den bolig der stilles til rådighed for

medarbejderen, vil beskatningsgrundlaget straks blive mere kompliceret at opgøre.

Skemasatserne bestod af en beregning, der tager udgangspunkt i størrelsen på boligen (m2 og

antal værelser) samt beliggenhedskommunen149. Hvorvidt de tidligere anvendte skemasatser

var retfærdige eller retvisende kommer givetvist an på den enkelte situation, om end brugen af

”faste satser” som udgangspunkt begrænser fleksibiliteten i værdiansættelsen og derved

selvfølgelig vil medføre, at boliger kan værdiansættes henholdsvis for højt og for lavt.

Ulempen herved bliver dog til dels opvejet af, at arbejdsgiveren til gengæld med sikkerhed i

loven og uden større besvær kunne opgøre beskatningsgrundlaget på den pågældende bolig.

Det vil for virksomheder der ikke har intentioner om skattespekulation udgøre en reel værdi,

idet man med sikkerhed vil kunne fortælle medarbejderen, hvilken løn og hvilket

beskatningsgrundlag der vil være omfattet af ansættelsesforholdet og herefter nøjes med årligt

at regulere beskatningsgrundlaget efter SKATs satser.

6.4.1 Forhold der påvirker markedsværdien

Som det efterhånden er nævnt ved flere lejligheder, skal værdien fastsættes på markedsvilkår,

eller som det betegnes i LL § 16, det beløb som den ansatte sparer ved at have boligen stillet til

rådighed.

Prisfastsættelsen af en bolig er i sig selv et kompliceret emne, hvis det foruden at konstatere,

at det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, skal belyses dybere. Det må dog umiddelbart

formodes, at en sådan markedsværdi i al væsentlighed vil være påvirket af faktorer som

demografi og generelle økonomiske tendenser, beliggenhed og boligens generelle stand.

Det vil derfor som udgangspunkt være muligt ved fastsættelsen af markedslejen, at tage

udgangspunkt i Colliers (og andre offentligt anerkendtes) oversigt over markedslejer, der tager

højde for de førstnævnte parametre. Herefter må vurderingen af boligens generelle stand bero

149 Jf. SKM2011.865.SKAT
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på en konkret vurdering, hvilket som nævnt ovenfor medfører en grad af skøn i den samlede

vurdering af markedslejen. Det forhold, at reglerne udelukkende er gældende for skattepligtige

uden bestemmende indflydelse medfører samtidig, at hovedaktionærer ikke kan benytte faste

satser og samtidig bo i en luksuriøs bolig, idet disse som udgangspunkt må formodes at ville

have størst incitament og mulighed herfor qua deres bestemmende indflydelse.

Med ovenstående in mente må det alligevel konkluderes, at der er mange parametre, der

påvirker opgørelsen af markedsværdien på en given bolig. Det er ikke en eksakt videnskab, for

værdien kan reelt kun opgøres 100% præcist ved at sætte den pågældende bolig til leje og se,

hvad markedskræfterne værdiansætter den til, altså som et resultat af udbud og efterspørgsel.

Det må dog alligevel konkluderes, at fagfolk med et indgående kendskab til ejendomsmarkedet

vil have væsentlig bedre forudsætninger for at fastsætte en nogenlunde retvisende markedsleje,

i stedet for en virksomhed der ikke har nogen reel faglig kompetence på det pågældende

område.

6.4.2 Eksempel på beregning af grundlag

Det skal til ovenstående bemærkes, at om end de respektive forhold også har betydning for

hvad boligen er værd, er det den reelle markedsleje, der skal fastslås. I tilfælde, hvor boligens

anskaffelsespris er kendt, skal der således på baggrund heraf fastsættes en markedsleje150.

Når det faktiske beskatningsgrundlag skal opgøres, vil der afslutningsvist skulle fratrækkes en

eventuel egenbetaling fra den skattepligtige.

Et eksempel på opgørelsen af beskatningsgrundlaget kunne se ud som nedenstående, hvor en

ansat, der tjener DKK 20.000 om måneden, har fået stillet bolig til rådighed mod en

egenbetaling på DKK 2.000 om måneden. Boligens markedsværdi er opgjort til DKK 5.000

ved brug af ovenstående regelsæt omkring beskatning af markedslejen, hvorfor det samlede

beskatningsgrundlag opgøres således:

Indkomst

i DKK

Værdi af fri bolig (markedsværdi) 5.000

Egenbetaling -2.000

Beskatningsgrundlag pr. måned 3.000

Som nævnt tidligere, vil de DKK 3.000 herefter skulle tillægges den skattepligtiges indkomst

og beskattes som B-indkomst151.

150 LL § 16, stk.3 og Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.1.1

151 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.1.1
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6.4.3 Beskatningsgrundlaget for tjenesteboliger

Der er i tillæg til ovenstående regler for beskatning af fri bolig tilføjet et ekstra regelsæt for

personer, der har såkaldte ”tjenesteboliger”. Tjenesteboliger defineres i LL § 16 stk. 7 og 8 og

går grundlæggende ud på, om den ansatte har bopæls- og fraflytningspligt152 eller blot

fraflytningspligt153. Der forefindes ingen udtømmende liste over, hvilke erhverv der er omfattet

af disse regler, om end det typisk vil kunne omfatte præster, skovfogeder, ansatte i

landbrugssektoren m.fl.

Ved fastlæggelsen af om der er tale om en tjenestebolig, vil der typisk blive lagt vægt på

ansættelseskontraktens udformning (er der nævnt i ansættelsesforholdet, at der er

bopælspligt?) og den generelle praksis for tilsvarende erhverv. Ofte vil det i praksis være

tilstrækkeligt, at dette står anført i ansættelseskontrakten, samtidig med at der er tale om en

nødvendighed i henhold til arbejdets udførelse.

Netop tjenesteboliger og praksis for hvornår dette, er gældende er behandlet i bindende svar

fra SKAT, SKM2014.304.SR154, i hvilken det bindende svar omhandler en religiøs forening, der

er registreret som en erhvervsdrivende fond. Foreningen stiller, og har gjort dette over en

længere årrække, boliger til rådighed for en del af foreningens fuldtidsansatte, og ønsker i

denne henseende en bekræftelse på beskatningsgrundlaget, som følge af afskaffelsen af de

skematiske regler gældende pr. 01.01.2013.

Foreningen stiller bolig til rådighed for ansatte med hensyn til foreningens krav om hhv.

geografisk placering og af hensyn til plads til mødeaktiviteter i hjemmet, da der er forventede

møder for ansatte både i og efter arbejdstid. For de ansatte er gældende, at der står anført i

deres ansættelseskontrakter, at der gælder hhv. bopæls- og fraflytningspligt.

I nyere tid har det dog været muligt for de ansatte selv at købe et hus eller leje lejlighed efter

aftale med foreningen, blot bopælen har været tilknyttet lokalområdet, hvortil de ansatte er

tilknyttet samt haft de fornødne faciliteter.

På baggrund af ovenstående faktiske forhold indstiller SKAT deres godkendelse omkring, at

der er tale om beskatning af fri bolig omfattet af LL § 16.

SKAT afviser samtidig, at der er tale om en helårsbolig, der beskattes efter LL § 16, stk. 7 med

henvisning til, at der ikke er krav om bopæl- og fraflytningspligt i foreningens ejendomme, som

følge af at ansatte har mulighed for at selv at sørge for bolig. For at være omfattet heraf, er det

152 Jf. LL § 16, stk. 7

153 Jf. LL § 16, stk. 8

154 SKM2014.304.SR
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et krav, at der er tale om en bopælspligt der er nødvendig af hensyn til arbejdets udførelse,

hvilket ikke er tilfældet.

Dog godkender SKAT, at der er tale om beskatning af fri bolig efter LL § 16, stk. 8, efter hvilken

der i tjenesteforhold kan ske reduktion af beskatningsgrundlaget med 10%, som følge af

fraflytningspligt ved ansættelsens ophør.

Af ovenstående kan det således konkluderes, at der skal være tale om nødvendig bopælspligt

for at være omfattet af LL § 16, stk. 7, og dermed få reduktion af beskatningsgrundlaget med

30%. Det er således ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, at dette blot er nævnt i

ansættelseskontrakten mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

6.4.3.1 Beskatningsgrundlaget ved bopæls- og fraflytningspligt

Beskatningsgrundlaget for personer i et ansættelsesforhold med bopæls- og fraflytningspligt

fastsættes som udgangspunkt i lighed med de almindelige regler jf. afsnit 6.4.2 ”eksempel på

beregning af grundlag”, hvilket vil sige på baggrund af markedslejen. I tillæg hertil gives der

som udgangspunkt et nedslag i forhold til det oprindelige beskatningsgrundlag på 30%, om

end der er enkelte forhold, der kan påvirke dette jf. nedenfor.

I henhold til LL § 16, stk. 7 må beskatningsgrundlaget højest fastsættes til 15% af den

skattepligtiges pengeløn, og mindst hvad der svarer til 15% af DKK 160.000 eller omregnet

DKK 2.000 pr. måned. I lighed med de ”almindelige” regler vil en eventuel egenbetaling

naturligvis skulle modregnes i beskatningsgrundlaget.

Ovenstående regler vil kunne have betydning i flere tilfælde ved beregningen af

beskatningsgrundlaget, og kan såvel påvirke skattepligten i både en negativ og positiv retning.

Hvis der tages udgangspunkt i det i afsnit 6.4.2 anvendte eksempel, vil der igen være tale om

en ansat med en månedsløn på DKK 20.000, der har fået stillet en bolig til rådighed mod en

egenbetaling på DKK 2.000:

Indkomst

i DKK

Værdi af fri bolig (markedsværdi) 5.000

Nedslag for bolpæls- og fraflytningspligt (30%) -1.500

Værdi herefter 3.500

Egenbetaling -2.000

Beskatningsgrundlag pr. måned 1.500

Endvidere skal det fastlægges, om beskatningsgrundlaget (før egenbetalingen) skal reguleres i

henhold til reglerne om, at det minimum skal udgøre DKK 2.000 pr. måned, samt maksimum

må udgøre 15% af den skattepligtiges pengeløn.
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I dette tilfælde må det konkluderes at grundlaget overstiger DKK 2.000, hvorfor dette regelsæt

ikke vil have indflydelse på beskatningsgrundlaget. Dog må det samtidig konkluderes, at

grundlaget på DKK 3.500 overstiger 15% af den skattepligtiges pengeløn (15% af DKK 20.000

= 3.000), hvorfor der vil skulle gives et nedslag på DKK 500.

Fratrækkes egenbetalingen vil det samlede beskatningsgrundlag således udgøre DKK 1.000,

hvilket derfor vil give en samlet besparelse i beskatningsgrundlaget på DKK 2.000, set i forhold

til eksemplet ved et almindeligt ansættelsesforhold uden bopæls- og fraflytningspligt.

Beskatningsgrundlaget vil dog omvendt også kunne påvirkes negativt af regelsættet, hvis den

skattepligtiges løn i et nyt eksempel reduceres med DKK 10.000, således at den udgør DKK

10.000, og egenbetalingen på DKK 2.000 samtidig fjernes. Regnestykket vil herefter se ud som

følger:

Indkomst

i DKK

Værdi af fri bolig (markedsværdi) 5.000

Nedslag for bolpæls- og fraflytningspligt (30%) -1.500

Beskatningsgrundlag pr. måned 3.500

Igen vil der skulle tages hensyn til det øvrige regelsæt, hvor det nævnes, at

beskatningsgrundlaget højst må udgøre 15% af den skattepligtiges pengeløn.

Beskatningsgrundlaget burde derfor som udgangspunkt reguleres til DKK 1.500 om måneden.

Dog nævner samme regelsæt, at beskatningsgrundlaget mindst skal udgøre DKK 2.000 pr.

måned, hvorfor dette vil være det endelige beskatningsgrundlag.

Som det således fremgår, vil disse regler både kunne påvirke beskatningsgrundlaget i positiv

og negativ retning, hvilket eksempelvis er i modsætning til reglerne for beskatning af fri bil,

hvor der kun forefindes en nedre grænse.

6.5 Beskatningsgrundlaget for personer med bestemmende indflydelse

For hovedaktionærer eller øvrige personer med bestemmende eller direkte indflydelse på egen

aflønning er der ikke sket ændringer i regelsættet155. Dette betyder, at aflønningen når

selskabet ejer boligen, fortsat tager udgangspunkt i en form for skematisk opstilling om end en

lidt anderledes form end den, der tidligere har været udgangspunkt for medarbejdere, der ikke

falder ind under denne kategori.

