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Sundhedsydelser
●
●

●

Du du skal indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af sundhedsbehandlinger mv. og -forsikringer.
Under visse betingelser kan du betale for sundhedsydelser, uden at medarbejderen bliver skattepligtig af dem, det er fx forebyggelse af
konkret arbejdsskade rettet mod bevægeapparatet.
Du har fradrag for udgiften som en driftsomkostning.

Betingelser for skattefri sundhedsydelser
For at den enkelte sundhedsydelse er skattefri, skal den enten være konkret arbejdsbetinget eller gives på arbejdspladsen som led i generel
personalepleje. Skattefriheden for de arbejdsrelaterede skader og sygdomme kan omfatte både forebyggelse og egentlig behandling.
De sundhedsydelser, du betaler, er som udgangspunkt skattepligtige som personlig indkomst for dine medarbejdere. Du du skal indeholde Askat og AM-bidrag af værdien af sundhedsbehandlinger mv. og -forsikringer.
Du kan under visse betingelser betale for dine medarbejderes sundhedsydelser, uden at de bliver skattepligtige af dem. Udgangspunktet er,
at udgiften til ydelsen er konkret arbejdsmæssigt begrundet. Det vil sige, at medarbejderen har fået en skade under udførelsen af arbejdet.
Det kan også være forebyggende behandling af arbejdsbetingede skader. Fx forebyggelse af konkret arbejdsskade rettet mod
bevægeapparatet.
Ydelsen kan også være skattefri for medarbejdere, når den gives på arbejdspladsen som almindelig personalepleje. Ydelsen må ikke være af
væsentlig værdi eller kunne henføres til den enkelte medarbejder.
Du har fradrag for udgiften som en driftsomkostning.
Du kan dække behandlingsudgiften på flere måder. Du kan fx betale behandlingsudgiften direkte, via en forsikringspræmie, via et helt eller
delvist rentefrit personalelån eller refundere udgiften til en forsikring, som medarbejderen selv har tegnet.

Liste over skattefri sundhedsydelser:
De skattefri sundhedsydelser, der er beskrevet i de følgende afsnit, er de almindeligst forekommende.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ordning, der tilbydes medarbejderne på din virksomhed, er skattefri eller ej, kan du søge mere information
hos SKAT.

Akupunkturbehandling
Behandling hos en akupunktør er skattefri for medarbejderen. Det er en betingelse, at udgiften går til behandling eller forebyggelse af en
arbejdsbetinget skade. Det kan fx være lindring eller forebyggelse af museskader. Det kan også være en skade, der er opstået i forbindelse
med et forkert løft eller skub på arbejdet.

Fysioterapeut
Medarbejderen kan kun modtage skattefri behandling, hvis det er behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade.
Det kan fx være behandling af en arbejdsskade, der er opstået i forbindelse med et forkert løft eller skub. Det kan også være instruktion i
korrekt arbejdsstilling for at forebygge skader.
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Gratis kaffe, te, vand, frugt og adgang til motionsrum
Medarbejderne skal ikke betale skat af kaffe, te, vand, frugt og adgang til motionsrum, hvis ydelserne:
●
●
●
●

kun er til rådighed på arbejdspladsen
er et led i den almindelige personalepleje
er goder af mindre økonomisk omfang
Det skal være vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Hospitalsindlæggelse
Du kan betale for din medarbejders hospitalsindlæggelse, men kun hvis der er tale om arbejdsrelaterede skader og sygdomsbehandlinger.

Kiropraktor
Medarbejderen kan kun modtage skattefri behandling, når det er behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade.
Det kan fx være behandling af en arbejdsskade, der er opstået i forbindelse med et forkert løft eller skub.

Massage
Massage kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Det kan fx
være massage til lindring eller forebyggelse af museskader.

Medicin
Medarbejderen kan skattefrit få dækket medicinudgifter, hvis der er tale om medicinbehandling for misbrug af fx alkohol og medicin, hvis der
foreligger en lægehenvisning eller skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen.
Udgiften afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere. Du kan begrænse tilbuddet efter generelle
kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer
Du skal være opmærksom på deltidslovens princip om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte
Skattefriheden er begrænset til udgifter afholdt i en periode på højst seks måneder fra 1. behandlingsdag. Tidsbegrænsningen på seks
måneder gælder ikke for medicinudgifter afholdt under indlæggelse på fx hospital eller klinik. Tidsbegrænsningen gælder heller ikke i forbindelse
med arbejdsgiverbetalt rygeafvænning.

Medlemskab af motionscenter
Din betaling af medarbejderens medlemskab i et motionscenter er som udgangspunkt skattepligtigt for medarbejderen.

Misbrug
Behandling for misbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler kan ydes skattefrit, hvis der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at
medarbejderen har behov for behandlingen.
Udgiften skal afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.
Du må gerne begrænse tilbuddet efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.
Du skal være opmærksom på deltidslovens princip om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte.

Psykolog eller psykiater
Medarbejderen kan kun modtage skattefri behandling, hvis det er behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Det kan fx være
behandling, hvis medarbejderen har fået psykiske problemer efter et trafikuheld i arbejdstiden.

Rygestop
Rygestopkurser, -terapi, -rådgivning og farmakologiske hjælpemidler, som fx nikotinpræparater, kan modtages skattefrit af medarbejderen,
hvis udgiften afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.
Tilbuddet kan begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.
Du skal være opmærksom på deltidslovens princip om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte.
Der kræves ikke lægehenvisning/-erklæring.
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Skattefriheden for dine ydelser til dækning af medicinudgifter i forbindelse med rygeafvænningen er uden tidsbegrænsning.

Sundhedsforsikring
Der er skattefrihed for sundhedsforsikringer, der kun omfatter behandling for misbrug af alkohol-, medicin eller andre rusmidler. Der skal i så
fald foreligge en skriftlig erklæring fra en læge, at medarbejderen har behov for behandlingen.

Sundhedstjek
Der er skattefrihed for sundhedstjek, hvis der er tale om sundhedstjek, der er del af den almindelige personalepleje, og tjekket foregår på
arbejdspladsen. Der må kun foretages få og billige målinger af fx blodtryk, kolesterol og blodsukker hos den enkelte medarbejder. Der må ikke
foretages en diagnosticering eller behandling.

Sundhedsundersøgelse
Der er skattefrihed for sundhedsundersøgelser, der foretages for at konstatere arbejdsrelaterede helbredsrisici.

Syge- og ulykkesforsikring
Medarbejderen beskattes ikke af præmier betalt af dig til syge- og ulykkesforsikringer, der dækker både arbejds- og fritid. Dækningen må ikke
overstige 500.000 kr.
Forsikringen skal ejes af dig, og medarbejderen skal være den forsikrede.

Vaccination
Vaccination af medarbejdere er skattefri, hvis vaccinationen i overvejende grad er ydet af hensyn til medarbejderens arbejde. Det kan fx
være influenzavaccination af en medarbejder, der ikke kan undværes under en kommende spidsbelastning.

Zoneterapi
Behandling hos en zoneterapeut kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en
arbejdsbetinget skade. Det kan fx være zoneterapi til lindring eller forebyggelse af museskader eller andre arbejdsskader på
bevægeapparatet.
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