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1. Indledning 

1.1 Indledning med beskrivelse af problemstilling 

Personalegoder bliver brugt som aflønning af medarbejdere. Det gælder når der skal tiltrækkes nye 

medarbejdere, hvor det anses som en del af lønpakken, og det må formodes at være en alternativ 

måde for virksomhederne at aflønne deres medarbejdere i perioder som de senere år, hvor der ikke 

har været mulighed for større lønstigninger. Det indebærer også de mindre gaver, som 

virksomheder traditionelt set giver i løbet af året, det være sig julegaver, påskegaver, 

fodboldbilletter osv.  

Det kan derfor ikke undgås, at medarbejderne tænker i, hvorledes personalegoderne kan beskattes 

lavest muligt. Derfor er der fra SKATs side fokus på området. I 2010 og tidligere har alle 

personalegoder givet uden tilknytning til arbejdet, som udgangspunkt, været skattepligtigt uanset 

værdi - dog med visse undtagelser. Det har bl.a. medført beskatning for en række medarbejdere af et 

rabatkort til en værdi af 6 kr.1 For at lette byrden for medarbejderne i lignende tilfælde, blev der i 

2011 indført en ny bagatelgrænse, der medfører at medarbejderne ikke skal beskattes af gaver og 

arrangementer givet i privatmæssig forstand, der ikke overstiger et samlet beløb på 1.000 kr. årligt2.  

Personalegoder bliver ligeledes anvendt til at tiltrække og fastholde medarbejdere på et 

arbejdsmarked, hvor det kan være svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Emnet er løbende til 

diskussion både blandt medarbejdere, i offentligheden samt politisk, således at reglerne ikke bliver 

misbrugt til skattefri aflønning, men samtidigt ligger på et niveau, hvor det kan anvendes aktivt af 

virksomhederne som et supplement til lønnen.  

Ovenstående giver derfor anledning til en nærmere analyse af nogle af de mest anvendte og 

komplicerede personalegoder.  

Med udgangspunkt i en praktisk problemstilling vil vi for to medarbejdertyper, med en indkomst 

henholdsvis over og under topskattegrænsen, undersøge om personalegoderne reelt har en kontant 

merværdi for medarbejderne og i så fald i hvilke situationer. Opgaven er dermed udarbejdet med 

henblik på, at give medarbejdere et bedre beslutningsgrundlag i forhold til valg af personalegoder. 

Ligeledes vil vi sætte fokus på de udfordringer både virksomheden og medarbejderne har i forhold 

til indberetning af personalegoderne og ikke mindst selve værdiansættelsen af dem. Samtidig vil vi 

                                                 
1 SKM.2010.527.SR 
2”Skattefri bagatelgrænse for personalegoder”, den 17/3 2011 
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redegøre for hvilke goder, der hører under den nye bagatelgrænse, der som nævnt vedrører 

indkomståret 2011 og motivationen for indførelsen af bagatelgrænsen, samt hvilke goder der fortsat 

hører under den arbejdsrelaterede bagatelgrænse på 5.500 kr.  

Vi arbejder begge som revisorer og oplever emnet som relevant i forhold til vores arbejde, da 

personalegoder efterhånden er en udbredt del af lønpakkerne blandt de danske arbejdspladser. Vi 

finder det derfor relevant at undersøge hvorvidt og i hvilken udstrækning personalegoder har sin 

berettigelse.  

1.2 Problemformulering 

Ifølge statsskatteloven § 4 er naturalier blandt de skattepligtige indkomsttyper. Der findes et utal af 

gaver, en virksomhed kan tildele sine medarbejdere både i relation til arbejde, privat eller en 

blanding heraf, der kan defineres som naturalier og anden form for aflønning. Disse naturalier skal 

som udgangspunkt alle beskattes, men der er særlige regler herfor - heraf kommer begrebet 

personalegoder.  

Det er vores vurdering, at der i praksis findes og udbydes så mange personalegoder, at det kan være 

svært for den enkelte lønmodtager, at gennemskue den egentlige værdi af goderne. Reglerne er 

forskellige og beskatningen udregnes og opgøres på forskellige måder. Derudover findes der nu to 

bagatelgrænser for de goder af lav værdi, som gives enten i relation til arbejdets udførelse eller af 

ren privat karakter, hvor goderne er skattefrie. Det kan være svært at skelne mellem goder givet i 

rent arbejdsmæssigt øjemed, og hvornår det gives til privat forbrug, hvorfor kategorisering af de 

enkelte goder kan forekomme komplicerede. Samtidig findes der bruttolønsordninger, hvor 

medarbejderen selv er med til at betale for sit gode mod en nedgang i bruttolønnen. Alt dette er med 

til at gøre det svært for den enkelte medarbejder at vurdere, hvordan godet skal beskattes, og deraf 

nytteværdien og ikke mindst relevansen af godet.  

Vi ønsker derfor, at behandle reglerne for de enkelte personalegoder, ud fra to forskellige 

medarbejdertyper og komme med vores vurdering af, hvornår et gode kan generere en merværdi, i 

forhold til egenbetaling. Følgende problemstillinger vil blive besvaret undervejs: 

- Hvad er et personalegode? 

- Hvordan værdiansættes det enkelte personalegode? 

- Hvordan beskattes personalegoderne? 

- Hvornår hører et personalegode under bagatelgrænserne? 
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- Hvornår giver et personalegode en kontant merværdi for medarbejderne?  

Besvarelse af ovenstående problemstillinger vil dermed give et samlet overblik over relevansen af 

de enkelte personalegoder og belyse de udfordringer, der kan være ved beskatningen af 

personalegoder. 

1.3 Afgrænsning  

I opgaven har vi valgt kun at behandle reglerne for lønmodtagere og dermed afgrænse os for 

reglerne for hovedaktionærer i selskaber, medarbejdere med indflydelse på egen aflønning, ejere af 

personligt ejede virksomheder og deres familiemedlemmer. Årsagen hertil er, at der i nogle tilfælde 

gælder særlige regler for hovedaktionærer og ejere af virksomheder og at denne gruppe udgør et 

mindretal af den danske arbejdsstyrke. Ligeledes ønsker vi udelukkende at se på relevansen for 

personalegoder fra medarbejderens side, hvorfor vi ikke vil behandle emnerne fra arbejdsgivernes 

synsvinkel, da opgaven er tænkt som et redskab til brug for almindelige lønmodtagere. 

I vores behandling af personalegoder vælger vi at skrive om følgende personalegoder: 

- Fri bil 

- Multimedie - herunder fri telefon, internet og computer 

- Fri helårs - og sommerbolig 

- Sundhedsordninger - herunder sundhedsforsikringer 

- Rejser 

Ovenstående personalegoder, vælger vi at behandle dels grundet en udbredt anvendelse, samt at 

beskatningsreglerne kan forekomme komplicerede, hvorfor disse vurderes som værende nogle af de 

mest relevante for opgavens målgruppe. Goderne dækker bredt, da beskatningen af fri bil, bolig og 

multimedier opgøres på baggrund af standardsatser, hvorimod sundhedsordninger, 

sundhedsforsikringer og rejser opgøres på baggrund af markedsværdien. Dermed kan der være 

udfordringer i forhold til værdiansættelsen og altså også grundlaget for beskatningen. Ligeledes kan 

der ved rejser være problematikker i forhold til sondringen mellem erhvervsmæssig og privat 

karakter.  

For fri bil har vi valgt kun at sammenligne fri bil ordningen med køb af bil privat. Årsagen til at vi 

ikke vælger, at behandle leasing er ud fra en betragtning om, at leasing blot er en alternativ måde at 

anskaffe sig en bil på privat. Der vurderes derfor at det kommer an på den enkeltes egne 
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præferencer i forhold til valget mellem køb eller leasing af bil. I forhold til beregning skal der i 

begge tilfælde tages højde for en række af de samme forhold, hvorfor vi vælger kun at sammenligne 

med en af anskaffelsesmetoderne. Beskatningsgrundlaget for fri bil, bliver ikke påvirket af om 

virksomheden har leaset eller købt bilen, da det bliver beregnet ud fra bilens nypris eller 

anskaffelsessum. 

Herudover vil vi behandle brugen af bruttolønsordninger, da dette er en udbredt måde at tilbyde 

virksomhedens medarbejdere fordelagtige vilkår for køb af diverse forbrugsgoder som f.eks. 

computere, telefoner og pendlerkort mod nedgang i bruttolønnen. Det er derfor ikke et 

personalegode i almen forstand, men kan på sin vis sidestilles med dette, da det anses som et tilbud 

til medarbejderne fra virksomhedens side. Vi vil her se på beskatningen af de enkelte forbrugsgoder 

og dermed se på hvorledes dette rent faktisk er et økonomisk aktiv for medarbejderne.  

Vi tager udgangspunkt i indkomståret 2011 og gældende lovgivning med forbehold for eventuelle 

ændringer vedtaget efter Folketingets åbning i oktober 2011. Vi vil således ikke tage hensyn til 

eventuelle ændringer i beskatningsvilkår af de behandlede personalegoder som følge af 

finanslovsforhandlingerne for 2012. Dette vil dog kort fremgå af opgavens perspektivering.  

1.4 Metode 

For at besvare ovenstående problemformulering vil vi tage udgangspunkt i gældende retskilder, 

forskrifter, afgørelser og praksis på området. Dette vil danne grundlag for den beskrivende og 

analyserende del af opgaven. Igennem opgaven vil vi opstille beregninger ud fra to medarbejdere 

med forskellig indkomst, som begge er fuldt skattepligtige til Danmark. Beregningerne, samt 

væsentlige forhold i beskrivelse og analyseafsnittet, vil blive opsamlet i konklusionen som en 

overordnet besvarelse af problemformuleringen. 

1.5 Målgruppe 

Opgavens hovedformål er som nævnt at belyse personalegodernes relevans for hver af de to 

opstillede medarbejdertyper i afsnit 1.6. Dermed ønsker vi at give et brugbart værktøj til vurdering 

af, hvorvidt man bør anvende tilbuddet om personalegoder.  

Målgruppen for denne opgave er derfor primært medarbejdere i almindeligt ansættelsesforhold, der 

ønsker en gennemgang af reglerne for de udvalgte personalegoder, og hvilke forhold man bør være 

opmærksom på i en vurdering af relevansen af det enkelte gode.  
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1.6 Strukturering af opgaven 

For at besvare vores problemformulering vil vi strukturere opgaven som følger:  

Afsnit 1.7: Vi vil her opstille de to medarbejdertyper på forskellige lønniveauer samt præcisere 

hvilke forhold, der gør sig gældende for den enkelte medarbejder i form af kørselsbehov mv. Dette 

anvender vi i forhold til beregningerne i analyseafsnittet for at kunne konkludere på relevansen af 

personalegoderne for den enkelte medarbejder. 