I de tilfælde, hvor selskabet lejer boligen af en uafhængig 3. mand, vil beskatningsgrundlaget

udgøre den faktisk betalte leje, ligesom det også gør sig gældende for personer uden

bestemmende indflydelse jf. afsnit 6.4

155 www.beierholm.dk – Publikation om beskatning af fri bolig
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Foruden forskellen i opgørelsen af beregningsgrundlaget beskattes personer med

bestemmende indflydelse samtidig af værdien som personlig indkomst og ikke som B-

indkomst, som det var tilfældet ved personer uden bestemmende indflydelse156.

Som det fremgår direkte af LL § 16, stk. 9, udgør beskatningsgrundlaget det højeste beløb af

følgende to opgørelser157:

 Ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret (den offentlige

ejendomsvurdering)

 Den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, der er sket efter

anskaffelsen, men inden 1. januar i det pågældende indkomstår

Der skal ske beskatning af 5% af ovenstående værdi med tillæg af henholdsvis 1% af den del af

værdien, der ikke overstiger DKK 3.040.000, og 3% af den resterende værdi.

I de tilfælde, hvor anskaffelsessummen benyttes, skal løbende forbedringsomkostninger

foretaget efter anskaffelsen medtages. Uden at dette vil blive belyst nærmere, skal det hertil

nævnes, at i de tilfælde hvor ejendommen er anskaffet inden 19. maj 1993, følger opgørelsen af

beskatningsgrundlaget reglerne i EBL158.

Ovenstående eliminerer alle elementer af skøn i værdiansættelsen af boligen, men medfører, i

lighed med tilfældet for beskatning af medarbejdere inden reglerne blev ændret, at der kan

være udsving mellem den reelle markedsværdi og det faktiske beskatningsgrundlag. Der kan

og vil således være tilfælde, hvor der er betalt for meget eller for lidt skat af den pågældende

bolig.

Netop opgørelsesmetoden og ikke mindst den offentlige ejendomsvurdering kan med tanke på

den seneste tids fokus på de offentlige ejendomsvurderinger og fejlene heri give anledning til

at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne fremgangsmåde og opgørelsesmetode nu også er

den mest egnede. Dette er dog et punkt, der vil blive behandlet i afsnit 6.5.2.

6.5.1 Eksempel på beregning af grundlag

I dette eksempel tages der udgangspunkt i en hovedaktionær, der igennem sit selskab lader sig

beskatte af fri bolig. Boligen er ifølge den seneste offentlige ejendomsvurdering værdiansat til

DKK 5,0 mio. og er anskaffet inden boligboblen for DKK 2,0 mio.

156 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.2.1

157 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.2.3

158 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.13.1.2.3
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Indledningsvist skal det fastslås, hvilket beløb der med baggrund i LL § 16, stk. 9 skal danne

udgangspunkt for beregningen. Idet det i dette eksempel er forholdsvist simpelt at vurdere,

under forudsætning af at der ikke er afholdt istandsættelsesomkostninger der overstiger DKK

3,0 mio., at den offentlige ejendomsværdi er størst, vil denne danne udgangspunkt for den

videre beregning. Værdien kan opgøres som nedenfor vist:

Indkomst

i DKK

5% af off. Ejendomsværdi DKK 5.000.000 250.000

1% af beskatningsgrundlag under DKK 3.040.000 30.400

3% af beskatningsgrundlag over DKK 3.040.000 (DKK 1.960.000) 58.800

Beskatningsgrundlag i alt pr. år 339.200

Beskatningsgrundlag i alt pr. måned 28.267

Som det er nævnt tidligere, vil ovenstående skulle beskattes som personlig indkomst, hvilket

vil sige, at der skal betales A-skat og AM-bidrag heraf.

Med baggrund i ovenstående beregning af beskatningsgrundlaget, vil den reelle årlige betaling

for hovedaktionæren således udgøre DKK 189.409 eller DKK 15.784 pr. måned, hvis det i

beregningen forudsættes, at der betales topskat159.

Afslutningsvist skal hovedaktionæren også beskattes i de tilfælde, hvor selskabet betaler

ejendomsskatter på den pågældende bolig. Omkostninger hertil er således ikke medtaget i

definitionen ”fri bolig” og skal derfor afholdes af hovedaktionæren160. I tilfælde, hvor selskabet

har afholdt omkostningerne til ejendomsskatterne og andre forbrugsudgifter, vil disse blive

betragtet som lønindkomst og indgå særskilt i opgørelsen af hovedaktionærens skattepligtige

indkomst.

6.5.2 Afkastkrav for ejendomme

Begrebet ”afkastkrav” benyttes, når et selskab skal fastsætte værdien af en

investeringsejendom. Afkastkravet fastsættes på baggrund af de generelle markedstendenser

og ejendommens beliggenhed161.

Helt grundlæggende definerer begrebet, hvor højt et årligt afkast en investor under normale

omstændigheder vil kræve af sin investering i en given ejendom. Værdien af ejendommen

beregnes så herefter bagud. Af hensyn til afhandlingens primære fokuspunkter vil

beregningsgrundlaget, og hvad der er omfattet heraf, ikke blive gennemgået i detaljer. Begrebet

159 Skatten (8% am-bidrag og 52% a-skat) er beregnet med udgangspunkt i at der betales topskat

160 LL § 16, stk. 9

161 www.colliers.com – publikation Colliers Markedplus 3. Kvartal 2014
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”nettoindtægt” vil således alene være anvendt som den simple betegnelse for det, der indgår i

beregningsgrundlaget.

Et simpelt eksempel på hvordan afkastbegrebet fungerer i praksis kunne være, at et selskab

årligt har en nettoindtægt på DKK 200.000 for udlejning af dets ejendom. Ejendommen er en

beboelsesejendom beliggende i Ørestaden og er i standard stand.

Med baggrund i Colliers satser vil afkastkravet for en sådan bolig være på 5,75%, hvorfor

værdiansættelsen af ejendommen herefter vil være ca. DKK 3.478.261162. På denne måde kan

det således udledes, at en investor, der ønsker et årligt afkast på 5,75% af sin investering, vil

være villig til at betale DKK 3.478.261 for ejendommen i indeværende eksempel.

6.5.2.1 Afkastkrav sammenholdt med beregningsgrundlaget for fri bolig

Når ovenstående afkastkrav sammenholdes med den i afsnit 6.5.2 foretagne beregning, vil det

således kunne udledes, at hvis ejendommen har en værdi på DKK 5,0 mio., og fortsat er

beliggende i Ørestaden, vil det årlige afkastkrav være på DKK 287.500163.

Som det nævnes indledningsvist, beregnes afkastet på baggrund af begrebet ”nettoindtægt”,

der sammensættes af indtægterne (huslejen) med fradrag af omkostninger til vedligehold,

forsikring, ejendomsskatter m.v. Det bemærkes, at renteomkostninger til eventuelle lån ikke

er med heri.

I dette eksempel er det valgt, at omkostningerne til ejendommen årligt udgør ca. DKK 60.000,

idet der er tale om en ejendom i standard stand. I de samlede omkostninger er der medtaget

ejendomsskatter, forsikring og vedligeholdelse, idet disse vil indgå ved en normal

afkastberegning.

Skulle ejendommen således fastholde værdien på DKK 5,0 mio., ville det kræve, at den årlige

lejeindtægt udgjorde DKK 287.500 + 60.000 = 347.500164. Dette ville således være den

lejeindtægt, en investor ville kræve af en investering i en ejendom på DKK 5,0 mio., hvis

ejendomsskatten samtidig blev afregnet af lejer.

Sammenholdes dette beløb med det beregnede beskatningsgrundlag i afsnit 6.5.2 på DKK

339.200 årligt, må det konkluderes, at beskatningsgrundlaget i dette tilfælde er DKK 8.300,

eller ca. 2,4% lavere end hvad der kan betegnes som markedslejen, hvis ejendommen blev lejet

af en fremmed investor.

162 Værdien beregnes som DKK 200.000/5,75% = DKK 3.478.261

163 Afkastkravet er beregnet som DKK 5.000.000*5,75% = DKK 287.500

164 Huslejeindtægt tillagt omkostninger
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Tages de forskellige usikkerhedsmomenter med i betragtningen af ovenstående afvigelse, er

afvigelsen i princippet forholdsvis beskeden. Dels kan der som nævnt tidligere være store

forskelle på den reelle ejendomsværdi og den seneste offentlige ejendomsvurdering, og dels er

de årlige omkostninger på DKK 60.000 en løs vurdering. Det vil således ikke være urealistisk,

at forestille sig, at disse i nogle år kunne være væsentlig højere, ligesom de også i enkelte år

kan være lavere.

Set på baggrund heraf kan det i hvert fald ud fra ovenstående eksempel konkluderes, at

beskatningsgrundlaget for en hovedaktionær af en ejendom i standard stand, beliggende i

Ørestaden med en offentlig vurdering på DKK 5,0 mio., ikke adskiller sig markant fra den

markedsleje, der kan beregnes ved brug af afkastmetoden.

Ovenstående eksemplificerer således, at der under de givne forudsætninger ikke er så stor en

forskel på den beregnede markedsværdi og det beregnede beskatningsgrundlag for den i

eksemplet omtalte hovedaktionær. I andre eksempler er det dog ikke utænkeligt, at der vil

kunne forekomme forskelle i de aktuelle beregninger. For hovedaktionærer vil det dog være en

ikke ubetydelig omkostning, såfremt denne bor i egen bolig, men samtidig har råderet over en

i selskabet registreret bolig, og dermed beskattes af denne råderet og ikke den faktiske

anvendelse. Denne problemstilling vil blive belyst i nedenstående afsnit.

6.6 Hvornår skal man beskattes af fri bolig (råderet)

Som det nævnes indledningsvist, er personer i henhold til SL § 4, litra b, 1. pkt. skattepligtige

af værdien af fri bolig, idet denne sidestilles med en indtægt. I samme afsnit fremgår det, at

der skal ske beskatning ”hvad enten han har gjort brugsret eller ej”, hvilket vil sige, at det altså

ikke er et krav at den skattepligtige har beboet ejendommen, hvis blot han har haft adgang til

denne.

Det er således reglen, at såfremt en skattepligtig har adgang til at benytte en bolig uden

beregning, skal der ske beskatning i den fulde periode, hvorpå den skattepligtige har haft

adgang til boligen.

I forbindelse med vurderingen af om den skattepligtige har haft adgang til at benytte boligen,

lægger SKAT vægt på flere forskellige parametre, herunder formålet med anskaffelsen af

boligen og dennes faktiske anvendelse, ligesom det også indgår i vurderingen, hvorvidt der er

afholdt forbrugsudgifter til ejendommen i perioder, hvor denne ellers ikke har været udlejet

eller på anden vis benyttet.
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Netop forbrugsudgifterne indgik som et element i vurderingen af en sag fra 2014165, hvor en

direktør og hovedaktionær (herefter A) i et nødlidende selskab med flere tomme ejendomme i

byretten blev dømt til at skulle beskattes af fri bolig i en periode på 21 måneder.

Af bemærkningerne til dommen fremgår det, at boligen var anskaffet med henblik på udlejning

og videresalg, men at denne i forbindelse med finanskrisen med få undtagelser ikke havde

været udlejet siden 2005. Endvidere fremgik det, at A havde beboet ejendommen i en periode

på i alt 5 måneder, hvorefter boligen igen havde stået tom.

Der blev ved afgørelsen pålagt A at løfte bevisbyrden for, at boligen ikke var benyttet privat,

dels under hensyntagen til at forbrugsudgifterne i perioden, hvor boligen havde stået tom, ikke

var faldet, og dels med reference til tidligere domme og en generel praksis på området166.

Sagen underbygger blot, at det ved vurderingen af hvorvidt boligen har været til rådighed, som

udgangspunkt vil være en formodning om, at dette er tilfældet. Det vil herefter være op til den

skattepligtige at bevise, at det modsatte gør sig gældende. Netop denne ”omvendte

bevisbyrde”167 gør sig også gældende inden for vurderingen af, om en hovedaktionær har haft

en fri bil til rådighed jf. tidligere afsnit.

6.6.1 Rådighed

Netop denne problemstilling foreligger der dom på ved Østre Landsret i SKM2012.1.ØLR. I

denne sag havde den skattepligtige person A anskaffet og beboet en ejendom (1) i 1996,

hvorefter han d. 1. januar 2000 solgte ejendommen til sit selskab og samtidig flyttede bopæl til

en lejlighed med hans kæreste og hendes børn. Det fremgår, at denne lejlighed er en centralt

beliggende ”herskabslejlighed”, hvorfor der efter A’s vurdering ikke kan være tvivl om, at denne

blev anvendt som bolig i hele den pågældende periode.

