REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1285 af 6/4 2017
Rabatordning til medarbejdere
Landsskatteretten har i en afgørelse af 5. april 2017 fundet, at der i LL § 16, stk. 3, 2.pkt. er en såkaldt
bagatelgrænse, således at medarbejdere, der modtager en uforholdsmæssig stor rabat fra deres arbejdsgiver,
skal beskattes af denne rabat, selvom rabatten ikke overstiger arbejdsgiverens kostpris.

Rabat på varer - afgørelse af 5. april 2017
Sagen omhandler en ansat i et bilfirma, som af sin arbejdsgiver køber en bil til arbejdsgiverens kostpris.
Medarbejderen ejer bilen i to år og sælger bilen videre privat med en fortjeneste på 9.000 kr.
Landskatteretten har i deres afgørelse lagt vægt på, at den ansattes købspris og salgspris har resulteret
i en økonomisk gevinst, som skal anses som yderligere løn jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og
statsskattelovens § 4, og beskatter medarbejderen ud fra, hvad arbejdsgiveren kunne have solgt bilen
for til en kunde på tidspunktet for medarbejderens køb.

Landsskatteretten har således med denne afgørelse valgt at se bort fra lovens ordlyd i LL § 16, stk. 3
2. pkt.:

" Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i sin
virksomhed, skal dog alene beskattes i det omfang, rabatten overstiger avancen hos den pågældende
arbejdsgiver m.v."

Med henvisning til at der i bemærkninger til loven fremgik følgende:
”Herved undtages ansattes køb med rabat af arbejdsgiverens varer i det omfang, rabatten ikke er
uforholdsmæssig stor.”
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Kommentarer
Afgørelsen betyder, at SKAT nu har mulighed for at beskatte medarbejdere, som af deres arbejdsgiver
modtager en rabat, som SKAT finder uforholdsmæssig stor.

Vi må håbe, at afgørelsen bliver indbragt for byretten.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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