Afsnit 2: I dette afsnit vil vi redegøre overordnet for begrebet personalegoder, hvad dette 

indeholder, samt hvem der kan få gavn af personalegoderne. Samtidig vil vi redegøre for 

beskatningsreglerne, herunder hvordan et personalegode værdiansættes og hvilke problemstillinger 

der kan være i forbindelse med dette. I relation til beskatningen vil vi redegøre for bagatelgrænserne 

på henholdsvis 1.000 kr. og 5.500 kr. Personalegoder som ikke har særskilt regelsæt og 

beløbsmæssigt ligger under de to grænser, hører under disse og er som udgangspunkt skattefrie. 

Efterfølgende vil vi redegøre for indberetningspligten af personalegoderne - hvem der bærer 

ansvaret for at SKAT får korrekte oplysninger og hvilke udfordringer dette skaber. Ovenstående 

skal bidrage til en generel forståelse af hvornår noget er et personalegode, og hvordan disse 

beskattes. Afsnittet vil tage afsæt i den gældende lovgivning, omtaler og afgørelser, der giver et 

indblik i eventuelle problemstillinger samt relevante foldere, artikler fra SKAT, revisionsselskaber 

og nyhedsbureauer.  

Afsnit 3: Vi vil i dette afsnit se på de generelle betingelser og beskatning af bruttolønsordninger, 

forskellen på beskatningen af forskellige goder og hvorledes et køb over bruttolønnen 

værdiansættes. Vi vil med udgangspunkt i de to medarbejdertyper, opstillet i afsnit 1.7, beregne de 

økonomiske konsekvenser for anvendelsen af bruttolønsordninger. Beregningerne vil tage 

udgangspunkt i goder, der henholdsvis beskattes til markedsværdien, er lempeligere beskattet, samt 

goder der er skattefrie. 

Afsnit 4: Ud fra de skitserede medarbejdere i afsnit 1.7 vil vi analysere og gennemarbejde de 

udvalgte personalegoder for den enkelte medarbejder. For hvert personalegode vil vi beskrive 

betingelsen herfor, værdiansættelsen, beskatningen og indberetningspligten. Herefter vil vi foretage 

en konkret skatteberegning for hver af de to medarbejdere, samt hvilke forhold der gør sig gældende 

og bør medtages i overvejelserne for den enkelte medarbejder. Skatteberegningerne vil tage 

udgangspunkt i de opstillede medarbejdereksempler og skatteforhold samt eventuelle 
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forudsætninger for personalegoderne. Dermed vil vi kunne lave en samlet konklusion om hvilke 

forhold, man bør være opmærksom på, samt for hvem det kan være fordelagtigt at vælge 

personalegodet som aflønningsform. 

Analysen vil blive beregnet ud fra en marginalskattebetragtning, samt gældende forhold for 

personalegoder med udgangspunkt i foldere fra revisionsselskaber, samt gældende lovgivning på 

området fra SKAT. 

Afsnit 5: Her vil vi lave en samlet konklusion på opgavens hovedpointer, og dermed kunne give 

vores vurdering af relevansen for personalegoder. 

Afsnit 6: I afsnittet vil vi foretage en perspektivering af opgavens hovedkonklusioner i forhold til de 

ændringer den nye finanslov medfører for de behandlede personalegoder, med virkning fra 

indkomståret 2012.  

Hvert afsnit samt relevante delafsnit afsluttes med en delkonklusion for på den måde at danne et 

overblik over opgaven, samt hele tiden holde fokus på de væsentligste punkter af relevans for 

opgavens problemformulering. 

1.7 Beskrivelse af indkomstforholdene for skatteobjekterne 

Til brug for vores analyse og den økonomiske konsekvens ved valget af det givne personalegode, 

vil vi tage udgangspunkt i to medarbejdertyper som begge er ansat i et almindeligt 

ansættelsesforhold i samme konsulentvirksomhed, hvilket indebærer kørselsbehov til kunder for 

begge medarbejdere. Der tages udgangspunkt i en marginalskattebetragtning ved beregninger af 

skatten for de to medarbejdere. 

1.7.1. Den unge medarbejder 

Den unge medarbejder er 30 år, og har arbejdet i virksomheden i 3 år, med en årlig indkomst på 

360.000 kr., hvilket er under topskattegrænsen3. Medarbejderen bor i Søborg med 15 km til 

arbejdspladsen og tager som udgangspunkt cyklen på arbejde. Medarbejderen har ikke egen bil. For 

den unge medarbejder beregnes skatten af den personlige indkomst, hvoraf der skal betales 

arbejdsmarkedsbidrag, med 40,9 procent inklusiv beskæftigelsesfradrag og 37,3 procent for 

personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.4                                                

                                                 
3 Topskattegrænsen er i 2011 409.100 kr.  
4 Tal fra Skatteministeriet 2011, (Tal-statistik - Indkomstfordeling) 
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1.7.2 Den erfarne medarbejder 

Den erfarne medarbejder er 50 år og har arbejdet i virksomheden i 15 år med en årlig indkomst på 

600.000 kr. og er derfor over topskattegrænsen. Bopælen er ligesom den unge medarbejder Søborg, 

og afstanden til arbejdet er ligeledes er 15 km. Den erfarne medarbejder kører dog hver dag turen i 

egen bil. Skatten af den personlige indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, 

beregnes med 56,1 pct. Af personlig indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag anvendes 

52,3 pct. som skattesats.   
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2. Personalegoder 

Lovens og de praksisbestemte regler er designet til at omfatte alle tænkelige goder, en virksomhed 

kan tilbyde sine medarbejdere, og der er forskel på, hvordan personalegoder beskattes. Det er derfor 

vigtigt at vide, hvad et personalegode er, og hvordan det beskattes. En introduktion til 

personalegoder følger af de næste afsnit. 

2.1 Hvad er et personalegode? 

For at forstå reglerne for beskatning af personalegoder, goder eller frynsegoder, som det også 

omtales, skal vi have en forståelse af, hvad et personalegode er. I Statsskattelovens5 § 4 er oplistet 

alle de indtægter, som medregnes til den skattepligtige årsindkomst. Desuden fremgår det at både 

penge og formuegoder af pengeværdi medregnes til den skattepligtige indkomst. Hermed defineres 

alle indkomsttyper. Det er altså ikke kun penge, som medregnes den skattepligtige indkomst, men 

også værdien af naturalier og frynsegoder, der skal medtages. Skatteobjektet kan altså som 

hovedregel ikke modtage løn eller goder uden at skulle beskattes af det. 

Således vil goder modtaget i et lønmodtagerforhold, som hovedregel være skattepligtig på samme 

måde som løn. Hertil kommer nogle undtagelser og uddybende regler, som medfører at goder ikke 

nødvendigvis beskattes på samme måde.  

I Ligningsloven6 § 16, stk. 1, uddybes det, at formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og 

helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder modtaget i ansættelsesforhold 

medregnes den skattepligtige indkomst. Disse 3 begreber er defineret for at kunne dække over 

samtlige måder, en virksomhed kunne tænkes at aflønne sine medarbejdere på.7    

Der er ingen reel definition af et personalegode fra SKATs side, men de skriver i deres juridiske 

vejledning, at et gode først betragtes som et personalegode, hvis det har tilknytning til den private 

sfære, og derved i en eller anden forstand giver medarbejderen en økonomisk fordel8. Som 

eksempel herpå kan nævnes arbejdsredskaber. Arbejdsredskaber som kun stilles til rådighed på 

arbejdspladsen er ikke et personalegode og anses ikke for værende et skattesubjekt. Først når 

arbejdsredskabet også kan anvendes privat, kan det vurderes at være et personalegode og beskatning 

heraf kan være tilfældet. 

                                                 
5 Herefter forkortet SL 
6 Herefter forkortet LL 
7 Ligningslovens regler i § 16 er gældende for personer i ansættelsesforhold m.fl. og dækker derfor også over vores to 
opstillede medarbejdertyper i afsnit 1.7. 
8 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.1 - Generelle regler for personalegoder 
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Det kan dog i nogle tilfælde være svært at sondre mellem hvornår et gode er rent erhvervsmæssigt, 

og hvornår godet også kan benyttes privat og dermed som udgangspunkt skal beskattes. Et 

eksempel herpå, kunne være arbejdstøj. Hvis et postbud modtager regntøj, som en del af en samlet 

uniform, gives regntøjet som led i at kunne udføre arbejdet. Regntøjet er ligeledes påført Post 

Danmarks navn og logo, og vurderes ikke som værende et gode som medarbejderen skal beskattes 

af. Dog kan regntøjet frit tages med hjem, og derfor principielt benyttes privat. Derfor bør 

medarbejderen beskattes af værdien af regntøjet for den periode dette anvendes privat. Det må dog 

antages som værende svært at håndhæve en sådan regel i praksis, hvorfor en postmedarbejder ikke 

beskattes af dette. Havde postbuddet derimod modtaget regntøj fra Helly Hansen uden Post 

Danmarks navn og logo på, havde det været skattepligtigt, da det er mere oplagt til at kunne 

anvendes privat. 

2.2 Beskatning af personalegoder 

Lønindkomst, herunder også naturalier og frynsegoder skal som hovedregel medregnes til den 

skattepligtige indkomst jf. SL § 4, stk. 1, litra c og § 4, stk. 1. Udgangspunktet for medarbejderen 

der modtager personalegoder er derfor, at værdien af alle modtagne goder skal indregnes som 

personlig indkomst. Der findes dog indtil flere undtagelser til hovedregelen, der har stor betydning 

for beskatningen. Her kan nævnes LL § 16, samt en række praksis bestemte regler på området f.eks. 

sædvanlige lejlighedsgaver til bryllup, runde fødselsdage m.v.9 Dette vil vi komme ind på i de 

følgende afsnit.   

2.2.1 Værdiansættelse 

Som nævnt ovenfor skal alle naturalier og frynsegoder en medarbejder modtager i et 

ansættelsesforhold beskattes jf. SL § 4. Betegnelsen personalegoder dækker over mange forskellige 

slags værdigenstande i mange forskellige kategorier. Man er derfor nødsaget til at foretage en 

værdiansættelse af det enkelte personalegode. 

Værdiansættelsen har til formål at fastlægge det korrekte beskatningsgrundlag for medarbejderen, 

således at man hverken bliver beskattet af en for stor eller lille værdi i forhold til det gode, man 

modtager. Hovedreglen for værdiansættelsen af personalegoder findes i LL § 16, stk. 3, der angiver 

følgende: 

                                                 
9 Den juridiske vejledning - C.A.5.5.1 - Jule- og nytårsgaver… 
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”Den skattepligtige værdi (..) fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den 

skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel”. 

Heraf fremgår det altså at alle personalegoder, som udgangspunkt skal værdiansættes til 

markedsværdien af det enkelte gode. Her kan som et eksempel nævnes ægtefælles deltagelse i 

forretningsrejser, der ikke er af strengt erhvervsmæssig karakter. Medarbejderen vil blive beskattet 

af markedsværdien, af ægtefællens rejse, svarende til hvad den samlede økonomiske værdi af 

ægtefællens deltagelse, i form af udgifter til fly, ophold og lignende. Ligeledes skal en medarbejder 

som udgangspunkt beskattes af markedsværdien af den del af rejsen, der ikke er af streng 

erhvervsmæssig karakter. Dette må formodes at give problemstillinger i forhold til 

værdiansættelsen. Emnet vil blive behandlet yderligere i afsnit 4.5. 