Senere samme år, d. 7. november 2000, fraflyttede kæresten og hendes børn dog lejligheden

igen. Samme kæreste flyttede igen ind i lejligheden med to af hendes børn senere d. 5.

november 2003. Afslutningsvist køber A ultimo 2004 ejendommen 1 tilbage af selskabet og

flytter igen dertil.

Ejendommen 1 var i den mellemliggende periode stadig placeret i A’s selskab, om end

dokumenter fra retten indikerer, at denne blev forsøgt solgt ved flere lejligheder begyndende

fra medio 2001. Der var således en igangværende salgsproces, der igennem flere omgange blev

165 SKM2014.191.BR

166 Se eksempelvis SKM2008.534.HR

167 Der er ved vurderingen af fri bolig ikke tale om en direkte omvendt bevisbyrde, som det er tilfældet

ved fri sommerbolig. I praksis kan det dog alligevel fungere sådan, idet SKAT blot skal bevise, at boligen

har været til rådighed.
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afbrudt de næste år, idet der på daværende tidspunkt ikke var købere til ejendomme af denne

type (ejendommen var forholdsvis dyr, idet det af retsdokumenterne fremgår, at dennes

udbudspris var DKK 14,5 mio.).

Den lange salgsproces blev ifølge det oplyste besværliggjort af, at A i dennes selskab var i gang

med en turn around og således ikke havde likviditeten til at foretage eventuelle relevante

forbedringer og vedligeholdelse, ligesom ejendommen var belånt med et højere beløb, end

hvad de potentielle købere ville byde.

Foruden den igangværende salgsproces har A oplyst, at ejendommen 1 sporadisk har været

udlejet, ligesom den har været benyttet til forskellige arrangementer m.v. Det fremgår af

sagsdokumenterne, at flere af lejerne har betalt relativt lave huslejer, ligesom det på intet

tidspunkt i den pågældende periode har været hele ejendommen, der var udlejet. Således var

der tale om sporadisk udlejning af et værelse på 1. sal, en hel 2. sal og så fremdeles i den

pågældende periode. Afslutningsvist var der således for perioden ingen nævneværdige

lejeindtægter, der kunne underbygge, at ejendommen var lejet ud i noget nævneværdigt

omfang.

Der skulle ved retten tages stilling til, om A var skattepligtig af den frie bolig i indkomstårene

2001, 2002 og 2003, idet det inden retssagen var godtgjort, at ejendommen var udlejet i 2004

frem til, at A igen købte ejendommen af selskabet og flyttede ind ultimo 2004.

Ved Østre Landsrets domsafsigelse blev A dømt til at skulle beskattes af fri bolig efter reglerne

i LL §16, stk. 9, idet det blev vurderet, at A ikke på tilstrækkelig vis havde godtgjort, at han ikke

havde haft råderet over ejendommen i perioden. Der blev ved domsafsigelsen lagt særlig vægt

på de forhold, at hans selskab aldrig havde haft noget erhvervsmæssigt formål med at anskaffe

ejendommen i 2000 fra A, ligesom det faktum, at A havde beboet lejligheden i centrum ikke

var relevant for A’s rådighed over ejendommen.

Ovenstående sag underbygger endnu en gang den strenge praksis, der benyttes ved

vurderingen af, om en skattepligtig med bestemmende indflydelse har haft rådighed over en

bolig. Det er således en form for ”formodningsregel” der benyttes, hvorfor det er op til den

skattepligtige at bevise, at han ikke har haft rådighed over boligen i den pågældende periode.

Det er naturligvis ikke muligt at foretage nogen vurdering af, hvorvidt A i denne sag rent faktisk

har benyttet ejendommen 1, men det må bemærkes, at A i den fulde periode har haft

bopælsadresse på en anden (formodentlig også dyr) adresse centralt beliggende i byen.

Omvendt inddrager Østre Landsret i deres domsafsigelse, at ejendommen ikke var erhvervet

med noget reelt erhvervsmæssigt formål, hvilket derfor naturligvis kan stille spørgsmål ved A’s

reelle hensigter med overdragelsen.
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Ikke desto mindre må den gældende praksis dog betragtes som en advarsel for

hovedaktionærer m.fl., om at anskaffe ejendomme uden der beviseligt kan drages en skarp

adskillelse mellem denne og den skattepligtiges private forhold.

6.6.1.1 Rådighed - ubeboelig

Ved vurderingen af om der forekommer råderet over en given ejendom, benyttes ordet

”ubeboelig” også ved flere lejligheder. Ubeboelig kan i sprogets betydning reelt dække over

både det forhold, at den fulde ejendom beviseligt er udlejet, men også det forhold at

ejendommens fysiske rammer ganske enkelt ikke egner sig til beboelse.

Netop det sidste forhold blev aktuelt i sagen SKM2012.66.VLR, der var indbragt for Vestre

Landsret168. Ved denne sag boede BA sammen med hans daværende kæreste A i hans selskabs

ejendom 1, hvor BA også havde indrettet et mindre kontor på 2-3 kvadratmeter.

I 2001 kunne BA konstatere, at der kunne høres rotter i ejendommens gulve, vægge og på loftet,

hvorfor der (dog først et stykke tid senere i foråret 2002) blev etableret kontakt til en

skadedyrsbekæmper der konkluderede, at der var rotter i ejendommen som følge af et brud på

en kloakledning. Der blev derfor i sommeren 2002 foretaget en omfattende udgravning af

gulve i stue, soveværelse og badeværelse til brug for udbedring af skaderne og bekæmpelse af

rotterne.

Det bemærkes, at BA’s kæreste A på dette tidspunkt (i maj 2001) var fraflyttet ejendommen 1,

som følge af lyden af rotter, og at BA forklarer, at han allerede der var begyndt at overnatte hos

A af selvsamme årsag.

Efter ovennævnte renovering konstateres det, at der fortsat er rotter på ejendommens loft,

hvorfor det besluttes, at gennemføre en omfattende renovering af ejendommen. Ejendommen

henstod herefter, tom frem til efteråret 2003, hvor der var opnået byggetilladelse, og

totalrenoveringen kunne påbegyndes. I samme periode besøgte BA jævnligt ejendommen og

gjorde brug af det indrettede kontor, ligesom postadressen ikke blev flyttet, idet det efter BA’s

opfattelse ville være for besværligt at skulle orientere alle hans kunder om den nye adresse.

BA tilkendegiver over for retten, at ejendommen ikke blev benyttet til andre formål, idet såvel

køkken som toilet ikke var installeret efter den første renovering, og idet der fortsat var rotter

på ejendommens loft. Afslutningsvist har BA fremvist dokumentation for ejendommens

udseende i den pågældende periode, ligesom entreprenører m.v. har udtalt sig om

ejendommens beskaffenhed.

168 SKM2012.66.VLR
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Ved Landsrettens afgørelse lagde dommerne vægt på, at ejendommen på trods af ovenstående

fortsat ikke kunne betegnes som ubeboelig, før totalrenoveringen blev påbegyndt ultimo 2003.

Det blev ved dommen samtidig bemærket, at BA’s kæreste (og efterfølgende kone) A havde

modtaget boligtilskud som eneboende i perioden frem til juni 2002, ligesom det faktum, at A

havde fastholdt sit kontor på ejendommen fastslog, at boligen havde været til rådighed.

Afslutningsvist fandt Landsretten ingen beviser for, hvornår totalrenoveringen havde medført,

at ejendommen var ubeboelig i 2003.

Landsrettens kendelse var således, at BA havde haft rådighed over ejendommen for både

indkomståret 2002 og 2003, hvorfor der for begge år skulle ske beskatning efter LL §16, stk.

9.

Af ovenstående kendelse må det konkluderes, at bevisførelsen for hvornår en ejendom reelt er

ubeboelig grundlæggende er ligeså svær at løfte som de tidligere nævnte sager, der også

omhandler rådighed over en given ejendom. I denne sag er BA dog fra starten relativt dårligt

stillet, idet der ikke har været flyttet adresse, ligesom BA fortsat har opholdt sig i ejendommens

kontor for at arbejde.

Dog må det ifølge retssagens dokumentation stærkt formodes, at ejendommen der i perioden

fortsat havde rotter på loftet og desuden var uden såvel toiletfaciliteter som køkkenfaciliteter,

ikke har egnet sig til beboelse. Sidstnævnte forhold har dog tydeligvis ikke været tilstrækkelig

til at ændre på sagens afgørelse, men må som udgangspunkt ses som en generel praksis ved

vurderingen af om en ejendom er ubeboelig169.

6.6.1.2 Rådighed – bopælspligt i domicilejendom

Som et andet eksempel kan en nyere dom fra 2014 inddrages i sammenhæng med ovenstående

domme, idet denne også vedrører den strenge bevisbyrde, der for hovedaktionærers

vedkommende skal løftes for at undgå at blive omfattet af regelsættet om fri bolig.

I denne sag SKM2014.272.BR er der tale om en af to hovedanpartshavere A i et selskab, der

ifølge SKAT skulle beskattes af fri bolig for en periode på 3 år fra 2008 – 2010170. Boligen var

en større ejendom, der havde været ejet af selskabet siden marts 2007, og havde fungeret som

domicil for selskabets aktiviteter. Det fremgår af sagsdokumenterne, at den pågældende

ejendom var anskaffet for DKK 18 mio, og at 3/5 af ejendommen var offentligt vurderet som

privat benyttelse.

169 Forholdet behandles eksempelvis af Tommy V. Christiansen i indlæg af 9. november 2013 i Jyllands-

Posten

170 SKM2014.272.BR
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Efter at have modtaget henvendelse fra de offentlige myndigheder om, at der var bopælspligt

på ejendommen, tilmelder A fra starten af 2008 sin bopælsadresse hertil. Dette sker i samråd

med A’s advokat og øvrige rådgivere, idet det blev betragtet som ”kutyme” ved ejendomme af

denne type (med bopælspligt).

Det fremgår i øvrigt af sagen, at det var tilfældigt, at det netop blev A der tilmeldte sig

ejendommen og ikke den anden hovedanpartshaver. Det skal i tilknytning hertil oplyses, at A

fortsætter med at bo på sin hidtidige bopælsadresse med sin kone og børn, og at

bopælsadressen således ifølge de oplyste udelukkende var proforma, for at opfylde de offentlige

myndigheders krav hertil.

Efter at have haft offentlig adresse på ejendommen i ca. 3 år, retter SKAT i forbindelse med en

regelmæssig skattekontrol henvendelse til A og spørger hertil. Vejledt af selskabets advokat

oplyser A i et svarbrev d. 6. mart 2011, at der er stillet to værelser med tilhørende bad og køkken

til rådighed. Det fremgår, at disse oplysninger er afgivet såvel overfor SKAT som overfor

kommunen, altså to offentlige myndigheder.

På baggrund af ovenstående oplysninger vender SKAT tilbage med et krav om beskatning af fri

bolig, jf. LL § 16, stk. 9, idet oplysningerne utvetydigt indikerer, at en del af ejendommen må

have været til rådighed for A, uden der er sket beskatning af fri bolig.

Det fremgår af sagens oplysninger, at flere vidner har bevidnet, at A hver dag tog hjem efter en

lang arbejdsdag og den efterfølgende morgen igen kørte på arbejde. Samtidig har flere ansatte

i selskabet i den pågældende periode bevidnet, at ejendommen ikke havde sådanne lokaler, der

var egnet til privat benyttelse, og at de ikke var bekendt med at nogen nogensinde havde

overnattet på den pågældende ejendom. Afslutningsvist har A erklæret, at de to skrivelser til

henholdsvis SKAT og kommunen indeholdt urigtige oplysninger, med henblik på at kunne

fastholde ejendommen som domicilejendom for selskabet og derved omgå beboelsespligten.

Byretten ender dog med, på trods af ovenstående oplysninger, at stadsfæste Landsskatte-

rettens afgørelse og dermed kende A ”skyldig” i at have haft fri bolig til rådighed. Retten skriver

dog i begrundelsen, at:

”retten finder det efter de samstemmende forklaringer bevist, at A ikke faktisk har benyttet

ejendommen privat. Retten tiltræder på denne baggrund, at Landsskatteretten ikke har lagt

til grund, at A faktisk rådede privat over ejendommen”171.

Det er således ikke det forhold, at A har benyttet ejendommen privat der ligger til grund for

afgørelsen. I stedet ligger retten vægt på, at A selv i to skrivelser til to offentlige myndigheder

har oplyst, at ejendommen var indrettet, så dele af den kunne anvendes privat. Det faktum, at

171 Jf. SKM2014.272.BR
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de to skrivelser utvetydigt tilkendegav eksistensen og omfanget af en privat råden, blev således

anset som tilstrækkeligt til, at A skulle beskattes af denne andel af ejendommen som fri bolig.

