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Vejledende anvisning / meddelelse fra Skattestyrelsen 

 

Emne:    Beskatning af gaver modtaget i ansættelsesforhold og som bestyrelsesmedlem 

    

Skattestyrelsen anviser hermed, at gaver der modtages i ansættelsesforhold, beskattes i henhold til den-

ne meddelelse. 

 

Meddelelsen gælder tilsvarende for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, 

udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Naalakkersuisut, Inatsisartut 

og kommunalbestyrelser. 

 

Meddelelsen indeholder følgende punkter: 

 

1. Hovedreglen: Gaver er skattepligtige  

2. Undtagelser 

2.1. Lejlighedsgaver, julegaver og nytårsgaver 

2.2. Gevinster ved konkurrencer på arbejdspladsen 

2.3. Gaver fra en personaleforening 

3. Pengegaver og gavekort 

4. Jubilæumsgratialer, julegratialer og fratrædelsesgodtgørelser 

4.1. Skattefrihed efter tjenestemandsreglerne  

4.2. Arbejdsgivers indberetningspligt 

5. Fradrag for arbejdsgiver 

5.1. Gaver til nærtstående 

6. Reference(r) / Hjemmelsgrundlag 
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1. Hovedreglen: Gaver er skattepligtige 

 

Gaver fra arbejdsgiveren til den ansatte er som hovedregel skattepligtige for den ansatte.  

 

I punkt 5.1 omtales de særlige regler vedrørende gaver til nærtstående. 

 

2. Undtagelser 

 

Skattestyrelsen accepterer i praksis, at arbejdsgiveren i nogle situationer kan give skattefrie gaver.  

 

Det gælder for tingsgaver (naturalier), som arbejdsgiveren uddeler til sine ansatte i form af lejligheds-

gaver, julegaver eller nytårsgaver.  

 

Tingsgaver (naturalier) er fx gavekurve med madvarer, blomster og vaser.  

 

Gaver værdiansættes til markedspris. 

 

Praksis er nærmere beskrevet nedenfor under punkterne 2.1 til 2.3. 

 

2.1. Lejlighedsgaver, julegaver og nytårsgaver 

 

Skattestyrelsen accepterer i praksis, at arbejdsgiveren kan give skattefri tingsgaver i form af lejligheds-

gaver, julegaver og nytårsgaver og lignende anledninger under en fast beløbsgrænse.  

 

For indkomståret 2018 og frem vil Skattestyrelsen i overensstemmelse med gældende praksis accepte-

re skattefrie tingsgaver med en værdi på op til 500 kr. 

 

Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der modtages i forbindelse med en privat mærkedag, eksempel-

vis i forbindelse med (runde) fødselsdage, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende. 

 

Det er ikke alle lejlighedsgaver, der er skattefrie, når de kommer fra arbejdsgivere. Det er sædvanlige 

gaver i anledning af runde fødselsdage og lignende begivenheder, der er skattefrie for den ansatte.  

 

Gaver ved andre begivenheder med tilknytning til privatsfæren, eksempelvis færdiggørelse af uddan-

nelse eller fratræden i forbindelse med overgang til pension kan også være skattefri for den ansatte 

som en lejlighedsgave. 

 

Giver arbejdsgiveren en julegave til 500 kr. plus en fødselsdagsgave til 500 kr. i løbet af et år udløser 

det ingen beskatning. Hvis værdien af den enkelte gave, derimod overstiger 500 kr., er den ansatte 

skattepligtig af gavens fulde værdi.  

 

Tingsgaver fra arbejdsgiver er B-indkomst, der skal selvangives, når værdien overstiger 500 kr. 
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2.2. Gevinster ved konkurrencer på arbejdspladsen 

 

Gevinster, præmier og hædersbevisning for udført arbejde, modtaget fra arbejdsgiver sidestilles som 

hovedregel med løn og er derfor skattepligtig for de ansatte. 

  

Kun i tilfælde, hvor der er afholdt spil efter reglerne i landstingslov om lotteriafgift og der er betalt 

eventuel lotteriafgift, er præmier og gevinster vundet ved konkurrencer på arbejdspladsen skattefri for 

de ansatte. Det følger af § 2 i landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift.  