Dog er der i LL § 16, stk. 3 præciseret undtagelser til markedsværdiopgørelsen, hvor det fremgår at 

personalegoderne beskrevet i LL § 16, stk. 4-13 beskattes efter specifikke standardtakster fastsat af 

SKAT. Nedenfor ses eksempler på personalegoder, der beskattes efter fastsatte takster;  

- Fri bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, 

jf. LL § 16, stk. 4, pkt. 1, skal beskattes efter bestemmelserne i LL § 16, stk. 4. Nærmere 

herom under afsnit 4.1, hvor emnet vil blive behandlet.  

- Fri sommerbolig der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, skal jf. LL § 16, stk. 5, 

værdiansættes til ½ procent pr. uge af ejendomsværdien pr.1. oktober året før i ugerne 22-

34, mens procentsatsen af ejendomsværdien for årets øvrige uger udgør ¼. Dette vil blive 

uddybet i afsnit 4.3.2. 

- Fri lystbåd beskattes jf. LL § 16, stk. 6, af 2 % af bådens anskaffelsessum inkl. moms og 

levering, pr. uge båden er til skatteyderens rådighed. VI vil ikke komme nærmere ind på 

dette emne i opgaven.  

Der ses altså her bort fra den generelle antagelse om værdiansættelse efter markedsværdien af 

goderne.  

Yderligere fastsætter LL 16, stk. 3 at personalegoder der: 

”i overvejende grad er ydet til brug for den ansattes arbejde, medregnes kun, såfremt den samlede 

værdi af disse goder i et indkomstår overstiger et grundbeløb på 5.500 kr.”, 

Nærmere omkring bagatelgrænsen og brugen heraf vil blive behandlet i afsnit 2.2.3. 
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I afsnit 4 vil vi komme ind på de specifikke regler omkring værdiansættelsen af de personalegoder 

vi, jf. afgrænsningsafsnittet, har valgt at sætte fokus på.  

2.2.2 Generelt om beskatning 

Som nævnt skal alle naturalier og personalegoder som udgangspunkt beskattes efter reglerne i SL § 

4, undtagelsen hertil findes i LL § 16, stk. 3. Heraf fremgår det, at medarbejderen skal beskattes af 

markedsværdien af de modtagne personalegoder, dog med undtagelse af de personalegoder der er 

givet af hensyn til arbejdets udførelse og dermed er skattefri under en samlet grænse på 5.500 kr. 

Ligeledes giver bagatelgrænsen på 1.000 kr. medarbejderen skattefrihed af gaver af privat karakter 

såsom fodboldbilletter og lejlighedsgaver10. Enkelte personalegoder beskattes efter fastsatte takster, 

i stedet for markedsværdien, f.eks. fri bil, fri bolig, multimedier m.v. Det fremgår yderligere af LL § 

16, stk. 3, at en medarbejder ikke er skattepligtig af eventuelle rabatter en virksomhed måtte give til 

deres medarbejdere på egne varer, såfremt at rabatten ikke overstiger virksomhedens avance. 

Dermed ses altså bort fra værdiansættelse i forhold til markedsværdi, og giver i stedet 

medarbejderen skattefrihed af rabat på virksomhedens egne varer.11 Ligeledes beskattes 

reklamegaver modtaget af virksomheden i et ansættelsesforhold ikke, f.eks. paraplyer og 

kuglepenne, altså reklamevarer der jf. LL § 16, stk. 3, udgør en ”ubetydelig værdi”.  

Derudover er det fra SKATs praksis bestemt, at virksomheder der stiller diverse frugtordninger, 

kaffe og andre goder til rådighed i henhold til almindelig personalepleje, ligeledes udgør en 

ubetydelig værdi og dermed ikke er skattepligtigt for medarbejderne.12  

Beskatningsgrundlaget bliver altså bestemt ud fra, hvordan det enkelte gode værdiansættes. Der er 

dog forskel på, hvordan medarbejderen beskattes af det enkelte gode. Afhængig af hvilket 

personalegode der er tale om, skal det enten beskattes som A-indkomst eller B-indkomst. Beskattes 

godet som A-indkomst skal der betales både AM-bidrag og A-skat af godet, hvor godet som 

beskattes til B-indkomst, ikke bliver pålagt AM-bidrag. F.eks. bliver værdien af fri sommerbolig 

beskattet som B-indkomst, mens værdien af fri bil beskattes som A-indkomst, inkl. AM-bidrag.13  

                                                 
10 Mere herom i afsnit 2.2.3 
11 LL §16, stk. 3,2 
12 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.5 - Personaleplejefritagelsen 
13 ”Personalegoder 2011” – BDO 2011  



14 
 

2.2.3 Bagatelgrænserne 

Der er som nævnt tidligere i opgaven to bagatelgrænser på henholdsvis 1.000 og 5.500 kr., begge 

med den fordel for medarbejderne, at de lemper beskatningen.  

Bagatelgrænsen på 5.500 kr. reguleres efter Personskatteloven14 § 20. Denne bagatelgrænse fritager 

jf. LL § 16, stk. 3 medarbejderen for beskatning af personalegoder ”som arbejdsgiveren i 

overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde”. Dette betyder at personalegoder 

modtaget med henblik på arbejdets udførelse er skattefrit op til en samlet grænse på 5.500 kr. pr. 

indkomstår. Det er medarbejderens eget ansvar at holde styr på, der ikke modtages goder for en 

samlet markedsværdi over grænsen på 5.500 kr. Overskrides denne grænse skal medarbejderen 

beskattes af værdien af alle modtagne goder i indkomståret efter SL § 4, c.15  

LL § 16, stk. 3 præciserer dog, at nedenstående personalegoder ikke er omfattet af denne 

bagatelgrænse og dermed heller ikke indgår i beregningen af en eventuel overskridelse af 

bagatelgrænsen, selvom de måtte være givet i henhold til arbejdets udførelse;  

- Fri bil, fri sommerbolig og fri lystbåd 

- Fri kost og logi når værdiansættelsen kan foretages efter de af Skatterådets fastsatte 

normalværdier 

- Multimedier, jf. LL 16, stk. 12 er dette f.eks. computer, telefon m.v. der beskattes efter et 

fast grundbeløb på 3.000 kr. pr. år, selvom værdien af de modtagne multimedier måtte være 

over eller under 3.000 kr. 

- Fri helårsbolig, personalelån, tv – og radiolicens 

 Dermed vil en medarbejder, der som det eneste arbejdsrelaterede gode, modtager en firmabetalt 

telefon med mulighed for privat anvendelse, årligt blive beskattet af 3.000 kr. Den fastsatte værdi, 

kan således ikke inkluderes i bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, selvom telefonen er givet 

med henblik på arbejdets udførelse. Derimod vil en medarbejder, der modtager f.eks. avis eller 

vaccinationer med relevans for arbejdets udførelse f.eks. i forbindelse med forretningsrejser, eller 

vareprøvning af virksomhedens egne varer, kunne modtage goderne skattefrit, såfremt den samlede 

værdi ikke overstiger 5.500 kr.16  

                                                 
14 Herefter forkortet PSL. 
15 SKAT, ”Hvad er et personalegode, og hvordan skal det beskattes?” – spørgsmål og svar, vedlagt som bilag nr. 1.  
16 Eksempler på personalegoder der indgår i beregningen af bagatelgrænsen, er fundet i Skats pjece ”Personalegoder 
2010”, for indkomst året 2010 udgivet 5. januar 2011. Reglerne for indkomst året 2011 er endnu ikke udkommet.  
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Udover lempelsen på beskatning for arbejdsrelaterede personalegoder er det fra og med 

indkomståret 2011 vedtaget, at arbejdsgivere kan give medarbejderne skattefri gaver for en samlet 

værdi for op til 1.000 kr. årligt.17 Med indførelsen af denne bagatelgrænse for mindre 

personalegoder er det nu muligt for arbejdsgiveren, at give f.eks. billetter til sportsarrangementer, 

vingaver, påskegaver m.v. skattefrit for medarbejderen, så længe den samlede værdi ikke 

overskrider 1.000 kr. pr. indkomstår. Det gælder dog ikke billetter til arrangementer og 

sportsbegivenheder, der er givet som led i arbejdsgiverens sponsorat og efterfølgende uddelt til 

medarbejderne, da disse er skattefrie for medarbejderen og derfor ikke medregnes i de 1.000 kr.18 

Overstiger værdien af gaverne 1.000 kr., bliver medarbejderen dog beskattet af værdien af alle 

gaverne modtaget i indkomståret og ikke kun den del, der overskrider bagatelgrænsen. 

Bagatelgrænsen har dermed også betydning for den årlige julegave, som arbejdsgiverne traditionelt 

giver medarbejderne. Medarbejderen kan stadig modtage en skattefri julegave for en værdi af 

maksimalt 700 kr.19. Julegavens værdi skal dog medregnes i den samlede værdi af gaver modtaget 

af arbejdsgiveren, dog med den undtagelse at hvis den samlede værdi af alle årets gaver overstiger 

1.000 kr., bliver medarbejderen kun beskattet af den del, der ikke vedrører julegaven, såfremt at 

værdien af julegaven er under 700 kr.20 Ligeledes kan arbejdsgiveren vælge at øge værdien af 

julegaven til 1.000 kr. og under forudsætning af, at der ikke gives andre gaver i årets løb, bliver 

medarbejderne ikke beskattet af gavens værdi, selvom den overstiger de 700 kr.21 Den nye 

bagatelgrænse har ingen indvirkning på hidtil skattefri gaver og personalegoder såsom julefrokoster, 

bryllupsgaver, frugtordning m.v., der fortsat vil være skattefri og ikke indgår som værdi i 

opgørelsen af goder, som hører under denne bagatelgrænse.  

Indførelsen af den nye bagatelgrænse på 1.000 kr. anses som en lempelse af beskatningen for 

medarbejderne, der hidtil principielt har skullet betale skat af alle gaver, billetter m.v. udover 

julegaven. Med denne bagatelgrænse slipper medarbejderen for at skulle indberette værdien (mere 

omkring indberetningspligt i afsnit 2.3) af f.eks. en fodboldbillet og lignende, og administrationen 

omkring disse gaver må derfor antages for værende blevet lettere for både medarbejder, 

arbejdsgiver og SKAT. SKAT har før denne bagatelgrænse haft sager omkring goder af ubetydelig 

                                                 
17 ”Endeligt – Lempelse af beskatning af personalegoder”, udgivet af FSR d. 22. marts 2011 
18 ”Nye regler for beskatning og indberetning af personalegoder”, udgivet af Deloitte d. 16. juni 2011 
19 Julegaven er skattefri op til en værdi på 700 kr. såfremt denne gives i form af et naturalie. Giver virksomheden 
kontanter eller gavekort, skal gaven beskattes efter SL § 4, stk. 1, litra c, selvom værdien ikke overstiger 700 kr.  
20”Nye regler for beskatning og indberetning af personalegoder”, udgivet af Deloitte d. 16. juni 2011  
21 ”Endeligt – Lempelse af beskatning af personalegoder”, udgivet af FSR d. 22. marts 2011 
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værdi, der skulle beskattes. Et eksempel herpå ses i en afgørelse fra 2010, hvor en virksomhed ville 

tilbyde sine medarbejdere et rabatkort til en ca. værdi på 6 kr. årligt.22 SKAT afviste at værdien af 

kortet kunne høre under bagatelgrænsen på 5.500 kr., da kortet ikke kunne anses for værende 

udelukkende erhvervsrelateret men mere af privatkarakter. Desuden afviste SKAT, at kortet kunne 

betegnes som en naturaliegave af ubetydelig størrelse, og derfor skulle det beskattes som personlig 

indkomst.  