Ovenstående dom belyser, som nævnt indledningsvist, temmelig godt, hvilke forhold der bliver

tillagt vægt og i princippet også, hvad den enkelte skattepligtige i realiteten bliver dømt på. Det

fremgår direkte af afgørelsen, at det på baggrund af vidneforklaringer er bevist, at A ikke aktivt

har benyttet ejendommen til private formål. Det er således udelukkende det faktum, at A i

anden sammenhæng har tilkendegivet, at der var privat råderet over dele af ejendommen, der

ligger til grund for afgørelsen.

Om end der ved flere af de øvrige afgørelser også oplyses, at det er råderetten og ikke

anvendelsen der danner baggrund for vurderingen, bliver det alligevel fastslået utvetydigt i

denne sag, da det direkte er bevist, at ejendommen ikke har været benyttet privat.

Med tanke på ovenstående domme og den generelle praksis på området kan der stilles

spørgsmål ved, om det overhovedet er muligt for en hovedaktionær, at fraskrive sig rådigheden

over en ejendom, der kan fungere som bolig. I praksis er der ingen tvivl om, at det kan være

temmelig svært, men der er dog eksempler på sager, hvor det er lykkedes hovedaktionæren at

undgå rådighedsbeskatning.

I en dom i Landsskatteretten blev det således vurderet, at en hovedaktionær ikke skulle

beskattes af fri bolig, idet det blev fundet tilstrækkeligt godtgjort, at denne ikke havde været til

rådighed for hovedaktionæren172.

I sagen er hovedaktionæren A eneaktionær i selskabet X, der forhandler og udvikler hårde

hvidevarer m.v. Selskabet råder i forvejen over en større domicilbygning med tilhørende

showroom, men ønsker i 2008 at udvide denne med et nyt showroom, der er bygget og

indrettet som en stor luksusvilla. Den opførte luksusvilla på i alt 650 m2 og med en kostpris på

ca. 14 mio. er i en sådan stand, at der under opførslen bringes artikler om den i de lokale

medier, ligesom leverandører reklamerer med deres engagement i byggeriet.

De pågældende artikler får dog kommunen til at reagere, idet det var dennes overbevisning, at

der var givet byggetilladelse til en ejendom til beboelse og ikke en ejendom der bliver udnyttet

som showroom. Kommunens henvendelse bliver dog besvaret umiddelbart efter med en klar

definition af ejendommens formål, hvorefter den endelige byggetilladelse gives i 2011 og

byggearbejdet færdigmeldes i forlængelse heraf (byggearbejdet var oprindeligt færdigmeldt i

september 2010).

172 JOURNAL NR 12-0190680 (afgørelsesdatabasen)
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SKAT har i den pågældende sag lagt til grund, at der var tale om en luksuriøs

beboelsesejendom, hvor A i kraft af sin bestemmende indflydelse har haft fuld adgang og

derved fuld rådighed. Det har således været SKATs holdning, at der skulle ske beskatning af fri

bolig for A.

Det fremgår af sagsdokumenterne, at selvom ejendommen fremstod som en luksusbolig med

alt der dertil hører, adskilte den sig fra en normal beboelsesejendom, idet denne var

arkitektonisk særpræget, ligesom der hverken var postkasse, husnummer, navneskilt eller

særskilt parkeringsplads.

Af Landsskatterettens kendelse fremgår det, at de ikke finder det godtgjort, at ejendommen

har været stillet til rådighed for privat anvendelse. De fremhæver, at der er opnået tilladelse til

at anvende ejendommen til erhvervsformål fra kommunen, ligesom den hos både leverandører

og de lokale medier har været fremstillet og præsenteret som et showroom. Afslutningsvist

lagde Landsskatteretten også vægt på ovenstående forhold, altså at ejendommen på flere

parametre ikke fremstod som privat anvendt. A skulle således ikke beskattes af rådigheden og

dermed den frie bolig.

Af ovenstående dom må det således konkluderes, at der findes en reel mulighed for at frasige

sig råderetten over en ejendom, om end den fortsat må siges at være begrænset. Det er således

bemærkningsværdigt, at SKAT i første omgang kommer frem til, at der skal ske beskatning af

fri bolig, uagtet at de er blevet præsenteret for samme informationer som Landsskatteretten.

Det må samtidig konkluderes, at det i alle tilfælde er vigtigt for den enkelte hovedaktionær at

have formalia helt i orden. Således indgår det som et væsentligt element i Landsskatterettens

kendelse, at der hos kommunen var søgt om erhvervsmæssig anvendelse af ejendommen, og

at dette i alle tilfælde var fremgået tydeligt. Havde A således været mindre påpasselig, må det

formodes, at der havde været en reel risiko for at Landsskatteretten var nået frem til en anden

kendelse.

Ovenstående er i øvrigt fint sammenhængende med den tidligere belyste kendelse i afsnit

6.6.1.2, hvor en domicilejendom var anmeldt hos kommunen som beboelsesejendom og netop

dette blandt andet lå til grund for, at der skulle ske beskatning af fri bolig.

6.6.1.3 Rådighed – interesseforbundne parter

Rådighed er som omtalt et ”farligt” begreb for en hovedaktionær, når der tales om fri bolig og

beskatningen heraf, hvilket tydeligvis eksemplificeres i SKM2012.449.BR173, i hvilken sag

hovedaktionæren blev beskattet af værdien af fri bolig, der var stillet til rådighed for dennes

ekskone.

173 SKM2012.449.BR
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I sagens fremstilling er der tale om en hovedaktionær (A) i H1 ApS, som i 2005 og 2006 fik

forhøjet sin indkomst, som følge af råderetten over en bolig udlejet til dennes ekskone (B).

H1 ApS købte en ejendom i 1990 af A og B, som på dette tidspunkt var blevet separeret. H1 ApS

udlejede herefter ejendommen til B til en månedlig leje på DKK 4.350. Lejekontrakten blev

udarbejdet med en tidsbestemt opsigelse, d. 1. april 2010.

Den aftalte leje er efter omstændighederne i 1990 vurderet som værende markedslejen,

ligesom den mellem H1 ApS og A + B aftalte handelspris for selskabet er vurderet som værende

markedsprisen.

Ekskonen har beboet ejendommen siden overtagelse af lejemålet på kontrakt, og der har

således ikke været råderet herover tilknyttet A. A er afskåret som følge af indgåelse af

lejekontrakten mellem H1 ApS og B, som følge af lejelovens regler.

Lejekontrakten mellem H1 ApS og B er ikke løbende blevet reguleret, og vil i et givet omfang

alene kunne reguleres begrænset, som følge af restriktioner mod lejeforhøjelser i lejeloven.

Den skematiske værdiansættelse af ejendommen udgjorde DKK 250.467 i 2005 og i 2006 DKK

304.186, uagtet at den vurderede markedsleje alene udgør DKK 150.000. På baggrund heraf

vil der efter A’s udsagn ikke kunne ske regulering af den faktiske leje til noget, der overstiger

markedslejen.

Fra og med indkomståret 2001 blev indført regler i henhold til (dengang LL § 16, stk. 10), at en

hovedaktionær modtager udbytte fra et selskab i form af, at der bl.a. stilles en bolig til rådighed.

Udbytte gjaldt også i tilfælde hvor helårsboligen i kraft af hovedaktionærens dominerende

indflydelse i selskabet stilles til rådighed for personer, som hovedaktionæren har en personlig

interesse i. Selv om der betales en objektiv markedsleje for boligen, som ovenfor nævnt (DKK

4.350 1990-niveau), er det ikke tilstrækkeligt til at undgå beskatning efter den standardiserede

værdiansættelse i LL § 16, stk. 9, såfremt hovedaktionæren selv har privat rådighed, eller har

udnyttet sin dominerende indflydelse i selskabet til fordel for en nærtstående tredjemand.

A klager over for SKAT med følgende begrundelser:

1. Der har ikke været råderet over boligen

2. Der er ikke tale om interessesammenfald mellem A og B, da de ved aftalens indgåelse

var blevet skilt

3. Der er tale om udlejning efter markedsmæssige vilkår (indgået i 1990), dog uden

aftalt lejeforhøjelse (efter gældende ret i et uopsigeligt lejemål efter dagældende

Lejelovs § 47, stk. 4)

4. Der er tale om en ejendom som er købt på markedsmæssige vilkår og med forventning

om stigende værdi i aktivet under ejerskabet
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5. Henvisende til gældende regler ved indgåelse af lejemålet, var der alene tale om

maskeret udbytte for hovedaktionær, såfremt denne eller nærtstående opnåede en

økonomisk fordel gennem en leje, der lå under markedslejen for boligen, hvilket i

tilfældet ikke var gældende

Uagtet ovenstående kommer SKAT til den konklusion, at der i 2005 og 2006 er stillet bolig til

rådighed for B, hvilket tillige medfører, at boligen har ”passeret” A’s økonomi via selskabet,

som han er hovedaktionær i. Som følge af at boligen har været stillet til rådighed i disse år,

medfører dette, at rådigheden tillige har omfattet A, hvorfor der er tale om en yderligere

beskatning som forholdet mellem værdiansættelsen jf. LL § 16, stk. 9, og den faktisk betalte

leje af B. Dommen er anket til højere instans, og rettens afgørelse jf. SKM2013.397.ØLR er

samme konklusion som afgjort ved byretten. Den omstændighed at selskabet ved indgåelse af

lejekontrakten i 1990, og samtidig blev bundet i en periode på 20 år, ændrer ikke på, at aftalen

blev indgået i A’s interesse og ikke H1 ApS interesse.

Af ovenstående kan det igen konkluderes, at reglerne for fri bolig for en hovedaktionær og

fraskrivelse af rådighed, i praksis er meget svært at dokumentere, og at det er et ”farligt”

område set for selskab og hovedaktionær at begive sig ud i køb af ejendomme, i forhold til den

ikke ubetydelige skattemæssig effekt dette kan få på hovedaktionæren174+175.

6.7 Delkonklusion

Regelsættet for fri bolig gælder for alle personer der er omfattet af LL § 16, stk. 1, og tillige

personer omfattet af LL § 16, stk. 9, der omhandler personer med bestemmende indflydelse på

egen aflønning.

Ved vurderingen af om der skal ske beskatning af fri bolig og hvordan denne i givet fald skal

beskattes, skeles der til to hovedgrupper, personer med eller uden bestemmende indflydelse.

Fælles for begge grupper er, at beskatningen, i lighed med fri bil, sker af den faktiske rådighed

og ikke nødvendigvis benyttelsen. Forhold som ejerskab af kapitalandele, stemmerettigheder

og stilling i selskabet (direktør m.v.) indgår i vurderingen. Denne vil dog altid være subjektiv,

idet en person godt kan have bestemmende indflydelse uden direkte at være omfattet af

ovenstående, ligesom en direktør også kan være omfattet af regelsættet for personer uden

bestemmende indflydelse.

Personer uden bestemmende indflydelse skal med virkning fra 1. januar 2013 beskattes af

markedslejen. Tidligere blev der årligt udsendt officielle skemasatser, hvorfra arbejdsgiver

174 Advokat Peter Nordentoft (Bech-Bruun) beskriver også faren ved udlejning til nærtstående parter i

indlæg af 12. november 2013 i Jyllands-Posten, herunder forskellen mellem beskatningsgrundlaget for

hovedaktionærer og almindelige arbejdstagere.

175 Dr. jur. Jan Pedersen når endvidere til samme konklusion i forbindelse med hans behandling af

SKM2009.558.HR, der henvises til afsnit 7.4.6 for hans bemærkninger.
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kunne fastsætte et præcist beskatningsgrundlag for den pågældende arbejdstager. Ved

vurderingen af markedslejen (og dermed beskatningsgrundlaget) indgår elementer som

demografi, boligens størrelse og stand samt beliggenhed. Vurderingen er individuel, men kan

som praksis tage udgangspunkt i offentligt tilgængeligt materiale. Ved opgørelsen af

beskatningsgrundlaget skal eventuelle egenbetalinger samtidig fratrækkes.

I tilfælde, hvor der ved ansættelsen er bopæls- og fraflytningspligt, defineres boligen som

”tjenestebolig”. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for disse skal der gives et nedslag på

30% af det oprindelige beskatningsgrundlag, om end det afsluttende beskatningsgrundlag

højst må udgøre 15% af arbejdstagers pengeløn og mindst 15% af DKK 160.000 årligt.

I de tilfælde hvor der kun er fraflytningspligt, gives der et nedslag på 10% i forhold til det

oprindelige beskatningsgrundlag. De øvrige begrænsninger i forhold til ovenstående maks- og

minimumsgrundlag er samtidig ikke gældende.

