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Bruttolønsordning, skat og moms på kursusudgifter
I forbindelse med tilmelding og deltagelse på en uddannelse eller på et kursus, dukker der ofte spørgsmål, om skatte- og
momsmæssige forhold op. Vi har kort summeret de væsentligste forhold her.
Skattemæssige forhold
Grundlæggende er det skattefrit for medarbejderen, hvis arbejdsgiveren betaler en medarbejders udgifter til grund-, efter- eller
videreuddannelse.
Skattefriheden gælder virksomhedens nuværende medarbejdere og medlemmer af bestyrelser mv. Det er også muligt at hjælpe
afskedigede medarbejdere, som ønsker at påbegynde en uddannelse, eller et kursus, når aftalen blot indgås inden ophøret af
ansættelsesforholdet.
Skattefriheden forudsætter, at uddannelsen eller kurset har et erhvervsmæssigt sigte for medarbejderen. Det er ikke en
betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for medarbejderens nuværende arbejdsfunktion.
Hvilke omkostninger må arbejdsgiveren dække, for at ydelserne er skattefrie, i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt
uddannelse:
•
•
•
•
•

Deltagerbetaling
Bøger
Kost, små fornødenheder og logi efter reglerne for skattefri rejsegodtgørelse/eller medarbejderens faktiske udgifter
efter regning.
Befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil (for 2018 udgør godtgørelsen for de første 20.000 km 3,54 kr. og 1,94
kr. pr. km derover)
IT udstyr i forbindelse med undervisningen eller kurset.

Bruttolønsordninger
En bruttolønsordning, betyder at medarbejderen kompenserer arbejdsgiveren for hele eller dele af udgiften til uddannelsen,
ved at gå tilsvarende ned i løn i en periode.
Arbejdsgiveren har også mulighed for at betale udgifter til bøger og studiematerialer, mod at medarbejderen accepterer en
lønnedgang. Forudsætningen er blot at de generelle betingelser for at indgå en bruttolønsordning er opfyldt, hvilket vil være
tilfældet for langt de fleste medarbejdere på det private arbejdsmarked. Overenskomstansatte, hvor lønnen er fastsat i en
bekendtgørelse, opfylder ikke betingelserne for at indgå en bruttolønsordning.
Moms
Hvis kursusdeltagerens virksomhed, er en fuldt momspligtig virksomhed, vil virksomheden have fuldt fradrag for den moms,
der tilskrives kurset, herunder kost og ophold.

Vi er klar med yderligere rådgivning, og i er naturligvis velkommen til at kontakte os.
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