Eksemplets udfald var således at medarbejderne skulle beskattes af et rabatkort, med en årlig værdi 

på ca. 6 kr., fordi det ikke kun var givet i relation til arbejde. Dette undgås ved den nye 

bagatelgrænse for mindre personalegoder, da SKAT i lignende situationer vil lægge dette under 

denne grænse. Det betyder dog ikke at godet fremover altid vil anses for at være skattefrit, men 

såfremt der ikke modtages mindre goder med en samlet værdi der overstiger bagatelgrænsen, vil 

medarbejderen ikke skulle beskattes af det.  

2.3 Indberetningspligt 

Arbejdsgiveren har i nogle tilfælde indberetningspligt af personalegoder alt afhængig af hvilket 

personalegode, der er givet. Medarbejderen skal selvangive nogle personalegoder modtaget fra 

arbejdsgiveren og har det overordnede ansvar for at selvangivelsen, herunder det arbejdsgiveren har 

indberettet, er korrekt.  

Det er som udgangspunkt medarbejderens ansvar at holde styr på modtagelsen af personalegoder og 

værdien heraf. Medarbejderen skal derfor kunne vurdere markedsværdien af gaver og 

personalegoder modtaget i løbet af året. Det er således medarbejderens eget ansvar at selvangive 

værdien af personalegoderne givet enten som led i arbejdets udførelse eller som almindelig 

personalepleje, såfremt at disse overstiger bagatelgrænserne på henholdsvis 5.500 kr. og 1.000 kr. 

Dog er det arbejdsgivers pligt at indberette værdien af en bagatelgrænse-gave til en medarbejder, 

hvis denne overstiger 1.000 kr. og dermed bagatelgrænsen på 1.000 kr. alene for én gave.23  

Udover indberetningspligt i forhold til de overskridelse af de to bagatelgrænser har medarbejderne 

pligt til at indberette værdien af f.eks. firmabørnehave, vuggestue og bonuspoint til flyrejser, der er 

opnået i forbindelse med tjenesterejser. 

                                                 
22 SKM2010.527.SR 
23 ”Nye regler for beskatning og indberetning af personalegoder”, udgivet af Deloitte d. 16. juni 2011 
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Arbejdsgiverne har modsat pligt til at indberette værdien af fri firmabil, multimedier, fri bolig, båd, 

fri kost og logi og lignende.  

Udgangspunktet er altså, at det er medarbejderne selv, der har ansvaret for både værdiansættelse i 

forhold til markedsværdi og indberetning af en eventuel overskridelse af de to bagatelgrænser. Det 

må derfor formodes at give problemer i forhold til en korrekt værdiansættelse, og ikke mindst for 

mange medarbejdere at kunne vurdere, hvornår et personalegode hører under bagatelgrænserne på 

henholdsvis 1.000 kr. og 5.500 kr. og hvornår et gode er skattefrit, uanset værdi som f.eks. 

uniformer, arbejdsgiverbetalt (og relevant) uddannelse, generel personalepleje i form af 

frugtordning, fri kaffe og te, julefrokoster m.v. 24 

2.4 Delkonklusion 

Vi har i ovenstående kapital defineret et personalegode som værende et gode i form af naturalier, 

der gives til en medarbejder i et ansættelsesforhold, der på en eller anden vis får en økonomisk 

fordel af det modtagne personalegode. Det være sig goder givet af hensyn til arbejdets udførelse og 

dermed ikke beskattes, medmindre at den samlede værdi af disse goder overstiger bagatelgrænsen 

på 5.500 kr. pr. år. Gaver givet af arbejdsgiveren uden relevans for arbejdets udførelse, som f.eks. 

julegaver, billetter og lignende kan fra 2011 gives skattefrit til medarbejderen for en samlet årlig 

værdi på op til 1.000 kr. Overskrides bagatelgrænsen skal man beskattes af hele beløbet, dog 

fratrukket julegaven såfremt værdien af denne ikke overstiger 700 kr. Derudover findes der en 

række personalegoder, der beskattes efter SKATs fastsatte takster, og på trods af at de måtte være 

givet med henblik på arbejdets udførelse, ikke hører under bagatelgrænsen på 5.500 kr. Som 

eksempel herpå kan nævnes fri bil, multimedier m.v. som netop beskattes efter standardtakster, og 

altså modsat hovedreglen ikke værdiansættes efter markedsværdien.  

Det er medarbejderens eget ansvar at selvangive, og dermed holde regnskab, med overskridelser af 

de to bagatelgrænser. Medarbejderen skal altså selv kontrollere, at markedsværdien af de modtagne 

goder i årets løb, ikke overskrider bagatelgrænserne på henholdsvis 5.500 kr. og 1.000 kr. Det er 

modsat arbejdsgivers ansvar at indberette de standardtakserede personalegoder, såsom fri bil og 

multimedieskat. Ligeledes skal arbejdsgiveren indberette værdien af en gave givet til 

medarbejderen, såfremt markedsværdien af denne overstiger den samlede bagatelgrænse på 1.000 

kr. 

                                                 
24 ”Nye regler for beskatning og indberetning af personalegoder”, udgivet af Deloitte d. 16. juni 2011 
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3. Bruttolønsordninger 

Vi vil i dette afsnit se på de generelle regler og forhold omkring bruttolønsordninger samt 

anvendelsen heraf. Ligeledes vil vi foretage beregningseksempler for på den måde at vise hvorledes 

køb via bruttolønsordninger påvirker ens løn, og dermed hvilke fordele og ulemper, der kan være 

ved de forskellige goder.  

3.1 Generelt om bruttolønsordninger 

En bruttolønsordning dækker ikke over et personalegode, men er en måde at tilbyde goder til 

virksomhedens medarbejdere mod en anden sammensætning af lønnen. Medarbejderen indgår 

således en lønaftale med arbejdsgiveren, hvor medarbejderen mod en nedgang i bruttolønnen kan få 

stillet goder til rådighed fra arbejdsgiveren. Dette kunne f.eks. være multimedier, 

sundhedsforsikring, uddannelse, periodekort til offentlig transport, avis og lignende.  

Fordelen ved at tilbyde bruttolønsordninger, eller lønomlægning som SKAT betegner det, ligger i at 

medarbejderen mod en nedgang i bruttolønnen, og altså før skatten beregnes, kan få en skattefordel 

ved at arbejdsgiveren stiller et gode til rådighed for medarbejderen. Skattefordelen af godet vil være 

til stede i de tilfælde, hvor godet er lempeligere beskattet end lønnen. 

En af udfordringerne for både virksomheder og medarbejdere er, at gyldigheden af bruttoløns-

ordninger ikke direkte er reguleret i lovgivningen. Frem til 2011 havde virksomhederne nogle 

betingelser at forholde sig til. Disse grundlæggende forudsætninger var opstillet af SKAT og 

udsprunget af praksis og var som følger25: 

 Ændret lønaftale skulle minimum gælde 12 måneder eller én lønperiode og med 

hensyntagen til eventuelle overenskomster 

 Optjent løn kunne ikke ændres til goder (retserhvervelsesprincippet) 

 Arbejdsgiver skulle bære den økonomiske risiko ved eventuelle prisændringer på godet 

 Arbejdsgiveren skulle have ejerskabet over godet, mens medarbejderen havde råderetten.  

 Det skulle være en frivillig ordning 

Ovenstående betingelser er blevet ændret i 2011 af SKAT, således at der nu er tre betingelser 

virksomhederne og deres medarbejdere skal forholde sig til, mht. vurderingen af om en 

                                                 
25 "Skærpede regler for bruttolønsordninger", udgivet af Inspi nr. 9, 2011. 
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lønomlægning vil blive godkendt eller forkastet af SKAT. De nye betingelser, som fremgår af 

SKATs juridiske vejledning, er som følger;26  

1) Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig. 

2) Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, 

hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører. Se retserhvervelsesprincippet i SL § 4. 

3) Aftalen om omlægning af lønnen må ikke reelt indebære modregning i bruttolønnen (A-indkomst) 

i strid med KL § 46, stk. 3. 27 

Første punkt er fastsat, fordi der ikke er nogen lov, der direkte dækker over bruttolønsordninger. At 

aftalen skal være civilretlig gyldig betyder, at aftalen skal være gældende efter de almindelige 

aftaleretslige regler og dermed være bindende for begge parter.28 Som indeholdt i de gamle 

betingelser kan overenskomster komme i vejen for gyldigheden af en lønomlægning og kan derfor 

være til hinder for, at virksomheden kan indføre en bruttolønsordning. Hvis medarbejderne ikke 

selv har indflydelse på deres løn, eller kan forhandle om denne, vil de ikke have mulighed for at 

indgå en ny aftale med virksomheden.  

Det andet punkt betinger, at medarbejdere ikke kan ændre på sammensætningen af lønnen efter 

retserhvervelsestidspunktet. Aftaletidspunktet skal ligge før retserhvervelsestidspunktet, og en 

medarbejder vil derfor ikke kunne bestemme, hvordan et allerede udført stykke arbejde skal 

udbetales.29 Denne betingelse hænger fint sammen med den tredje og sidste betingelse, da der 

refereres til KSL § 46, stk. 3, og at en lønomlægning ikke må være i strid med denne. I KSL § 46, 

stk. 3 står der:  

"Indeholdelsen går forud for andre krav mod den pågældende A-indkomst, herunder modkrav fra 

den indeholdelsespligtige." 

I denne paragraf fremgår det, at der ikke må modregnes udgifter i A-indkomsten, før der er 

indeholdt A-skat. For at en lønomlægning ikke er i strid med KSL § 46, stk. 3, skal der derfor 

foreligge en lønaftale, hvoraf det skal fremgå, hvor stor en del A-indkomsten udgør. 

                                                 
26 Den juridiske vejledning C.A.5.1.7.3.1 - De tre generelle betingelser kort 
27 Den juridiske vejledning C.A.5.1.7.3.1 - De tre generelle betingelser kort (Der gøres opmærksom på, at SKAT 
henviser til Kildeskatteloven § 46, stk. 3, og at de fejlagtigt henvises til Konkursloven.) 
28 Den juridiske vejledning C.A.5.1.7.3.3.2 - Vurdering af, om betingelsen er overholdt (betingelse 1) 
29 Den juridiske vejledning C.A.5.1.7.3.4.2 - Vurdering af, om betingelsen er overholdt (betingelse 2) 



20 
 

Retserhvervelsestidspunktet for A-indkomsten er efter at arbejdet er udført og som krævet i 

betingelse 2, skal lønomlægningen udarbejdes og aftales før dette tidspunkt. Dette skal ske for at 

arbejdsgiveren kan tilbageholde de skatter, der kræves jf. KSL § 46, stk. 1.  