For personer med bestemmende indflydelse på egen aflønning fastsættes

beskatningsgrundlaget som 5% af ejendomsværdien med tillæg af 1% for den del af grundlaget,

der ikke overstiger DKK 3.040.000, og 3% for den del af grundlaget der er over DKK

3.040.000. Ejendomsværdien defineres som det største beløb af seneste offentlige vurdering

og den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer.

For personer med bestemmende indflydelse er den altovervejende problemstilling, hvornår

der skal ske beskatning. Dette skal ske når personen har haft rådighed over boligen, og er altså

uafhængig af om boligen i givet fald har været benyttet.

Ved vurderingen af om boligen har været stillet til rådighed, indgår elementer som formålet

med anskaffelsen og om denne er erhvervsmæssig begrundet, om boligen er lejet ud til anden

side eller er ubeboelig, samt oplysninger, der tidligere er givet til offentlige myndigheder m.v.

Det er SKAT, der skal bevise, at boligen har været til rådighed om end det i praksis ofte viser

sig sværest for den skattepligtige at modbevise dette, selvom boligen i visse tilfælde helt

åbenlyst ikke har været benyttet.

Det må dog konstateres, at det for hovedaktionærer er muligt i visse tilfælde at fraskrive sig

rådigheden over en bolig, om end det vil kræve, at alle formelle forhold er opfyldt, ligesom

boligens formål skal fremstå klart og tydeligt som erhvervsmæssigt begrundet.

Afslutningsvist gøres det gældende, at rådighedsbetragtningen i praksis udgør en begrænset

problemstilling for personer uden bestemmende indflydelse, idet disse ikke selv aktivt

bestemmer over godet (boligen) og derved ikke som udgangspunkt må formodes at have

adgang hertil, med mindre andet er aftalt.
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7.0 Fri sommerbolig

I dette afsnit vil reglerne om fri sommerbolig blive belyst. Som det også var tilfældet med fri

bolig, er medarbejdere der har fået stillet et sommerhus til rådighed, uden at skulle betale fuldt

herfor, af sin arbejdsgiver skattepligtig heraf ifølge SL § 4176. Ligeledes skelnes der også her til,

hvorvidt arbejdsgiveren har bestemmende indflydelse på egen aflønning, idet dette kan have

betydning for råderetten over sommerboligen m.v.

Beskatning af sommerbolig sker i det omfang, at en arbejdsgiver har stillet en sommerbolig til

rådighed for arbejdstagere eller arbejdsgiver selv jf. LL § 16, stk. 5. Beskatningen vil tage

udgangspunkt i den periode den pågældende skattepligtige har råderet over sommerboligen,

og den skattepligtige værdi vil skulle medtages på selvangivelsen som B-indkomst. Det er

arbejdsgiver, der har pligt til at indberette værdien af sommerboligen for den pågældende

arbejdstager, samt indberette i hvilket omfang arbejdstageren har haft rådighed over

sommerboligen177.

Sommerboliger er gældende for en bred personkreds, idet disse både optræder som led i

personalepleje i såvel større som mindre selskaber, men samtidig også kan fungere som en

form for investeringsejendom i selskaber uden mange ansatte. Det er således ikke ualmindeligt

at stifte bekendtskab med disse i et bredt udsnit af danske selskaber.

I modsætning til reglerne for fri bolig er der ikke forskel på, hvordan personer med og uden

bestemmende indflydelse skal opgøre beskatningsgrundlaget. Regelsættet for hvorvidt der

foreligger rådighed eller ej er dog endnu mere omfattende, og ”formodningsreglen” er således

udgangspunktet ved enhver vurdering heraf.

Nedenstående afsnit omkring beskatning af fri sommerbolig vil indeholde de generelle regler,

herunder hvem der er omfattet af reglerne, hvornår man er omfattet, og hvad konsekvenserne

i givet fald vil være ved at have godet til rådighed. Regelsættet vil blive suppleret med en mere

dybdegående analyse af domme på de respektive områder.

7.1 Hvad er sommerbolig

Sommerbolig er et personalegode, der stilles til rådighed af arbejdsgiver. Modsat fri bolig, der

ofte stilles til rådighed for en bestemt type medarbejdere, vil en sommerbolig som oftest blive

stillet til rådighed for en bred gruppe af medarbejdere. Fri sommerbolig kan således betegnes

som et mere almindeligt personalegode, der generelt er mere relevant for flere personer, end

det er tilfældet med fri bolig.

176 Jf. SL § 4, litra b 1. pkt.

177 Jf. Den juridiske vejledning afsnit, C.A.5.16.2.1
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Der findes i regelsættet ingen direkte definition af, hvad der omfattes af betegnelsen

”sommerbolig”, hvorfor det må antages, at definitionen følger, hvad der alment må betegnes

som sommerbolig. Af den juridiske vejledning defineres sommerbolig som ”enhver form for

bolig, der har karakter af fritidsbolig, herunder sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed og

lignende”178. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde domme eller afgørelser på

tvivlstilfælde, hvorfor det ikke må formodes at udgøre nogen væsentlig problematik i praksis.

Idet der, som nævnt indledningsvist, skelnes mellem personer med og uden bestemmende

indflydelse på egen aflønning, vil reglerne for personer uden bestemmende indflydelse blive

gennemgået. Det bemærkes samtidig, at definitionen af hvilke personer der har bestemmende

indflydelse på egen aflønning følger samme praksis som tidligere beskrevet i afsnit 6.3.

7.2 Personer omfattet af reglerne

Reglerne omkring fri sommerbolig gælder ligesom det har været tilfældet ved de tidligere

belyste emner fri bil, fri telefon og fri bolig, for personer der får stillet en sommerbolig til

rådighed/råderet for privat anvendelse. Dette være sig såvel ansatte med og uden

bestemmende indflydelse. For nærmere beskrivelse heraf henvises til de respektive afsnit.

7.3 Beskatningsgrundlaget for personer uden bestemmende indflydelse

Som det nævnes ovenfor følger definitionen af personer uden bestemmende indflydelse den

definition, der tidligere er belyst i afsnit 6.3. Der er naturligvis personer i gråzoner, om end det

må formodes, at hovedparten af de personer der omfattes af regelsættet er helt ”almindelige”

lønmodtagere, der som et ekstra gode på arbejdspladsen har mulighed for at benytte en

sommerbolig i en eller flere uger om året til en fordelagtig pris eller helt gratis.

Ordningen ses på flere arbejdspladser, og kan for arbejdsgivere ses som et ekstra trækplaster

for at få de dygtigste medarbejdere ansat i lighed med de fleste andre goder.

Ifølge LL § 16, stk. 5 fastsættes beskatningsgrundlaget af en fri sommerbolig på baggrund af

den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober året før anvendelsen af sommerboligen. I tilfælde

hvor der ikke findes nogen offentlig vurdering (som oftest udenlandske ejendomme), benyttes

handelsværdien som beregningsgrundlag.

Idet det er vurderet, at der er forskel på den reelle værdi af råderetten over sommerboligen alt

efter hvilket tidspunkt på året den stilles til rådighed, er der differentieret i regelsættet, således

at der benyttes forskellige takster for ugerne 22 – 34 set i forhold til resten af året.

178 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.16.2.1
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For ugerne 22 – 34 beregnes den skattepligtige værdi pr. uge som 0,5% af den offentlige

ejendomsvurdering, mens satsen for de resterende uger i året nedsættes til 0,25% af samme

grundlag. Ligesom det er tilfældet for beskatning af fri helårsbolig, vil beskatningen ligeledes

blive nedsat med den skattepligtiges eventuelle egenbetaling, således at beskatningen

modsvarer den skattepligtiges reelle gevinst.

Selvom grundlaget beregnes i ”uger”, vil beskatningsgrundlaget blive reduceret i de tilfælde,

hvor medarbejderen ikke har råderet over en fuld uge, men eksempelvis blot et par dage. Dette

er således en væsentlig forskel fra eksempelvis fri bil, hvor det som udgangspunkt er hele

måneder, der anvendes til opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

Reduktionen fastsættes forholdsmæssigt, og et typisk eksempel vil således kunne være som

nedenstående. Eksemplet tager udgangspunkt i en sommerbolig, der stilles til rådighed for

medarbejderen i uge 29:

Indkomst

i DKK

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 500.000

Beskatningsgrundlag heraf, 0.5% pr. uge 2.500

Reduktion ved råderet i 3 døgn (4/7 dele af DKK 2.500) -1.429

Beskatningsgrundlag herefter ved råderet i 3 døgn 1.071

Som det fremgår af ovenstående beregning, er regelsættet og de dertil hørende beregninger

ikke videre komplicerede, hvorfor arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke bør have større

besvær med at administrere en sådan ordning. Ligeledes må risikoen for at ordningen

administreres forkert også formodes at være forholdsvis begrænset.

Idet der som nævnt indledningsvist ikke er forskel på, hvordan beskatningsgrundlaget opgøres

for personer med og uden bestemmende indflydelse, vil beregningen af grundlaget for

personer med bestemmende indflydelse således ikke blive illustreret yderligere. Ved

behandlingen af beskatningen af fri sommerbolig vil det således i stedet være begrebet

rådighed, der markerer forskellen på de to hovedgrupper.

7.4 Hvornår skal man beskattes (rådighed)

Når det ovenfor er fastslået, hvorledes værdien af sommerboligen opgøres, må det herefter

defineres, hvornår den enkelte medarbejder har råderet over sommerboligen, idet dette som

bekendt er af afgørende betydning for beregningen af den skattepligtige værdi, der skal

indberettes for den enkelte medarbejder.
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7.4.1 Hvornår skal man beskattes – arbejdstager

I almindelige ansættelsesforhold vil det som oftest være simpelt at fastsætte, hvorvidt den

enkelte medarbejder har råderet eller ej over den pågældende sommerbolig. Typisk vil

medarbejderne i en fælles kalender eller lignende skulle reservere boligen for at få adgang

hertil, og der vil således ikke kunne forekomme tvivlstilfælde, når beskatningsgrundlaget skal

beregnes og indberettes. Den enkelte arbejdsgiver vil samtidig typisk have fastsat eventuelle

tidsfrister for afbud, hvilket i sagens natur også kan påvirke, hvorvidt medarbejderen har

rådighed over sommerboligen eller ej.

Idet det næppe vil kunne dreje sig om høje og væsentlige beløb, foreligger der ingen offentlige

domme over tilfælde, hvor en medarbejder har booket og haft adgang til en sommerbolig men

ikke benyttet sig heraf, om end man kan forestille sig at dette forekommer ganske ofte. Det er

eksempelvis ikke svært at forestille sig en situation, hvor en medarbejder har booket en

sommerbolig i en given uge, men i sidste øjeblik er blevet forhindret i at udnytte denne og

derfor aflyser aftalen for sent. Man kunne i tillæg hertil forestille sig, at nøglen til

sommerboligen er modtaget af medarbejderen eller blot lagt frem på arbejdspladsen, så den

pågældende medarbejder frit kunne hente den.

Sådanne tilfælde må uden tvivl befinde sig i en gråzone og det kunne hertil være interessant at

overveje, hvorvidt sommerboligen i så fald udløste skattepligt for den pågældende

medarbejder, og i givet fald for hvilken periode, altså den fulde uge eller blot en del af denne.

Loven beskriver ikke direkte disse tilfælde, ligesom der heller ingen offentlige domme findes

herpå, da det er svært at forestille sig situationer, hvor beløbene kan være af væsentlig karakter.

Det må derfor være udgangspunktet at finde svaret ved igen at bruge ordlyden råderet i loven

og samtidig definere denne i sådanne tilfælde.

Til brug for definitionen af om medarbejderen har haft råderetten, vil man passende kunne

bruge den praksis, der i øvrigt gør sig gældende i lignende tilfælde i LL § 16, og særligt ved

beskatning af sommerboliger, nemlig formodningsreglen. Denne er i praksis årsagen til, at der

ved vurderingen af beskatningsgrundlaget for fri sommerbolig skal skelnes mellem

medarbejdere med og uden bestemmende indflydelse, ligesom den også er gældende flere

andre steder som eksempelvis ved vurdering af fri bil.

Det bemærkes dog, at formodningsreglen kun direkte er gældende for sommerboliger, om end

behandlingen af de tidligere nævnte emner har underbygget, at den i en vis forstand også i

praksis er gældende, idet det kan være ualmindeligt svært/umuligt at bevise, at der ikke har

været rådighed over et givent aktiv.

I al sin enkelthed betyder reglen (eller fortolkningen heraf), at man må formode, at den

pågældende skattepligtige person har gjort fuldt brug af et skattepligtigt gode i den periode,
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personen har haft adgang til det. Denne praksis/regel vil blive gennemgået i senere afsnit, hvor

beskatningen af sommerboliger for personer med bestemmende indflydelse på egen aflønning

gennemgås.

