
Bilag A – Regelsæt for honorering af forsøgspersoner på AAU – hvis ansat 
på AAU 

 

Er forsøgspersonen ansat på AAU  
 
Arbejdsrelateret deltagelse i forsøg  
Er forsøgspersonen ansat på Aalborg Universitet – og deltagelsen i forsøget udføres som et led i den ansattes 
arbejdsopgaver – anses honoraret for en del af lønnen.  Reglerne for indeholdelse- og indberetning følger derfor 
de almindelige regler herfor. 
  
Indberetning og evt. indeholdelse foretages til SKAT i den måned, forsøgspersonen har erhvervet ret til honoraret 
på følgende måde:  

• Kontant/gavekort med kontantlignende karakter 
Den pålydende værdi indberettes som A-indkomst i rubrik 13. Aalborg Universitet har pligt til at indeholde A-
skat af det kontante honorar. Der skal også indeholdes A-skat af den pålydende værdi af et gavekort, men 
hvis der ikke udbetales anden kontantløn, lader dette sig dog ikke gøre i praksis.  
 

• Tingsgave/naturalie-gavekort 
Tingsgaven værdiansættes til markedsprisen, dvs. den værdi, det vil koste den ansatte selv at købe gaven. 
Har Aalborg Universitet fået rabat ved købet, kan rabatprisen ifølge praksis anvendes.  
 
Hvis værdien af den enkelte præmie er mindre end eller lig med 1.100 kr. inkl. moms (2017), har Aalborg 
Universitet ikke indberetningspligt. Den ansatte skal i givet selv medtage værdien af gaver/goder, hvis den 
skattefri bagatelgrænse på 1.100 kr. samlet set (honorar og andre gaver/goder) overskrides i løbet af året. 
 
Hvis værdien af den enkelte gave/gode overstiger 1.100 kr. inkl. moms, skal Aalborg Universitet indberette 
værdien i rubrik 55. 
 

Ikke-arbejdsrelateret deltagelse i forsøg  
Er forsøgspersonen ansat på Aalborg Universitet – men deltagelsen i forsøget udføres ikke som et led i 
forsøgspersonens arbejdsopgaver – sidestilles forsøgspersonen med ikke-ansatte. Det betyder, at universitetet 
har indberetningspligt, men ikke indeholdelsespligt. 
  
Det må bemærkes, at SKAT forventes at anlægge en streng vurdering af, deltagelsen i forsøget er et led i ansæt-
telsen eller ikke.  Det vil således formodentlig kun være i forsøg, hvor også ikke-ansatte deltager og modtager til-
svarende honorar, og hvor opgaven tydeligt ligger uden for den ansattes normale opgavevaretagelse, at SKAT vil 
acceptere dette. 
  
Honorar for deltagelse ikke-arbejdsrelaterede forsøg er B-indkomst - og skal behandles som beskrevet i afsnit 3 i 
dette regelsæt.  
 

 