I den sidste betingelse ligger også, at lønaftalen ikke må være afhængig af ændringer i 

omkostningerne til godet, men skal være fast aftalt på forhånd. Arbejdsgiver har derfor den 

økonomiske byrde i tilfælde af ændringer i aftalen med tredje mand. Det er ligeledes arbejdsgiver, 

som har ejerskabet over goderne og låner dem ud til sine medarbejdere.  

En virksomhed fik forkastet sin bruttolønsordning vedr. massage, fordi medarbejderne skulle 

trækkes i løn afhængigt af, hvor mange behandlinger de fik i den enkelte måned. SKAT vurderede 

dette som værende en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler, da omkostningerne 

varierede med forbruget af godet, og der derfor ikke var aftalt et fast beløb.30  

Modsat blev en anden bruttolønsordning vedr. massage erklæret i overensstemmelse med SKATs 

betingelser, fordi medarbejderne ved aftalens indgåelse skulle bestemme sig for, hvor mange 

massagebehandlinger, de ville modtage pr. måned i aftaleperioden. Derudfra blev den fremadrettede 

nedgang i bruttolønnen fastsat31.  

Det er derfor vigtigt, at der på forhånd aftales, hvor stor medarbejderbetalingen af godet skal være, 

og at denne ikke ændres løbende. I forhold til massageordningen, som blev forkastet, kunne man 

forestille sig, at det bare var et spørgsmål om at lave aftaler, der var korte nok. Dette kan ikke lade 

sig gøre, da SKAT som hovedregel kræver en minimums løbetid på 12 måneder på aftalen. Der kan 

være forhold som gør at dette ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. i forhold til ansættelser midt i 

igangværende ordninger eller lign., som gør, at der kan være undtagelser til hovedreglen.  

I forhold til de gamle betingelser, anses det ikke for værende en lempelse af reglerne, at der nu er 

færre betingelser at forholde sig til. Den sidste betingelse dækker over de fleste af de tidligere 

opstillede betingelser, og der er derfor reelt ikke tale om en ændring af betingelserne, men nærmere 

en anderledes opfattelse fra SKAT af, hvornår en bruttolønsordning vil blive godkendt.32  

Der kan modtages goder over bruttolønnen, som er skattefrie, beskattet til markedsværdi eller er 

lempeligere beskattet end markedsværdien. Eksempler på skattefrie goder kan være, erhvervskort til 

                                                 
30 SKM2006.289.SR. 
31 SKM2007.674.SR. 
32 "Skærpede regler for bruttolønsordninger", udgivet af Inspi nr. 9, 2011. 
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offentlig transport, sundhedsforsikringer, massage og uddannelse. Goder med lempeligere 

beskatning kan være multimedier, fri bolig eller andre goder med fast beskatning eller goder, som 

kan høre under bagatelgrænsen. Goder som beskattes til markedsværdi kan f.eks. være fotoudstyr, 

cykler, tøj, køleskabe mv.33  

For at eksemplificere hvornår der kan være en besparelse opstilles herefter tre eksempler på goder 

modtaget ved indgåelse af bruttolønsordninger.  

3.2 Goder uden beskatning 

Anvendes offentlig transport, er det muligt at få arbejdsgiveren til at betale et togkort, og finansiere 

det via en kontantlønnedgang. Får man et erhvervskort finansieret over bruttolønnen, er der 

mulighed for en skattebesparelse. Ved køb af erhvervskort mister man dog retten til 

befordringsfradrag, hvorfor denne løsning ikke nødvendigvis er en fordel for alle lønmodtagere. I 

nedenstående eksempel har vi taget udgangspunkt i de to opstillede medarbejdere. Det forudsættes 

at togkortet koster 450 kr. om måneden, hvilket svarer til et 3 zoners månedskort i hovedstaden.34 

Tabel 1 

Erhvervskort via 
bruttolønsordning 

Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Uden 
erhvervskort 

Med 
erhvervskort

Uden 
erhvervskort 

Med 
erhvervskort

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000

Erhvervskort, off. Transport 0 -450 0 -450
Beskatningsgrundlag 30.000 29.550 50.000 49.550
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -12.086 -28.050 -27.798
Marginalskat af gode, skattefrit 0 0 0 0
Nettoløn 17.730 17.464 21.950 21.752
Togkort privatbetaling -450 0 -450 0
Nettoløn efter betaling af togkort 17.280 17.464 21.500 21.752
Besparelse pr. måned 0 184 0 252
Besparelse pr. år 0 2.209 0 3.029
Besparelse i pct. 0 40,9% 0 56,1%
Kilde: Egen tilvirkning 

I eksemplet er der ikke taget højde for befordringsfradraget ved privat køb. Heraf fremgår det, at for 

den unge medarbejder vil der, ved køb af et erhvervskort til 450 kr., være en besparelse svarende til 

                                                 
33 "Revisorer advarer mod kreativ fryns", Jyllands-Posten 6. oktober 2011 
34 Prisen på et 3 zoners periodekort, som gælder i en måned, er fundet på DSB's hjemmeside  
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marginalskatten på 40,9 pct. eller 184 kr. pr. måned. I denne besparelse skal modregnes et eventuelt 

befordringsfradrag. I vores eksempel har begge medarbejdere hver 30 kilometers transport hver dag, 

hvilket giver et befordringsfradrag på 204 kr. pr. måned.35 

Ved køb af erhvervskort er besparelsen som udgangspunkt størst, jo tættere på arbejdet man bor. Da 

man først får befordringsfradrag, når man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde pr. dag, vil 

det først være, hvis man bor længere en 12 kilometer fra arbejde, at man bør vurdere, hvorvidt det 

bedst kan betale sig at købe kortet privat og dermed bibeholde sit befordringsfradrag, eller om det er 

mere fordelagtigt at købe et erhvervskort over bruttolønnen mod at miste sit befordringsfradrag.  

Ifølge DSB er det en tommelfingerregel, at det for medarbejdere med op til 35 kilometer hver vej til 

arbejde, vil et skattefrit erhvervskort medføre en besparelse. Ved beregning af hvad det bedst kan 

svare sig, skal skattebesparelsen, svarende til medarbejderens skattesats gange togkortets pris, 

overstige befordringsfradraget.  

3.3 Goder med multimedieskat 

Multimedier kan også modtages over en bruttolønsordning.36 Herved kan en medarbejder få stillet 

en telefon, computer eller dataforbindelse til rådighed af virksomheden, mod nedgang i 

bruttolønnen og multimediebeskatning. Der kan være mulighed for at få en skattefordel af godet 

ved anskaffelse af goder over bruttolønsordninger, men der er nogle forhold, der har indflydelse på 

om skattefordelen vil være til stede eller ej. 

Ved multimediegoder skal der betales multimedieskat, og der tillægges 3.000 kr. årligt til den 

skattepligtige indkomst. Multimedieskatten vil ikke være aktuel, ved køb af goder privat, og vil 

derfor påvirke en eventuel skattefordel negativt ved anvendelse af en bruttolønsordning. Er 

medarbejderen i forvejen multimediebeskattet, bør man ikke medtage dette i en sammenligning af 

priser.  

Under multimediebeskatningen kan der kun stilles en af hver slags multimedier til rådighed for en 

medarbejder, medmindre der ligger en konkret erhvervsmæssig begrundelse for behovet for 

yderligere multimedier. Altså vil en medarbejder ikke kunne vælge at få 4 computere og 5 telefoner 

gennem bruttolønsordningen, for at give dem til familien, og stadig kun nøjes med 

multimediebeskatningen og få en skattebesparelse. Det vil dog alligevel være muligt f.eks. både at 

                                                 
35 6 km om dagen til 2 kr. pr. km, i 17 dage om måneden (6*2*17 = 204) - Bemærk ligningsmæssigt fradrag. 
36 Multimedier der medfører multimediebeskatning, behandles i afsnit 4.2 
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få en computer og en iPad, som sidestilles med en computer, hvis der foreligger en konkret 

begrundelse af, at de to multimedier ikke vil have samme funktion.37  

Nogle virksomheder anvender et administrationsselskab til at tage sig af bruttolønsordningen, 

hvilket letter den administrative byrde. Som alle andre virksomheder er administrationsselskaberne 

sat i verden for at tjene penge, hvorfor priserne på de tilbudte goder kan være dyrere end ved privat 

køb. En beregning af priserne på 8 multimedier ud fra forskellige beskatningsgrundlag, 

sammenholdt med et privat køb, viste at i de tilfælde, hvor multimedieskatten ikke blev medregnet, 

var der en besparelse på mellem 20 pct. og 40 pct. for lønmodtagere, som betaler topskat. 

Besparelsen for lønmodtagere som ikke betaler topskat, var mellem 10 pct. og 20 pct. ved at vælge 

bruttolønsordningen. Betaler lønmodtageren ikke multimedieskat i forvejen, skal dette medregnes, 

hvilket for lønmodtagere over topskattegrænsen maksimalt gav en besparelse på 11 pct. og i 

halvdelen af tilfældene, ville det være dyrere at modtage godet over bruttolønsordningen.38  

I nedenstående eksempel tages udgangspunkt i et køb af et gode til 4.800 kr., hvilket kunne være en 

smartphone eller en computer. Prisen på multimediet forudsættes at være den samme både privat og 

over bruttolønnen. Dog skal godet købes fri til markedsværdien ved aftalens udløb. Ordningen løber 

over 12 måneder svarende til 400 kr. pr. måned. I eksemplet er det forudsat, at det er hele værdien 

af multimediet, der fordeles over aftaleperioden, hvilket ikke behøver være tilfældet i praksis. 

Multimedieskatten medregnes i eksemplet. 

  

                                                 
37 Den juridiske vejledning C.A.5.2.1.4.3 - Definition på computer omfattet af multimediebeskatningen  
38 "Lønpakker er en slap fidus", Søndagsavisen d. 7.-9. maj 2010 
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Tabel 2 

Multimedier over bruttoløn 
Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Uden 
multimedier 

Med 
multimedier

Uden 
multimedier 

Med 
multimedier 

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000
Multimediegode 0 -400 0 -400

Multimedieskat 0 250 0 250
Beskatningsgrundlag 30.000 29.850 50.000 49.850
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -12.106 -28.050 -27.826
Marginalskat gode, 40,9% / 56,1% 0 -102   -140
Nettoløn 17.730 17.391 21.950 21.634
Multimedie privat køb -400 0 -400 0
Nettoløn efter betaling af togkort 17.330 17.391 21.550 21.634

Besparelse pr. måned 0 61 0 84

Besparelse pr. år 0 736 0 1.010
Besparelse i pct. 0 15,3% 0 21,0%
Kilde: Egen tilvirkning 

I dette eksempel er skattebesparelsen for den unge medarbejder ca. 15 pct. og 21 pct. for den erfarne 

medarbejder. Det vil derfor være billigere at få stillet godet til rådighed af virksomheden, end det vil 

være at købe det privat. Hertil er det vigtig at forstå, at det er virksomheden, der ejer godet, og når 

lønaftalen udløber efter de 12 måneder, skal godet købes fri til markedsværdi eller leveres tilbage til 

virksomheden. Hvis den unge medarbejder skal købe godet fri efter de tolv måneder, må godet ikke 

koste mere end 736 kr. før det ikke vil kunne svare sig i forhold til privat køb. Betaler 

medarbejderen ikke multimedieskat i forvejen og vælger en telefon over bruttolønnen, vil 

arbejdsgiveren måske til en vis grad også betale mobilabonnementet, hvilket reelt set også skal 

medregnes positivt for bruttolønsordningen ved sammenligning af priser.  