Tages der udgangspunkt i formodningsreglen, vil der i de tilfælde, hvor medarbejderen har fået

nøglen udleveret og er i besiddelse af denne den fulde uge, ikke være nogen tvivl om, at der

skal ske beskatning af den fulde uge. Medarbejderen vil i disse tilfælde reelt have haft mulighed

for at benytte sommerboligen den fulde uge, og det vil derfor være formodningen, at

medarbejderen har udnyttet denne mulighed.

Omvendt vil det være mere kompliceret at vurdere skattepligten i tilfælde, hvor nøglen blot er

lagt frem til medarbejderen på arbejdspladsen. I disse tilfælde må det dog vurderes, at nøglen

reelt også må anses for at være udleveret, og det må derfor umiddelbart vurderes, at der skal

ske beskatning, med mindre medarbejderen har haft mulighed for at returnere nøglen til den

rette ansvarshavende.

Det må dog i tilknytning til de omtalte eksempler tilføjes, at den enkelte arbejdsplads’ interne

politikker også kan og bør indgå i den endelige vurdering. Således vil arbejdspladsen ofte have

en deadline for, hvornår reservationen af et sommerhus kan afbestilles uden beregning for den

ansatte, der samtidig vil ligge til grund for, om der sker indberetning til SKAT eller ej.

7.4.2 Hvornår skal man beskattes – arbejdsgiver/bestemmende indflydelse

I lighed med de tidligere belyste emner om beskatning af fri bolig m.v. skal der som benævnt

også ved sommerboliger skelnes mellem, hvorvidt den skattepligtige har bestemmende

indflydelse på egen aflønning eller ej.

Den skattepligtige værdi af en sommerbolig fastsættes for en skattepligtig med bestemmende

indflydelse således som 16,25% af ejendommens værdi pr. år. De 16,25% er en sammentælling

af de benævnte satser i ovennævnte afsnit 7.3.

Da der ikke er nogen forskel på selve beregningen for skattepligtige med og uden bestemmende

indflydelse, vil denne ikke blive gennemgået yderligere i indeværende afsnit. Den afgørende

forskel mellem skattepligtige med og uden bestemmende indflydelse går som følge af

ovenstående derfor alene på rådighedsbegrebet. Som det også er tilfældet tidligere i

indeværende afhandling, er praksis ”formodningsreglen”, der i al sin enkelthed betyder at det

må formodes, at hovedaktionæren har haft rådighed over sommerhuset, med mindre dette kan

dokumenteres udlejet eller ubeboeligt.

Som det var tilfældet i afsnit 6.6.1.1, under fri bolig for hovedaktionærer, kan særligt situationer

med ubeboelighed dog i praksis vise sig ualmindeligt svært at dokumentere.
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For så vidt angår situationer, hvor sommerboligen har været udlejet i en periode, bør dette dog

være nogenlunde simpelt at dokumentere, enten via bogførte indtægter eller alternativt via

lejeaftaler med eventuelle udlejningsbureauer. Udlejning af sommerboliger har dog også flere

faldgruber, der vil blive belyst nedenfor i afsnit 7.4.3.

Som tilføjelse til ovennævnte afsnit bemærkes det dog, at der ved flere ejere ikke sker

dobbeltbeskatning. I disse tilfælde fordeles den skattepligtige værdi ligeligt på de respektive

ejere179.

7.4.3 Bestemmende indflydelse og rådighed - personalesommerhuse

Som det nævnes ovenfor er ”formodningsreglen” gældende, når det skal vurderes, hvorvidt en

skattepligtig med bestemmende indflydelse har råderet over et givent sommerhus. Dog er der

undtagelser hertil, hvis sommerboligen kan gå under betegnelsen ”personalesommerhus”180.

For at en sommerbolig kan gå under betegnelsen personalesommerhus, er der angivet en

række forhold, der alle skal være opfyldt. Disse er:

 Sommerboligen skal som led i et ansættelsesforhold stilles til rådighed for

virksomhedens ansatte i 13 uger eller mere pr. år.

 Mindst 8 af de 13 uger skal ligge i ugerne 22 – 34.

 De øvrige ansatte må ikke have bestemmende indflydelse.

 De øvrige ansatte må ikke være hovedaktionærens nærtstående.

Ovenstående punkter må som udgangspunkt betegnes som forholdsvis lempelige i de tilfælde,

hvor en sommerbolig rent faktisk er anskaffet med det formål at øge personaletilfredsheden

ved at stille et personalegode til rådighed for de ansatte. I sådanne tilfælde vil det, naturligvis

afhængig af virksomhedens størrelse og boligens attraktivitet, som udgangspunkt ikke være

nogen udfordring at opfylde ovennævnte krav.

Det skal dog til ovennævnte bemærkes, at begrebet ”stillet til rådighed” ikke her udelukkende

betyder, at personalet skal have mulighed for at leje sommerboligen, men at personalet rent

faktisk lejer sommerboligen. På denne måde adskiller regelsættet, og ikke mindst definitionen,

sig fra eksempelvis beskatningen af hovedaktionærer, hvor rådighedsbegrebet ingenlunde

kræver, at aktivet er ”faktisk benyttet”181.

Netop denne forskel må betragtes som bemærkelsesværdig, idet det for mange virksomheders

vedkommende ikke vil være svært at løfte bevisbyrden for, at personalet har haft muligheden

179 Den juridiske vejledning, afsnit 5.16.2.2 og SKM2014.281.SR

180 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.16.2.2

181 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.16.2.2
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for at benytte en sommerbolig. Dette ville givetvis kunne dokumenteres med opslag på

intranet, personalehåndbog, bookingkalender og dets lige. Om end regelsættet er forholdsvis

lempeligt, er dette dog fortsat en lidt besynderlig risiko en hovedaktionær skal løbe i de

tilfælde, hvor sommerboligen eksempelvis kun er udlejet i 7 af de 8 uger i perioden uge 22 –

34.

Det er selvfølgelig et tænkt eksempel, men i princippet kan det reelt lade sig gøre, at en

hovedaktionær bliver omfattet af formodningsreglen, selvom sommerboligen er udlejet til

personalet i 40 uger, hvoraf kun de 7 uger er i den pågældende periode. Dette vil dog

selvfølgelig så også medføre, at rådighedsbeskatningen kun vil ske for den resterende periode

af året (altså ikke for de 40 uger, hvor sommerboligen havde været udlejet).

7.4.4 Bestemmende indflydelse og rådighed - sommerhuse

Som det indledningsvist er nævnt, gælder formodningsreglen ved vurderingen af, om et

sommerhus har været til rådighed for en skattepligtig med bestemmende indflydelse på egen

aflønning. Det betyder med andre ord, at det er udgangspunktet, at den skattepligtige vil gøre

brug af sommerboligen, hvis den er til rådighed og dermed også, at der skal ske beskatning.

Det blev under gennemgangen af fri helårsbolig konkluderet, at det forhold at den

skattepligtige ikke havde gjort aktivt brug af boligen var irrelevant ved bedømmelsen af, om

der skulle ske beskatning eller ej. Alene det forhold, at boligen (og i dette tilfælde også

sommerboligen) har været til rådighed medfører beskatning182.

7.4.5 Rådighedsbegrebet generelt

Netop begrebet ”rådighed” blev i anden sammenhæng fastslået i en højesterets dom fra 2006,

hvor højesteretten fandt, at der skulle ske beskatning af ”fri båd”, selvom den skattepligtige i

god tro via en logbog havde godtgjort, at båden kun havde været benyttet privat i begrænset

omfang183. Sagen er interessant, idet den er ført igennem flere instanser med flere forskellige

kendelser inden Højesterets afgørelse.

For kort at belyse sagen, er der tale om en skattepligtig A, der igennem den kommunale

skattemyndighed havde fået tilsagn om, at der udelukkende skulle ske beskatning af den

private benyttelse af en lystbåd. A havde således ført logbog over benyttelsen af båden, således

at denne kunne dokumenteres i tilfælde af en eventuel senere skattekontrol. Ikke desto mindre

var skatteforvaltningen ved en senere kontrol af den overbevisning, at der uagtet den førte

logbog og uagtet det faktum, at A havde været i god tro skulle ske beskatning af den fulde

rådighed over lystbåden.

182 Se afsnit 6.6.1.2 og i tilknytning hertil SKM2014.272.BR

183 Jf. SKM2006.553.HR
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Højesteretten afgjorde, at uagtet den tilkendegivelse A havde fået fra den kommunale

skattemyndighed, skulle der ske beskatning af den fulde rådighed. Baggrunden herfor var, at

den kommunale skattemyndigheds tilkendegivelse havde været i åbenbar modstrid med

ordlyden fra LL § 16, stk. 6:

” Såfremt en lystbåd som led i et ansættelsesforhold er stillet til rådighed for en ansat direktør

eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses den

pågældende at have lystbåden til rådighed hele året”

Uagtet A’s intentioner og gode tro kunne der således ikke ses bort fra den gældende lovgivning.

Dommen er interessant, fordi Højesteretten principielt understreger, at det er den faktiske

rådighed der beskattes og ikke brugen af det givne gode. Idet ordlyden i LL § 16, stk. 5 for

sommerboliger er tilnærmelsesvis ens (”lystbåd” er erstattet med ”sommerbolig”), vil samme

praksis således kunne overføres direkte hertil.

Den gældende praksis og konklusionen fra højesteretten kan og vil således kunne overføres

direkte til behandlingen af sommerboliger, om end der i anden sammenhæng er mindre

forskelle, der ikke vil blive belyst yderligere.

7.4.6 Rådighedsbegrebet sommerboliger – bestemmende indflydelse

Ligesom det er tilfældet med reglerne for fri bolig, og som det i øvrigt er illustreret ovenfor i

afsnit 7.4.5, er der skærpede regler for hovedaktionærer, når det skal vurderes, om der skal ske

beskatning af fri sommerbolig. Som det fremgår ovenfor, er det således alene et spørgsmål om

den skattepligtige har haft rådighed over sommerboligen.

Et eksempel på dette fremgår af SKM2009.558.HR184, der er en stadfæstelse af en dom afsagt

i Vestre Landsret, SKM2008.8.VLR, hvor et selskab, der ejes af person A, medio 2001

erhverver en hotellejlighed for DKK 620.000. Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet

i 1998/99 ændrer hovedformål og overgår til at blive et egentligt investeringsselskab, der

handler med værdipapirer og andre investeringsobjekter. Sagen omhandler indkomstårene

2001 og 2002.

I forbindelse med erhvervelsen af hotellejligheden indgår selskabet en aftale med et

udlejningsbureau G2, der skal forestå udlejningen af hotellejligheden fra 1. juni 2001. Det

fremgår blandt andet af aftalen med G2, at ”den enkelte hotellejlighedsejer er berettiget til selv

at benytte sin hotelejerlejlighed i de perioder, hvor den ikke er udlejet samt i øvrigt efter aftale

med G2 dog højst 3 uger i højsæsonen, d.v.s. juni, juli og august.” Det understreges dog

184 Jf. SKM2009.558.HR
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samtidig, at den private brug ikke må få et omfang der kan stille tvivl om, at

hotelejerlejligheden er drevet som hotel.

Aftalen erstattes pr. 1. oktober 2001 af en tilsvarende med et nyt udlejningsbureau G3, hvor

der med virkning fra 1. juli 2003 indgås en ny aftale. I denne aftale er ejernes egen benyttelse

af de enkelte hotellejligheder nu begrænset til 5 uger årligt. Dette præciseres endvidere i et

særskilt bilag til kontrakten, dateret 20. august 2004, hvoraf det også fremgår, at dette regelsæt

har været gældende fra G3’s indtræden som udlejningsbureau i 2001.

Af bemærkningerne til afgørelsen fastslås det, at A på intet tidspunkt har gjort brug af

hotellejligheden, idet A har foretrukket andre feriedestinationer. Der er således ikke hverken

hos G2 eller G3 foretaget indskrænkninger i disses ret til at udleje hotellejligheden.

Uagtet ovenstående når retten alligevel frem til, at der skal ske beskatning af den periode i

såvel 2001 og 2002, hvor hotellejligheden ikke var udlejet. Årsagen hertil er dels, at der i

kontrakten med G2 ikke var defineret en præcis tidsbegrænsning på ejernes benyttelse af de

respektive hotellejligheder, ligesom det i aftalen med G3 ikke kunne godtgøres, at det tillæg

der blev udarbejdet i 2004 også var gældende i 2001 og 2002.