 

Gevinster m.v., der ikke er omfattet af landstingslov om lotteriafgift, er A-indkomst.  

 

Arbejdsgiver har indberetningspligt. 

 

2.3. Gaver fra en personaleforening  

 

Gaver fra en personaleforening er skattefri under forudsætning af, at arbejdsgiveren ikke har ydet et 

væsentligt tilskud til en personaleforening, som har finansieret gaven. Det gælder for tingsgaver, pen-

gegaver og gavekort.  

 

3. Pengegaver og gavekort 

 

Pengegaver og gavekort fra arbejdsgiver er skattepligtige af det fulde beløb. Der er ingen beløbsgræn-

se for pengegaver og gavekort. 

 

Det gælder også, hvor arbejdsgiver har givet pengegave eller gavekort i lejlighedsgave, julegave eller 

nytårsgave. 

 

Pengegaver og gavekort sidestilles med løn, som er A-indkomst, og arbejdsgiver er indberetningsplig-

tig. 

 

4. Jubilæumsgratialer, julegratialer og fratrædelsesgodtgørelser 

 

Kontante ydelser i anledning af jubilæum, jul eller fratrædelse er som udgangspunkt skattepligtige som 

A-indkomst.  

 

4.1. Skattefrihed efter tjenestemandsreglerne 

 

Jubilæumsgratialer til privat eller offentligt ansatte er skattefri, hvis de ydes efter de for tjenestemænd i 

Grønland gældende regler. Det følger af § 34, stk. 1, nr. 13, i Landstingslov nr. 12 af 2. november 

2006 om indkomstskat.  

 

Jubilæumsgratialer efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, kan ydes som særlige tillæg 

i anledning af 25 års, 40 års eller 50 års jubilæum med på forhånd fastlagte beløb på henholdsvis 4.000 

kr., 5.000 kr. og 6.000 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1991), dog med regulering. Reglerne følger af Af-

tale om jubilæumsgratiale af 27. maj 1993. 
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4.2. Arbejdsgivers indberetningspligt 

 

En arbejdsgiver, der giver en ansat et jubilæumsgratiale, et julegratiale eller en fratrædelsesgodtgørelse 

har indberetningspligt. Værdien af gratialet eller godtgørelsen skal indberettes og medregnes til den 

ansattes A-indkomst.  

 

Jubilæumsgratialer, der ydes efter de for tjenestemænd gældende regler, indberettes ikke.  

 

5. Fradrag for arbejdsgiver 

 

Udgifter til lejlighedsgaver, julegaver, jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser mv. til ansatte 

kan fratrækkes som almindelige personaleudgifter af arbejdsgiveren. 

 

5.1. Gaver til nærtstående i ansættelsesforhold 

 

Denne del af meddelelsen gælder for ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiver (den selvstændigt erhvervs-

drivende) og den ansatte er nærtstående.  

 

Som nærtstående anses eksempelvis samlevende ægtefælle, børn, stedbørn og disses afkom eller ægte-

fæller samt forældre og bedsteforældre m.v. Definitionen af nærtstående svarer til den definition, der 

anvendes andre steder i skattelovgivningen.  

 

Nærtstående som modtager gaver fra deres arbejdsgiver, beskattes ikke af værdien af gaverne. Skatte-

friheden følger af § 34, stk. 1, nr. 3 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.  

 

Når arbejdsgiver er nærtstående med den ansatte, har arbejdsgiver som udgangspunkt ikke fradrag for 

gaver til den ansatte, medmindre gaven har samme værdi som til øvrige ansatte og gives på samme vil-

kår. Er der ikke øvrige ansatte, har arbejdsgiver ikke fradrag. 

 

6. Reference(r) / Hjemmelsgrundlag 

 

§ 13, § 14, stk. 1, nr. 2, § 24, stk. 1, nr. 1, § 34, stk. 1, nr. 3 og nr. 13 og § 75 i Landstingslov nr. 12 af 

2. november 2006 om indkomstskat.  

 

§ 2 i Landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift. 

 