Hvis medarbejderne i forvejen betalte multimedieskat, vil det ikke skulle medtages i beregningerne, 

da dette vil være en udgift, som vil være til stede uanset valg af multimedier over bruttolønnen eller 

ej. I så fald vil skattebesparelse på godet svare til skattesatsen og således være 40,1 pct. for den 

unge medarbejder og 56,1 pct. for den erfarne medarbejder - forudsat at det er samme betaling, der 

sammenlignes ved privat køb og over bruttolønnen.  

Når man skal sammenligne priser på køb af goder, er det derfor vigtig at overveje følgende: 

 Multimediebeskatning 



25 
 

 Priser  

 Markedsværdien ved tilbagekøb 

 Arbejdsgiverbetaling af løbende forbrug 

 Privatbetalingen af godet  

 Nytteværdien 

Betales der i forvejen multimedieskat fordi medarbejderen har en arbejdstelefon, men får mulighed 

for at opgradere til en smartere og dyrere model over bruttolønnen, skal multimedieskatten også 

medtages i beregningen ved privat køb, således at multimedieskatten ikke har nogen effekt på 

beregningen. Herved vil det kun være prisen efter skat på godet over bruttolønsordningen, der skal 

sammenlignes med prisen på godet købt privat.  

Der kan være forskel på prisen på godet gennem bruttolønnen og ved privat køb. Man skal derfor 

være opmærksom på, hvad man sammenligner med. Hvis det er et administrationsselskab, som står 

for bruttolønsordningen, medfølger der ofte produktforsikring, support, gratis levering osv. Dette er 

med til at fordyre produktet, og der skal tages højde for dette ved sammenligning i forhold til privat 

køb. Om man vil vælge en udvidet produktforsikring ved køb privat, er en individuel prioritering. 

Desuden skal man gøre op med sig selv, om man reelt set vil købe et tilsvarende gode ved køb 

privat.  

Ved goder modtaget over bruttolønsordningen er det som tidligere nævnt, virksomheden som er ejer 

af godet, og medarbejderen får muligheden for at købe godet til markedsværdien ved aftalens udløb. 

Prisen på godet ved aftalens udløb skal derfor tillægges prisen efter skat, hvis medarbejderen skal 

kunne sammenholde med prisen på multimediet købt privat. Vil medarbejderen ikke købe godet, 

skal dette afleveres tilbage til virksomheden. I dette tilfælde, bør lønnedgangen efter skat 

sammenholdes med et privat køb, hvor multimediet sælges efter en tilsvarende periode, som 

bruttolønsordningen vil løbe over. På den måde vil værditabet på multimediet købt og efterfølgende 

solgt privat, kunne sammenholdes med lønnedgangen efter skat ved bruttolønsaftalen. Således vil 

værditabet på godet købt privat kunne sammenlignes med betalingen efter skat for at få godet stillet 

til rådighed af arbejdsgiveren. 

Tager man udgangspunkt i en mobiltelefon, hvor arbejdsgiveren i forvejen betaler udgifterne til 

forbruget, herunder privat forbrug, skal der ikke tages højde for dette i sammenligning af priser. 

Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens forbrug af mobiltelefonen ved valg af en mobil over 
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bruttolønsordningen, skal man i de private udgifter, som der sammenlignes med, tillægge det 

private mobilforbrug, man ville have uden arbejdstelefon. Det vil derved være en yderligere fordel, 

ved valg af en mobiltelefon over en bruttolønsordning, hvis arbejdsgiveren også betaler for 

mobilabonnementet, da der vil være en besparelse af det løbende forbrug. 

Ved multimedier over bruttolønnen vil der fratrækkes et beløb i bruttolønnen, over en længere 

periode, f.eks. 12 eller 24 måneder. Derved vil det svare til en afdragsordning uden renter, således 

at man reelt set bør sammenligne med en betaling over en tilsvarende periode. Har man privat råd til 

at købe multimediet kontant, vil man derfor miste renter i den periode, man kunne have fået godet 

over via bruttolønnen. Alternativt skal man sammenligne med en afdragsordning over en 

tilsvarende periode, hvilket kan indeholde renter, gebyrer og højere priser. Alternativet til 

afdragsordningen kan være at man låner pengene i banken til at kunne købe godet kontant. Herved 

vil der tillægges renter, som gør godet dyrere. 

Der bør også tages stilling til nytteværdien af godet, da det skal dække over et reelt behov for 

medarbejderen. Medarbejderen bør overveje om han/hun har behov for det gode, der tilbydes over 

bruttolønnen eller om han/hun kan nøjes med et billigere gode, som dækker samme behov. Hvis 

man privat blot har behov for en billig telefon, men der kun kan modtages en smartphone over 

bruttolønnen, kan en skattefordel ikke nødvendigvis være nok begrundelse for at vælge godet over 

bruttolønsordningen. Det skal derfor overvejes, om det er præcis samme multimedie, der skal 

sammenlignes, eller om der skal sammenlignes to forskellige multimedier, som dækker samme 

behov. 

Ovenstående viser, at der er flere forhold, der skal overvejes i forbindelse med køb af multimedier 

over bruttolønnen. Alle forhold kan påvirke fordelene ved bruttolønnen positivt eller negativt alt 

afhængig af den enkelte situation. Der kan derfor ikke laves en generel konklusion på, om det er 

fordelagtigt at vælge goder over bruttolønnen eller ej, og der skal derfor altid laves en konkret 

vurdering og sammenligning af pris og produkt ved tilbud om anvendelse af en bruttolønsordning.  

3.4 Goder beskattet til markedsværdien 

Som nævnt tidligere skal personalegoder som udgangspunkt beskattes til markedsværdien, jf. LL § 

16, stk. 3. Personalegoder som ikke direkte er defineret som en undtagelse til hovedreglen, vil være 

skattepligtigt af markedsværdien og skal sidestilles som lønindkomst. Der er dog forskel på 

hvorvidt et gode beskattes som A- eller B-indkomst. Ved B-indkomst vil man ikke skulle betale 
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arbejdsmarkedsbidrag af beskatningsværdien, men betaler dog den resterende skatteprocent af hele 

det skattepligtige beløb. Altså vil medarbejderne ved indregning som B-indkomst spare 

skatteværdien af arbejdsmarkedsbidraget. Ud fra en marginalskattebetragtning vil det betyde en 

besparelse på henholdsvis 3,6 pct. hvis der ikke betales topskat og 3,8 pct. hvis den samlede 

indkomst overstiger topskattegrænsen.39  

Det vil altså betyde, at man som medarbejder kan indgå en aftale med sin arbejdsgiver om køb af 

eksempelvis et fladskærms-tv. Derved vil medarbejderen ikke skulle lægge pengene ud kontant her 

og nu, men i stedet få omkostningerne fordelt over f.eks. 12 måneder. Samtidigt vil man ikke skulle 

betale udgiften af ens nettoløn men blot opleve en nedgang i nettolønnen i perioden. Dette bliver 

yderligere eksemplificeret i nedenstående eksempel.  

Godet skal beskattes efter reglerne i LL § 16, stk. 3 og skal indregnes som B-indkomst, hvorfor 

medarbejderen sparer skatteværdien af arbejdsmarkedsbidraget. Stilles fladskærmstv'et til rådighed 

for medarbejderen, vil det være virksomheden, der ejer godet, og medarbejderen vil først efter 

aftalens udløb få muligheden for at købe godet til dets markedsværdi, hvilket på forhånd kan være 

svært at opgøre.  

Ulempen ved at skulle vælge at få stillet et gode til rådighed mod nedgang i bruttolønnen, som 

f.eks. et fladskærms-tv, er, at reelt set skal beskatningsværdien opgøres til, hvad et lignende 

fjernsyn kan lejes til på det fri marked. Beskatningsværdien bliver altså ikke fastsat til 

markedsværdien ved køb, men derimod lejen for et tilsvarende gode, hvis det handles på det fri 

marked.  

Vi har antaget, at der købes et tv til en værdi af 8.000 kr. Bruttolønsordningen løber over 12 

måneder, og den månedlige betaling vil således være ca. 667 kr. Der tages i eksemplet ikke højde 

for, at nedgangen i bruttolønnen i praksis ikke vil være hele indkøbsprisen fordelt over 

aftaleperioden, da godet formentlig vil have en værdi efter aftalens udløb, som medarbejderen vil 

kunne købe godet fri til. Desuden forudsættes det, at beskatningsgrundlaget er tilsvarende 

nedgangen i bruttolønnen. Eksemplet viser således den eventuelle skattebesparelse, der kan være 

ved, at få et gode med samme betalinger stillet til rådighed af arbejdsgiveren mod nedgang i 

bruttolønnen. 

                                                 
39 Beregnet ud fra forskellen fra Skats opgørelse over marginalskat for 2011, for henholdsvis indkomst med og uden 
AM-bidrag. 
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Tabel 3 

Fladskærmstv via 
bruttolønsordning 

Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Uden 
fladskærm 

Med 
fladskærm 

Uden 
fladskærm 

Med 
fladskærm 

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000

Fladskærmstv 0 -667 0 -667
Beskatningsgrundlag 30.000 29.333 50.000 49.333
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -11.997 -28.050 -27.676
Marginalskat gode, 37,3% / 52,3% 0 -249 0 -349
Nettoløn 17.730 17.087 21.950 21.309
Fladskærm privatbetaling -667 0 -667 0
Nettoløn efter betaling af fladskærm 17.063 17.087 21.283 21.309
Besparelse pr. måned 0 24 0 25
Besparelse pr. år 0 288 0 304
Besparelse i pct. 0 3,6% 0 3,8%
Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående eksempel hvor der skal betales det samme for fladskærms-tv'et både ved 

privatbetaling og nedgang i bruttolønnen, vil der være en marginal skattebesparelse svarende til 

skatteværdien af arbejdsmarkedsbidraget på ca. 3,6 pct. for den unge medarbejder og 3,8 pct. for 

den erfarne medarbejder.  

Eksemplet her er meget forenklet og ved beregning af en lignende situation i praksis, skal der tages 

højde for en række forhold herunder beskatningsgrundlaget og privatbetalingen. 