Det bemærkes samtidig til ovenstående, at der blandt dommerne var enighed om, at

udlejningsbureauernes edb-systemer godtgjorde, at A på intet tidspunkt havde henvendt sig

med ønske om selv at gøre brug af hotellejligheden. Ligesom det har været tilfældet tidligere i

indeværende afhandling, foreligger skattepligten således alene på baggrund af råderetten og

ikke selve benyttelsen.

Hvis der skal summeres op på ovenstående dom, må det konstateres, at denne er en af de mere

hårde. Af sagen fremgår det entydigt, at A igennem sit selskab på intet tidspunkt har erhvervet

hotellejligheden af private hensyn, men i stedet som et investeringsobjekt. Dette underbygges

dels af, at A ikke har gjort brug af hotellejligheden og dels af selskabets hovedformål, der

igennem flere år havde været investering. Anskaffelsen af hotellejligheden kan således til fulde

begrundes med forretningsformål for øje185.

Dommen må således betegnes som en understregning af, hvor vigtigt det er, at formalia

omkring afståelse af råderet overholdes i forbindelse med selskabers erhvervelse af

185 Tilsvarende behandlet i Revision og Regnskabsvæsen ”Kommentarer til udvalgte afgørelser” i 2010

af dr. jur. Jan Pedersen. Jan konkluderer på flere domme omkring beskatning af helårsbolig og

sommerbolig, og kommenterer at: ”Skatterågiverens eneste fornuftige råd ved anskaffelse af ejendom

er at der kan garanteres en fuld og utvivlsom professionel og erhvervsmæssig anvendelse. Investering

i ejendomme som er egnet til privat anvendelse må derfor – på det kraftigste – frårådes.

Retstilstanden foreskriver således en urimelig og ubegrundet beskatning”
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sommerboliger af en hvilken som helst art. Dette gælder uagtet selskabets aktivitet og formålet

med investeringen.

Af ovenstående dom fremgår det tydeligt, at formalia så som indgåelse af kontrakt med

eksternt udlejningsbureau som tydeligvis definerer omfanget af råderetten over boligen og som

præciserer eksempelvis antal uger den faktiske råderet begrænses til, ikke er tilstrækkeligt. For

A, der tydeligvis ikke ønskede at gøre brug af hotellejligheden, ville en fuldstændig fraskrivelse

af al privat brug af denne således kunne have begunstiget ham i ovennævnte sag.

Netop muligheden for at frasige sig råderetten over en sommerbolig kan således være ganske

afgørende i sager som ovenstående. Muligheden for at fraskrive sig råderetten over en

sommerbolig kan dog i praksis anses for ganske svær, ligesom praksis for området også

forekommer en anelse ”mudret” de enkelte retsinstanser imellem.

Således har Landsskatteretten i bindende svar SKM2010.859.LSR186 ændret SKAT’s tidligere

svar på, om en ejerkreds kunne undgå rådighedsbeskatning ved investering i en sommerbolig

i Frankrig.

Det fremgår af sagen, at selskabet A’s formål er at investere i udlejningsejendomme eller

sommerboliger i Frankrig, hvorfor anskaffelsen af den pågældende sommerbolig må betragtes

som et naturligt led heri. I forbindelse med anskaffelsen af sommerboligen er der indgået aftale

med et udlejningsbureau, hvori ejerne fraskriver sig ”enhver rådighed over ejendommen”, om

end det nævnes, at ejerne må besigtige ejendommen i forbindelse med eventuelle

vedligeholdelsesarbejder m.v.

SKAT har svaret nej i det bindende svar under henvisning til netop ovenstående

højesteretsdom SKM2009.558.HR og tilsvarende SKM2006.553.HR, der er gennemgået i

afsnit 7.4.5. SKAT noterer således i sit svar, at der med baggrund i ovenstående og den

generelle praksis, der kan henføres til ”formodningsreglen” ikke er mulighed for at frasige sig

råderetten over en sommerbolig, uagtet hvilke aftaler der er indgået med eventuelle

udlejningsbureauer.

Landsskatteretten har dog, som nævnt indledningsvist, ændret svaret således, at ejerne af

selskabet A kan frasige sig råderetten over ejendommen, hvis aftalen med udlejningsbureauet

indgås, og ”at hovedanpartshaverne i overensstemmelse med aftalens ordlyd ikke tager

ophold i lejligheden og aldrig overnatter i lejligheden”187.

186 SKM2010.859.LSR

187 SKM2010.859.LSR – direkte afskrevet
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Ud over det faktum at ejerne af selskab A udtrykkeligt frasiger sig enhver råderet over

sommerboligen i Frankrig, giver Landsskatteretten ikke yderligere detaljerede oplysninger om

deres bevæggrund for at ændre SKAT’s bindende svar. Det må dog bemærkes, at ejerne af

selskab A i deres argumentation blandt andet inddrager det faktum, at man i

SKM2009.558.HR fortsat har ret til at benytte hotellejligheden privat i en tidsbegrænset

periode om året, og at dette kan have haft afgørende betydning for udfaldet.

Hvis der således skal summeres op på ovenstående, må det konkluderes, at det er ualmindeligt

svært fuldt at frasige sig råderetten over en sommerbolig. Som det fremgår, er der ingen direkte

definition af, hvornår man kan frasige sig råderetten, så det må i alle tilfælde bero på en konkret

vurdering. Det kan dog med baggrund i ovenstående domme konkluderes, at hovedaktionærer

har størst mulighed for at frasige sig råderetten, hvis det direkte er aftalt, at sommerboligen

aldrig må benyttes af hovedaktionæren. I de tilfælde, hvor der er delvis adgang til

sommerboligen (som det eksempelvis var tilfældet med hotellejligheden i SKM2009.558.HR),

kan der nemt opstå tvivl om den reelle rådighedsbegrænsning, uagtet hvad aftalen med

udlejningsbureauet ellers måtte indeholde af begrænsninger.

Idet ”konkrete vurderinger” og ovenstående praksis kan rumme tilstrækkelig stor usikkerhed

for de enkelte hovedaktionærer, må det i alle tilfælde anbefales, at der indhentes bindende svar

i de situationer, hvor sommerboliger anskaffes af selskaber og disse i øvrigt ikke opfylder

betingelserne for at være personalesommerhuse eller i øvrigt grundigt erhvervsmæssigt

begrundede188.

7.5 Delkonklusion

Fri sommerbolig defineres som en sommerbolig, der er stillet til rådighed for en skattepligtig

person. Der er ingen nøjagtig definition af, hvad betegnelsen ”sommerbolig” dækker over, om

end det fremgår, at alt der har karakter af at være sommerbolig falder under fællesbetegnelsen.

Personer omfattet af fri sommerbolig er samme personkreds som omfattet af hhv. fri bil og fri

bolig.

Fri sommerbolig er en rådighedsbeskatning, hvilket vil sige, at godet nødvendigvis ikke skal

have været brugt. Der skal således ske beskatning af den fulde periode, hvor godet har været

til rådighed. Ved vurderingen af om en sommerbolig har været til rådighed, gælder

”formodningsreglen”, hvilket i praksis medfører, at det er ualmindeligt svært at undgå

beskatning, med mindre sommerboligen tydeligt kan dokumenteres udlejet.

Der er, i modsætning til fri bolig, ikke forskel på beskatningsgrundlaget for personer med og

uden bestemmende indflydelse. Alle skattepligtige beskattes derfor med en fast takst på

188 Tommy V. Christiansen belyser den erhvervsmæssige begrundelse i sit indlæg af 29. juni 2013 i

Jyllands-Posten, hvor også SKATs forskellige tolkninger belyses.
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henholdsvis 0,25% og 0,5% pr. uge af den seneste offentlige ejendomsvurdering, alt efter

tidspunktet på året. I de tilfælde, hvor sommerboligen ikke har været til rådighed en fuld uge,

vil skatten blive reduceret forholdsmæssigt således, at det kun er de fulde døgn, der bliver

beskattet.

Selvom der ikke er forskel i opgørelsen af beskatningsgrundlag for hovedaktionær og

arbejdstager, er det alligevel vigtigt at fastslå, hvilken af disse grupper den skattepligtige er

omfattet af. Dette skyldes rådighedsbegrebet, hvor hovedaktionær er skattepligtig af den fulde

rådighed, hvilket kan udgøre en stor del af et år i de tilfælde, hvor sommerboligen ikke udlejes

regelmæssigt. Det er derfor hensigtsmæssigt for hovedaktionær at sikre, at rådigheden af

sommerboligen er afskåret, når denne ikke benyttes. Praksis viser dog, at dette kan være

ualmindeligt svært, hvorfor det som udgangspunkt altid må anbefales, at der indhentes

bindende svar fra SKAT.

For selskaber med sommerboliger, der anvendes regelmæssigt af personalet, er der udarbejdet

en undtagelsesbestemmelse kaldet ”personalesommerhuse”. Heri er angivet krav om, at

sommerboligen skal anvendes af virksomhedens ansatte (nærtstående parter og øvrige

aktionærer eksklusiv) i mindst 13 uger årligt, hvoraf 8 uger skal være i ugerne 22 – 34.

Afslutningsvist skal det tilføjes, at rådighedsbetragtningen i lighed med fri bolig udgør en

begrænset problemstilling for skattepligtige uden bestemmende indflydelse, idet disse som

udgangspunkt må formodes at have begrænset adgang til det respektive gode.
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8.0 Konklusion

Lovgrundlaget for beskatning af personer i Danmark tager udgangspunkt i SL §§ 4-6. Af disse

fremgår det, at det danske skattesystem fastsættes ud fra nettoindkomstprincippet, hvilket vil

sige indtægter fratrukket udgifter. Lovgrundlaget er dog efterfølgende modificeret for, at

differentiere skatten og fradraget på udvalgte indkomstkategorier. Ved definitionen af

indtægter medregnes såvel kontante indtægter som formuegoder og i øvrigt sparet

privatforbrug.

Af LL § 16, stk. 1 fremgår det, at personer er skattepligtige af de respektive personalegoder, når

disse modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt

arbejde i øvrigt. Det vil således sige, at i de tilfælde, hvor der er tale om en slags betaling for en

ydelse, vil personer der modtager denne være skattepligtig heraf. Foruden arbejdstagere er

også hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af regelsættet.

Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige af markedsværdien. Der findes dog

undtagelser til beskatning og ligeledes regelsæt der for specifikke goder fraviger for beskatning

efter markedsværdien. Blandt andet er en række goder omfattet af bagatelgrænser på

henholdsvis DKK 1.100 for private personalegoder og DKK 5.600 for arbejdsrelaterede goder

skattefri. Andre goder er reguleret i LL §16, hvilket er gældende for fri bil, fri telefon, fri bolig

og sommerbolig, der alle beskattes efter skematiske satser. Afslutningsvist er goder der indgår

som led i almindelig personalepleje også fritaget fra beskatning.

Fælles for de pågældende goder er, at der skal ske beskatning ved den skattepligtiges rådighed

over goderne og ikke den faktiske anvendelse. Det vil således være tilstrækkeligt for at udløse

beskatning, at en skattepligtig har haft mulighed for at gøre brug af goderne. Ved vurderingen

af om der har været rådighed over et givent gode, skelnes der i al væsentlighed mellem personer

med og uden bestemmende indflydelse. Dette skyldes, at personer med bestemmende

indflydelse, qua deres fremtrædende position i selskabet, formodes at råde over aktiver ejet af

selskabet modsat eksempelvis almindelige arbejdstagere.

Værdien af fri bil beregnes jf. LL § 16, stk. 4 afhængig af, om det er en ”ny” eller ”gammel” bil,

hvilket afhænger af, hvornår bilen er anskaffet og registreret første gang. For biler, der er

anskaffet inden de er 36 måneder gamle, gælder at beregningsgrundlaget udgøres af

nyvognsprisen, dog med et nedslag på 25%, når bilens levetid overstiger 36 måneder. For biler

der er over 36 måneder gamle ved anskaffelsestidspunktet, udgør kostprisen beregnings-

grundlaget.

Fælles for begge regelsæt er, at den skattemæssige værdi udgør 25% af beregningsgrundlaget

op til DKK 300.000, og 20% af den resterende værdi, dog minimum DKK 160.000. Hertil
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tillægges 150% af bilens miljøtillæg. Der er ikke for fri bil forskel på beskatningsgrundlaget,

afhængig af om der er tale om hovedaktionær eller øvrige skattepligtige.

For hovedaktionærer er det dog grundlæggende svært at frasige sig rådigheden over en bil, idet

denne som udgangspunkt formodes at have ubegrænset adgang til bilen, qua hans position

som hovedaktionær og i mange tilfælde direktør i selskabet. Omvendt vil rådigheden for

ansatte lettere kunne fraskrives, da der ikke er interessesammenfald med selskabet. Ansatte

med firmabil har således mulighed for, at aflevere bilens nøgler efter endt arbejdsdag. Hvis

arbejdstager kører hjem i en af selskabets biler i erhvervsøjemed, og denne vil kunne anvendes

privat, kræver en fraskrivelse af rådigheden som minimum en underskrevet tro- og

loveerklæring samt en fyldestgørende kørebog.

