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 En skattefri diæt er ikke nødvendigvis 

skattefri, blot fordi ens arbejdsgiver  

siger det. Det har teknisk assistent  

Lisbeth Loklindt erfaret på den hårde 

måde.

Da hun for godt 10 år siden blev an-

sat hos HH Consult A/S var en del af af-

talen, at hun fik skattefri diæter i tillæg 

til den almindelige løn. Men af to årsa-

ger var diæterne skattepligtige fastslog 

SKAT:

•  Virksomheden havde ikke ført ordent-

ligt tilsyn med bilag.

•  Diæterne var afsat som et fast beløb 

(bruttoløn) og var derfor skattepligtige.

I første omgang måtte Lisbeth Loklindt 

selv betale skat af diæterne, men nu 

har Vestre Landsret slået fast, at det er 

HH Consult A/S, der skal til lommerne.

De skal nu betale ca. 150.000 kr. før 

skat til Lisbeth Loklindt samt ca. 50.000 

kr. i renter og sagsomkostninger.

Hav styr på bilagene

”Sagen viser, at det er vigtigt at have 

styr på regnskaberne, og at arbejdsgi-

verne også har det. Det kan selvfølgelig 

være svært at kontrollere ens arbejds-

giver, så det handler også om tillid,” for-

klarer Byrial Bjørst, advokat i Teknisk 

Landsforbund, der har ført sagen i 

landsretten.

Tillid har Lisbeth Loklindt ikke læn-

gere til HH Consult A/S. 

”HH Consult A/S har opført sig luset. 

De har aldrig set os i øjnene og indrøm-

met, at de lavede alvorlige fejl, der gik 

ud over os ansatte,” siger Lisbeth Lok-

lindt, der i dag er pensionist. 

SKAT opdagede de graverende fejl 

hos HH Consult A/S i 2005 og frem til 

nu har sagen verseret ved forskellige 

nævn og retsinstanser, inden landsret-

ten tidligere i år satte punktum.

”Jeg har været meget glad for, at 

Teknisk Landsforbund har ført sagen. 

Jeg er fuldt ud tilfreds, og jeg har altid 

fået den hjælp, jeg havde brug for. Det 

er jeg taknemmelig for,” siger Lisbeth 

Loklindt, der nu kan lægge syv års rets-

sager bag sig.

HH Consult A/S betragter sagen 

som afsluttet og ønsker ikke at kom-

mentere den. 1 

TL fører ikke normalt sager om skat. 

Denne sag var dog af principiel karakter 

og kan derfor danne præcedens for an-

dre lønmodtagere i samme situation.

Fik skattesmæk 
– nu skal chefen til lommerne
Da Lisbeth Loklindt blev ansat af HH Consult A/S blev hun lovet skattefri diæter. 
Men diæterne var skattepligtige mente SKAT. Nu skal arbejdsgiveren til lommerne. 

TL gør en
ForskeLTekst: Morten Terp  

Pas på de skattefri diæter

•  Hvis din arbejdsgiver lover dig skattefri  

diæter skal du være opmærksom.

•  Du og din arbejdsgiver skal holde pinligt styr 

på regnskaberne. 

•  Diæterne må ikke udbetales som et fast  

beløb, der modregnes i den almindelige løn.

skat.dk

Hvad er en skattefri diæt?

•  En skattefri diæt er en godtgørelse, du kan få for dine   

udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbin-

delse med en midlertidig udstationering.

•  Der er en række skrappe krav til bl.a. dokumentation 

og forudsætninger, før en diæt kan være skattefri.

•  Kontakt SKAT, hvis du vil kende reglerne for diæter.

skat.dk
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