Godet beskattes til markedsværdien, men da goder modtaget over bruttolønnen ikke udgør en reel 

overtagelse af godet, men derimod en leje af godet, skal godet beskattes til en tilsvarende aftale - 

altså leasing af godet. Dette kan give udfordringer, da der vil være en række personalegoder, der 

ifølge ligningsloven skal beskattes til markedsværdien, ikke lejes på det frie marked, men kun kan 

købes. Da beskatningsgrundlaget ikke nødvendigvis kan sidestilles med en tilsvarende lejeaftale i 

fri handel, skal der foretages en konkret vurdering af beskatningsgrundlaget for det enkelte gode, 

hvilket ikke nødvendigvis vil være tilsvarende bruttolønsnedgangen. En eventuel skattebesparelse 

kan således forsvinde, hvis godets beskatningsgrundlag er højere end godets reelle værdi.  

Samtidig skal man være opmærksom på, hvad man sammenligner prisen på godet over en 

bruttolønsnedgang med. Privat vil der være mulighed for at købe kontant, købe på afbetaling, leje 

eller lease godet til forskellige priser, alt afhængig af den enkeltes situation og prioriteringer. Der 
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kan derfor være prisforskel på privatbetalingen af godet og bruttolønsnedgangen. Ved køb af godet 

privat skal der også tages stilling til om godet skal sælges privat efter en periode tilsvarende 

bruttolønsaftalens varighed, eller om godet skal købes efter bruttolønsaftalens udløb til fortsat eje.  

Der vil således være mange kombinationer af priser og andre forhold, der skal sammenlignes, 

hvorfor det er svært at komme med en generel konklusion på, om det kan svare sig at modtage 

goder, som skal beskattes til markedsværdien over bruttolønnen. Som udgangspunkt vil 

skattebesparelsen på godet være meget begrænset for denne type goder, da det kun er skatteværdien 

af arbejdsmarkedsbidraget, der kan spares. Derudover er der en usikkerhed omkring godets 

beskatning og markedsværdi ved aftalens udløb. Det må vurderes, at besparelsen ikke er 

nævneværdig, og at det derfor må komme an på andre forhold herunder finansiering af godet, 

produktet, aftaleperiode og lign. Det kan derfor være besværligt at skulle tage stilling til 

ovenstående, da sammenligningsgrundlaget vil være usikkert, og man derfor ikke kan foretage 

præcise beregninger af det alternative private køb. 

3.5 Delkonklusion 

Det er populært at modtage goder over bruttolønnen, men når det skal overvejes, om det kan være 

en fordel, skal medarbejderne være opmærksomme på følgende: 

- Privat eller erhvervsmæssig anvendelse 

- Beskatningen af godet 

- Vurdering af alternativet herunder sammenligning af priser 

- Nytteværdien  

- Marginalskatten 

Det har betydning for beskatningen af godet, hvorvidt det er arbejdsrelateret eller udelukkende til 

privat benyttelse. En medarbejder vil kunne modtage et erhvervskort til offentlig transport over 

bruttolønnen, som kan anvendes både erhvervsmæssigt og privat, uden at godet skal beskattes. 

Modsat vil en medarbejder ikke kunne få et fjernsyn eller en cykel stillet til rådighed, som også kan 

anvendes privat, uden at værdien af godet skal beskattes som B-indkomst.  

Ved goder der hører under multimedieskat, altså computer, telefon og datakommunikation kan 

medarbejderen modtage goder, ved nedgang af bruttolønnen, op til en værdi af 15.000 kr. mod 

multimediebeskatning på 3.000 kr. årligt.  
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En overvejelse af alternativet til godet bør også finde sted, hvilket typisk vil være at modtage 

kontant løn og så købe sig til godet privat. Ved køb af fysiske goder som f.eks. multimedier, er det 

vigtigt at gøre sig klart, at det er virksomheden der er ejer af mediet, og at medarbejderen skal købe 

godet til markedsværdi af virksomheden ved aftalens udløb, for at få ejerskabet. Alternativt skal 

mediet afleveres tilbage til virksomheden. Medarbejderen betaler derfor reelt set først for at leje 

godet af virksomheden for derefter at have forkøbsret af godet til markedsværdien, på det tidspunkt 

aftalen udløber. Udover ejerskabet, er det vigtigt at sammenligne priserne på goderne tilbudt 

gennem bruttolønsordningen, og godet ved privat køb. Bruttolønsordninger administreret af et 

eksternt administrationsselskab vil typisk have dyrere bruttopriser end ved et kontant privat køb, 

grundet ekstra forsikringer og flere forhandlingsled. Sammenligner man derimod med en 

afdragsordning, kan prisforskellen måske være anderledes, så hvordan betalingen af samme gode 

kan ske, kan også have betydning. Skattefordelen vil stadig være afhængig af medarbejderens 

skattesats, men hvis godet er dyrere over bruttolønsordningen end ved privat anskaffelse, vil den 

reelle besparelse i forhold til et privat køb være mindre hvis overhovedet tilstede. Samtidig skal der 

også overvejes, om man vil sammenligne med præcis det samme gode, eller et produkt som dækker 

samme funktion og behov. Altså kan man sammenligne en smartphone med en billigere 

mobiltelefon, hvilket også kan have påvirkning på valget. 

Nytteværdien ved godet skal være positiv. Har medarbejderen ikke nogen nytteværdi af godet, 

f.eks. hvis en medarbejder får tilbudt en smartphone, men blot skal kunne bruge telefonen til at 

ringe og sende beskeder, vil nytteværdien ved smartphonen vurderes som værende lav, og der vil 

ikke være nogen særlig fordel ved netop den telefon.  

Ved højere indtægt betales en højere marginalskat. Jo højere marginalskat, desto højere 

skattebesparelse ved skattefrie goder. I beregningseksemplet havde den unge medarbejder en 

skattebesparelse på 40,9 pct. af personalegodet og den erfarne medarbejder havde en 

skattebesparelse på 56,1 pct. af godet købt over bruttolønnen.  

Der er mange forhold, der har indflydelse på, hvorvidt der kan være en fordel ved at modtage godet 

over bruttolønsordningen. Der vil være en række tilfælde, hvor skattebesparelsen giver en fordel, 

grundet godet er lempeligere beskattet end løn, men der bør altid laves en konkret vurdering med 

stillingtagen til ovennævnte forhold.  
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4. Behandling af valgte personalegoder 

Vi vil i dette afsnit, behandle de i afsnit 1.3 valgte personalegoder. Her vil vi, som nævnt, komme 

ind på de specifikke forhold, indberetningspligt og beskatningsregler for det enkelte personalegode. 

Samtidig vil vi foretage en konkret beregning ud fra de to medarbejdertyper i afsnit 1.7 for at 

eksemplificere de enkelte goder og se på, hvordan man konkret opgør værdien af et personalegode.  

4.1 Fri bil 

I dette afsnit vil vi se på de generelle regler for fri bil40 og anvendelsen heraf. Ligeledes vil vi 

foretage en analyse af relevansen for hver af de to medarbejder ud fra de muligheder lovgivningen 

giver for anvendelsen af fri bil og dermed foretage en samlet konklusion på, hvorvidt den enkelte 

medarbejder kan drage nytte af fri bil.  

4.1.1 Generelt om fri bil 

Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder i Danmark. Ifølge Skatteministeriets opgørelse fra 

2010 var der i år 2009 100.910 personer, der brugte ordningen.41 Det er dog samtidig et komplekst 

område, hvor beregningen af de skattemæssige konsekvenser kan være svære at overskue, grundet 

de forskellige takster og værdiansættelsesregler, der er fastsat af Skat. Ligeledes bør man 

sammenligne, hvad det vil koste at købe bilen privat, da medarbejderen dermed vil kunne modtage 

skattefri kørselsgodtgørelse samt befordringsfradrag for kørsel mellem hjemmet og 

arbejdspladsen.42 Derudover bør man overveje omkostninger til benzin, reparationsomkostninger 

m.v., da disse ved fri bil kan betales af arbejdsgiver uden at have yderligere påvirkning på 

beskatningsgrundlaget for medarbejderen.   

4.1.2 Beskatningsregler for fri bil  

Reglerne for beskatning af fri bil sker via fastsatte takster, og er dermed som tidligere nævnt en af 

de goder, der ikke skal beskattes i henhold til markedsværdien. Beskatningen sker derfor ud fra de i 

LL § 16, stk. 4 fastsatte takster. Der skelnes her mellem biler over eller under 3 år, fra bilens første 

indregistrerings år.43 Beskatningen af bilen, betyder for medarbejderen at alle udgifter såsom 

reparationer, benzin og lignende kan afholdes af arbejdsgiver, uden at medarbejderen skal beskattes 

yderligere. Det er dog ikke et krav at arbejdsgiveren afholder disse omkostninger, men da bilen er 

                                                 
40 Ved fri bil menes her bil stillet til rådighed af arbejdsgiver, hvor medarbejderen ubegrænset kan benytte bilen til 
privat kørsel.  
41 Opgørelsen er senest opdateret i september 2010, og tallene her er derfor for 2009. Det har ikke været muligt at finde 
mere opdateret statistikker. Kilde; Skatteministeriet 
42 Ligningsvejledningen 2011-12, A.F.3.1.5 - Fri Befordring  
43 Der tages her udgangspunkt i kalender år og ikke bilens faktiske alder beregnet på månedsbasis.  
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virksomhedens ejendom, og de ligeledes kan trække driftsomkostningerne fra, vil det som 

udgangspunkt være tilfældet. Dermed sparer medarbejderen de løbende driftsudgifter til drift, 

reparation m.v., der vil være ved at eje bilen privat. Udgifter der ikke kan henføres direkte til den 

almene drift af bilen, såsom parkeringsplads på arbejdspladsen eller betaling af Brobizz til privat 

brug skal dog i tilfælde af, at arbejdsgiveren betaler dette, beskattes som et særskilt personalegode 

efter reglerne for det pågældende gode.  

Beskatningen for medarbejderen sker som A-indkomst,44 og der skal samtidigt indeholdes AM-

bidrag af den opgjorte værdi. Det er arbejdsgiverens pligt at indberette værdien af fri bil til SKAT. 

Det er ligeledes arbejdsgivers pligt at fordele den årlige beskatning over året. Har bilen ikke været 

til rådighed for medarbejderen hele året, sker beskatningen for de måneder, bilen har stået til 

rådighed for medarbejderen. Er bilen f.eks. anskaffet i juni måned, beregnes det årlige 

beskatningsgrundlag på bilen, og medarbejderen beskattes således af 6/12 af det samlede 

beskatningsgrundlag, altså for de seks måneder bilen har stået til rådighed for medarbejderen.45 

Bilen kan dog godt være anskaffet, men ikke vurderet som værende til rådighed privat for 

medarbejderen, og denne kan derfor slippe for beskatning. Det forudsætter dog, at medarbejderen 

og virksomheden har lavet en skriftlig aftale, hvori det fremgår at bilen ikke er til rådighed privat, 

herunder kørsel mellem arbejde og bopæl, samt at bilen bliver afleveret, når arbejdsdagen er slut. 