Ved fri bolig skelnes der ved vurderingen af rådighed til, om den skattepligtige har

bestemmende indflydelse eller ej. Der er grundlæggende få tvivlstilfælde for personer uden

bestemmende indflydelse, idet disse som udgangspunkt enten bebor en given bolig eller ikke

har adgang hertil.

For personer med bestemmende indflydelse kan det vise sig svært at frasige sig rådigheden

over en bolig, med mindre denne kan dokumenteres udlejet eller direkte ubeboelig. Ved

vurderingen af om boligen har været til rådighed, indgår forhold som formålet med

anskaffelsen, offentlige registreringer samt øvrige formalia.

Når en arbejdstager har rådighed over fri bolig, skal der med virkning fra 1. januar 2013 ske

beskatning efter en vurderet markedsleje. Denne vil i tilfældet for lejeboliger svare til den reelle

husleje, mens den for ejerboliger vil være et begrundet skøn.

Der er mulighed for at få afslag i beskatningsgrundlaget i de tilfælde, hvor der i forbindelse

med ansættelsesforholdet er bopæls- og fraflytningspligt. I disse tilfælde gives et nedslag på

30% af beskatningsgrundlaget, mens der i de tilfælde, hvor der kun er fraflytningspligt, gives

nedslag på 10% af beskatningsgrundlaget.

For hovedaktionærer opgøres beskatningsgrundlaget som den højeste værdi af senest

offentlige ejendomsvurdering og ejendommens anskaffelsessum opgjort efter EBL. Herefter

skal hovedaktionæren beskattes af 5% heraf med tillæg af 1% af den del af

beregningsgrundlaget, der ikke overstiger DKK 3.040.000 og 3% af den resterende del.

Fri sommerbolig følger som udgangspunkt definitionerne fra fri bolig. Ved vurderingen af om

en sommerbolig har været til rådighed, gælder ”formodningsreglen”, hvilket i praksis

medfører, at det er ualmindeligt svært at undgå beskatning, med mindre sommerboligen

tydeligt kan dokumenteres udlejet. Rådigheden er dog lempeligere i forhold til fri bolig, da en
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aktuel rådighed kan fraskrives ved, at indgå bindende aftaler med udlejningsbureauer. Dette

kræver dog at al rådighed fraskrives.

Den skattepligtige skal beskattes af henholdsvis 0,25% og 0,5% pr. uge af den offentlige

ejendomsværdi, alt efter om sommerboligen benyttes i ugerne 22 – 34 eller den resterende del

af året. Der er ved beregningen ingen forskelle på, om den skattepligtige er hovedaktionær eller

ej.

Fri telefon beskattes ligeledes, når der er rådighed herover. Reglerne for fri telefon er dog

væsentlig lempeligere end de øvrige regelsæt, idet ansatte har muligheden for at afskære sig

råderetten ved at underskrive en tro- og loveerklæring, samtidig med at arbejdsgiver foretager

stikprøvevis kontrol af uregelmæssig telefoni. Såfremt man har fri telefon til rådighed, skal

denne beskattes med en årlig værdi på DKK 2.600, der er fast uagtet telefonens private

anvendelse.

Reglerne for fri computer og internet er modsat ovenstående personalegoder ikke omfattet af

en rådighedsbeskatning. Såfremt arbejdstager får stillet en computer til rådighed for privat

anvendelse, skal denne beskattes af markedsværdien heraf. Omvendt hvis denne er stillet til

rådighed til brug for arbejdet, vil dette ikke udløse beskatning. Det samme gælder internet,

som ikke skal beskattes i de tilfælde, hvor arbejdstager har mulighed for at tilslutte sig

arbejdsgivers netværk, hvilket muliggør anvendelse i erhvervsmæssig sammenhæng. I de

tilfælde, hvor man både har fri internet og fri telefon, vil den årlige beskatning heraf udgøre

DKK 2.600 for begge goder sammenlagt.

Ved vurderingen af forskellene mellem beskatningen af hovedaktionærer og almindelige

arbejdstager, må det konkluderes, at disse primært berører begrebet rådighed. Ved såvel fri bil,

fri telefon og fri sommerbolig er der ingen forskel på opgørelsen af beskatningsgrundlaget,

hvad enten den pågældende skattepligtige har bestemmende indflydelse eller ej. For hvad

angår fri bolig er der forskel i metoderne for opgørelse af beskatningsgrundlaget, hvor

arbejdstager beskattes af markedsværdien, mens hovedaktionæren beskattes efter skematiske

regler.

Reglerne som er beskrevet ovenfor, for så vidt angår rådighed, er derfor den største reelle

forskel mellem hovedaktionærer og arbejdstager, når alle de behandlede goder vurderes.

Rådigheden for hovedaktionær er således skærpet som følge af dennes interessesammenfald

med selskabet. Dette medfører også at rådigheden for hovedaktionæren som udgangspunkt

indtræder ved selskabets anskaffelsestidspunkt, mens det for arbejdstagere indtræder når

godet er til privat rådighed.
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9.0 Perspektivering

Igennem arbejdet med nærværende afhandling er en række interessante problemstillinger

blevet belyst og analyseret efter et konkret vurderet behov, om end nogle problemstillinger har

givet anledning til flere spørgsmål end andre.

Det faktum, at der skal ske beskatning af personalegoder forekommer åbenlyst, idet forholdet

direkte indgår i SL, og det ellers må formodes, at det danske samfund ville være indrettet

markant anderledes. Det må i et sådant scenarie formodes, at det ville være normen, at

vederlag blev givet i form af frie goder, og at det således kun ville være det begrænsede behov

for kontanter, der blev lønangivet og beskattet. Beskatningen af personalegoder og de hertil

knyttede regler er således centrale i indretningen af det danske skattesystem.

Med ovenstående in mente er begrebet ”rådighed” dog særdeles interessant, idet dette begreb

vel bedst kan beskrives som en nødvendighed, men også særdeles kontroversielt. Det må

formodes at regelsættet er sammensat således, at vurderingen af om der skal ske beskatning,

kan lade sig gøre så praktisk som muligt. Hvis der skulle ske beskatning af den faktiske brug af

godet, ville dette således kræve, at SKAT i hver sag pågreb den skattepligtige, mens denne

gjorde brug af godet.

På trods af ovenstående praktiske indgangsvinkel, er begrebet dog stadig kontroversielt, idet

dette på sin vis går på kompromis med mange af de elementer, vi ellers forbinder med vores

retssikkerhed. Igennem arbejdet med nærværende afhandling er det således ved flere

lejligheder blevet belyst, at der er tilfælde, hvor et gode beviseligt ikke har været benyttet, men

hvor der alligevel er sket beskatning, fordi den skattepligtige har haft mulighed herfor. Som

det også afspejles i afhandlingen, vil det som oftest i disse tilfælde være hovedaktionærer, der

er udsatte, idet disse har interessesammenfald med selskabet, og dermed ubegrænset adgang

til goder i forhold til eksempelvis arbejdstagere.

Netop det faktum at det som oftest vil være hovedaktionærer, der bliver rådighedsbeskattet,

kan give anledning til at stille spørgsmål til, i hvor stor udstrækning reglerne for beskatning af

personalegoder er politisk motiverede. Det er således nærliggende, at sammenholde de

nuværende regler med de regler, der i en kortere periode så dagens lys ved multimedieskatten.

Disse regler tog netop udgangspunkt i samme principper, som definerer beskatningen af

hovedaktionærer, om end der som udgangspunkt her var tale om væsentlig mindre goder. Det

er bemærkelsesværdigt, hvor mange åbenlyse ligheder der var mellem de to regelsæt, idet

multimedieskatten også var en rådighedsbeskatning, og idet det var tilnærmelsesvist umuligt

at frasige sig råderetten over det pågældende gode. Multimedieskatten var dog som bekendt

stærkt upopulær og blev da også efter blot to år afskaffet og erstattet af et regelsæt, der mindede

om de tidligere regler for beskatning af ”fri telefon”.
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Det at multimedieskatten bortfaldt, men at man ikke samtidig fandt lejlighed til at gennemgå

reglerne for beskatning af andre frie personalegoder for hovedaktionærer, må tilskrives de

politiske og samfundsmæssige tendenser. Den brede danske offentlighed er givetvis ikke

bekendt med regelsættene, men har samtidig også et stærkt ønske om, at velhavende

hovedaktionærer skal bidrage til samfundet og i hvert fald ikke snyde i skat. Det kan vel

populært siges, at en ændring i regelsættet ikke ”sælger billetter”, og det kunne måske ligefrem

antydes, at en sådan ændring kunne være direkte upopulær og svær at forsvare i et samfund,

der i stigende omfang er præget af korte og udetaljerede nyhedsstrømme.

Det at der kan være politik i emnet underbygges i særdeleshed af, at en lempelse af regelsættet

ville kunne foretages relativt simpelt. En tilføjelse til reglerne om at der ikke skulle ske

beskatning, hvis det var beviseligt, at godet ikke havde været anvendt privat, ville således

udelukke de scenarier, hvor beskatningen er åbenlyst uretfærdig. Det ville dog samtidig ikke

ændre på SKATs muligheder for at føre sager på baggrund af, at godet har været stillet til

rådighed. En sådan ændring ville ikke gøre regelsættet direkte retfærdigt, idet det fortsat måtte

formodes, at være ualmindelig svært at føre bevisførelsen for hovedaktionæren, men det ville

ikke desto mindre begrænse de helt åbenlyst uretfærdige tilfælde.

En anden indikation på den manglende politiske vilje er domstolenes fokus på formalia. Ved

behandlingen af problemstillingerne i indeværende afhandling er det konkluderet, at såfremt

hovedaktionæren vil gøre sig forhåbning om at undgå beskatning, skal alle formalia være

overholdt til punkt og prikke. Det forekommer naturligt, at skattepligtige skal have ”styr på

sagerne”, men der er også tilfælde, hvor det er helt åbenlyst, at der er tale om en hændelig fejl.

Det er eksempelvis tilfældet i SKM2011.2.BR, hvor der skulle ske beskatning af fri bil, blandt

andet fordi en tro- og loveerklæring gjaldt en tidligere bil og at denne ikke var blevet opdateret.

Afslutningsvist er regelsættene samtidig indrettet således, at der for hovedaktionær er mange

delvise ubegrundede faldgruber. Dette være sig for beskatningen af fri bil, hvor det eksempelvis

er meget svært at frasige sig rådigheden over en bil, der kun benyttes i sommerhalvåret. I disse

tilfælde er det eksempelvis ikke nok at have en stilstandsforsikring på bilen, selvom det faktum

at hvis en hovedaktionær benyttede bilen uden forsikring, ville det være et anderledes og

markant mere alvorligt regelbrud.

Andre eksempler kan være for sommerhuse, hvor det at et sommerhus er anskaffet som

personalesommerhus alligevel kan medføre beskatning, hvis sommerhuset ikke er benyttet af

personalet et bestemt antal uger og på bestemte tidspunkter af året. Alene det faktum at disse

faldgruber medfører mulighed for, at der sker uretfærdig beskatning, kan give anledning til

undren over, hvorfor disse ikke er fjernet. Den praktiske anledning til disse må som

udgangspunkt om ikke andet betegnes som begrænset.
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Naturligvis må det dog ikke tolkes således, at hovedaktionærer er udsat for en

samfundsmæssig hetz. Regelsættene er udformet over tid, og ligesom det er tilfældet i det

øvrige samfund, medfører det generelt høje danske skattetryk, at hovedaktionærerne har

incitament til at spekulere i deres skattebetalinger. Der er derfor ingen tvivl om, at reglerne for

beskatningen af personalegoder i et vist omfang skal være ”skrappe”, da det som nævnt

indledningsvist vil være svært i praksis ellers at påvise, at et givent skattepligtigt gode er

benyttet. Ovenstående pointer skal derfor alene ses i lyset af, at der må og bør være relativt

mange muligheder for at lempe regelsættene, uden at dette bør gå på kompromis med, at de

skattepligtige, der faktisk har skatteunddraget, bliver opdaget og beskattet som de bør.

At regelsættene ikke ændres, bør således kunne tilskrives politik, eller at de ikke udgør nogen

større problemstilling. Igennem vores behandling af nærværende er sidstnævnte ikke

umiddelbart tilfældet, idet der fortsat sker uretmæssig beskatning af særligt hovedaktionærer.

Det kan med baggrund heri formodes, at forholdet i stedet alene er politisk motiveret.
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