SKAT vil foretage en vurdering af, hvorvidt bilen rent faktisk bliver anvendt eller står til rådighed 

privat. Dette sker ud fra en vurdering af medarbejderens afstand til arbejdet, hvorvidt 

medarbejderen ejer egen bil samt familiens størrelse, og dennes behov for bil i forhold til afstand til 

f.eks. indkøb. Vurderes det at bilen generelt anvendes privat, eller blot er anvendt privat én dag – vil 

det udløse beskatning efter reglerne om fri bil for hele året. Ligeledes har arbejdsgiveren pligt til at 

kontrollere, at bilen ikke anvendes privat ved f.eks. at kontrollere udgifter til benzin i forhold til 

kørte kilometer på arbejdet, og arbejdsgiver og medarbejder skal således kunne dokumentere til 

hvad og hvornår bilen er anvendt i form af en kørselsdagbog.46  

SKAT har ud fra ovenstående kriterier således flere sager hvor en medarbejder er blevet dømt til at 

skulle betale skat af fri bil, da medarbejderen ikke kunne påvise, at bilen udelukkende blev anvendt 

privat. I en konkret sag fra 2009 havde en medarbejder en bil til erhvervsmæssig brug og blev ikke 

beskattet efter reglerne om fri bil. Bilen stod parkeret på privatadressen, men det blev hævdet at 

                                                 
44 Medregnes hver måned som 1/12 af det samlede beskatningsgrundlag 
45 LL § 16, stk. 4, 6. pkt. 
46 Den juridiske vejledning, C.A.5.14.1.11 - Vurdering af hvornår en bil er til rådighed for privat kørsel 
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bilen kun blev anvendt erhvervsmæssigt. Da medarbejderen ikke kunne fremvise et 

kørselsregnskab, der kunne bevise at bilen udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt, blev han 

dømt til at skulle betale skat efter reglerne om beskatning af fri bil.47  

Derudover betyder valg af fri bil, at man ikke længere kan opnå befordringsfradrag, der ellers gives 

såfremt man dagligt pendler mere en 12 km. hver vej mellem bopæl og arbejde.48 

4.1.2.1 Beskatning af ny bil 

Beskatningsgrundlaget for biler anskaffet højst 3 år fra første indregistrerings år skal i henhold til 

LL § 16, stk. 4, 3. pkt. opgøres som 25 % af bilens oprindelige anskaffelsessum op til 300.000 kr. 

og yderligere 20 % af prisen over de 300.000 kr., dog skal der minimum ske beskatning af 160.000 

kr. Efter bilens tredje år,49 nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af dens oprindelige 

anskaffelsessum. Derudover skal der til beskatningsgrundlaget tillægges en miljøafgift, svarende til 

den vægtafgift, der betales på bilen. Bilens anskaffelsessum er inklusiv udgifter til registrering, 

levering og ”normalt” tilbehør.50 Normalt tilbehør defineres af SKAT som værende tilbehør, der 

normalvis installeres i privatejede biler såsom et navigationssystem, mens særligt 

virksomhedstilbehør der installeres i henhold til arbejdets udførelse ikke anses, som værende 

normalt tilbehør, og dermed ikke skal indgå i beskatningsgrundlaget.51 Yderligere tilbehør der 

installeres af hensyn til arbejdet, og ikke anses for værende normalt tilbehør i en privatejet bil, skal 

ikke med i beregningsgrundlaget, og medarbejderen skal således ikke beskattes af dette. En dom i 

Landsskatteretten, hvor en medarbejder klagede over at der i beskatningsgrundlaget var medregnet 

specielt installeret udstyr i en firmabil. Landsskatteretten gav medarbejderen medhold i denne 

klage, og beregningsgrundlaget blev efterfølgende nedsat, svarende til udgifterne til det 

specialindkøbte tilbehør.52 Det viser altså, at der bliver taget hensyn til biler der er speciel indrettet i 

virksomhedens interesse, og medarbejderen ikke skal beskattes yderligere grundet dette.  

Da indregistreringsåret som nævnt beregnes pr. kalender år og ikke bilens levetid i måneder, må det 

altså kunne svare sig at anskaffe sig bilen i december frem for i januar måned. Hvis man f.eks. 

anskaffer sig en ny bil i januar 2011, beregnes beskatningsgrundlaget ud fra bilens fulde 

anskaffelsespris i hele 2011, 2012 og 2013. Såfremt at medarbejderen har haft bilen til rådighed 

                                                 
47 SKM2009.239.HR 
48 Ligningsvejledningen 2011-2, A.F.3.1.5 - Fri Befordring 
49 Beregnet ud fra første indregistrering 
50 LL § 16, stk. 4, 3. pkt.  
51 Den juridiske vejledning, C.A.5.14.1.7 - Normalt tilbehør 
52 SKM2006.691.LSR 
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privat i hele perioden, skal denne altså beskattes af den fulde værdi i alle tre år. Mens hvis bilen 

derimod anskaffes i december 2011, skal beskatningsgrundlaget ligeledes beregnes af bilens nypris 

i perioden 2011 til 2013. Da medarbejderen kun har haft bilen til rådighed én måned i 2011, skal 

denne kun beskattes af 1/12 af det samlede beskatningsgrundlag for 2011. For begge biler gælder 

det, at bilens værdi skal nedsættes til 75  pct. af bilen nyanskaffelsespris fra og med januar 2014, 

hvorfor man ved at anskaffe sig bilen i december frem for januar, sparer 11 måneder med 

beskatning af bilens fulde værdi, og altså samlet set kun betaler skat af det fulde beløb i 25 måneder 

mod 36 måneder, hvis bilen anskaffes i januar.   

Beskatningsgrundlaget for en to år gammel bil indkøbt til 270.000 kr. i 2011 inklusiv diverse 

omkostninger til registrering samt tilbehør defineret som normalt tilbehør, med en oprindelig nypris 

på 400.000, opgøres således:  

Tabel 4 

Beskatningsgrundlag for to år gammel bil 

Indkøbspris i 2011: 270.000 kr., oprindelig anskaffelsessum i 2009: 400.000 

kr.  

25 % af de første 300.000 kr.  kr.75.000,00 

20 % af de resterende 100.000 kr.  kr.20.000,00 

Miljøtillæg, anslået værdi kr. 4.000,00 

Beskatningsgrundlag kr.99.000,00 

Kilde: Egen tilvirkning 

Medarbejderen beskattes altså hver måned af 8.250 kr.,53 hvoraf der skal betales AM-bidrag samt 

A-skat. Fra og med januar 2012 nedsættes bilens nypris altså med 75 pct., hvorfor medarbejderen 

herefter kun skal beskattes af en årlig værdi på 79.000 kr.,54 hvilket giver en månedlig beskatning 

på 6.583 kr. Den værdi medarbejderen skal beskattes af, vil typisk fremgå som en 

kontantlønsnedgang, hvilket betyder færre penge udbetalt mod fri bil, og den værdi dette måtte 

repræsentere for den enkelte medarbejder. 

                                                 
53 99.000 kr. / 12 måneder = 8.250 kr. pr. måned.  
54 Bilen værdi på 400.000 kr. nedsættes med 25 %, altså er beregningsgrundlaget 300.000 kr. – 25 % af 300.000 kr. = 
75.000 kr. + miljøtillæg kr. 4.000 = Beskatningsgrundlag 79.000 kr. / 12 måneder = 6.583 kr. 
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4.1.2.2 Beskatning af brugt bil 

Ved biler der er anskaffet mere end 3 år fra første indregistreringsdato, skal der tages udgangspunkt 

i arbejdsgiverens anskaffelsessum, inklusiv eventuelle istandsættelsesudgifter, der måtte være ved 

anskaffelsen.55 På samme vis som med nye biler, skal der minimum ske beskatning af 160.000 kr. 

Ligeledes beregnes beskatningsgrundlaget som 25 % af de første 300.000 kr. og derefter 20 % af 

beløb derover.  

Tabel 5 

Beskatningsgrundlag for tre år gammel bil 

Indkøbspris i 2011: 270.000 kr. 

25 % af de første 300.000 kr.  kr.67.500,00 

Miljøtillæg, anslået værdi kr. 4.000,00 

Beskatningsgrundlag kr.71.500,00 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis bilen i stedet for to år var tre år gammel56 ved anskaffelsen, skal beskatningen ske af de 

270.000 kr. tillagt miljøtillægget. Beskatningsgrundlaget vil derfor blive beregnet som ovenstående.  

4.1.3 Overvejelser i forbindelse med valg af fri bil ordningen 

Alternativet til fri bil må for de flestes medarbejderes synspunkt antages at være køb af bil privat. 

Ved køb af en bil privat, vil medarbejderen selv skulle afholde alle udgifter til benzin, reparationer, 

eftersyn, renter og afdrag på billånet, og dermed kunne fradrage renteudgifter i den skattepligtige 

indkomst jf. SL § 6, e, mens omkostningerne til bilens drift skal betales ud af medarbejderens 

månedlige nettoløn. Dog kan en medarbejder med kørselsbehov på arbejdet modtage skattefri 

kørselsgodtgørelse, som en kompensation for slitage og benzinforbrug ved brug af egen bil. 

Udbetalingen af den skattefri kørselsgodtgørelse, er dog betinget af at arbejdsgiveren til hver en tid 

kan dokumentere antallet af kørte kilometer. Ligeledes må udbetalingen ikke overstige de af 

Skatterådets fastsatte takster, der udgør følgende; 57  

- Indtil 20.000 km., 3,67 kr. pr. km.  

- Udover 20.000 km., 2 kr. pr. km.  

                                                 
55 LL § 16, stk. 4, 4 pkt.  
56 Over 36 måneder 
57 Skattesatser for 2010 og 2011 
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Modsat vil man ved valg af fri bil ordning som udgangspunkt ikke selv skulle afholde udgifterne til 

den løbende drift af bilen, da dette er indeholdt i beskatningsgrundlaget af bilen. Medarbejderen får 

ikke mere i løn, men får modsat færre penge udbetalt hver måned. Derudover vil medarbejderen 

miste det skattefrie kørselsfradrag, man modtager ved erhvervsmæssig kørsel i privatejet bil.  

Ud fra en forudsætning om at en medarbejder planlægger at erhverve sig en bil, og at både 

muligheden for arbejdsgiver betalt bil og privat bil er til stede, må det derfor antages at 

medarbejderen på trods af rentefradrag i den skattepligtige indkomst samt den skattefrie 

kørselsgodtgørelse skal køre mange arbejdsrelaterede kilometer i egen bil, før det bedst kan svare 

sig at eje bilen selv. Dette set ud fra en betragtning om, at når beskatningsgrundlaget for den frie bil 

udregnes, er dette tillagt alle udgifter til den løbende drift, der for mange bilejere er en stor 

omkostning. Ligeledes stiger og falder ens beskatningsgrundlag ikke i takt med ens private kørsel, 

og man bliver altså ikke beskattet yderligere ved mange privat kørte kilometer.  

4.1.4 Beregningseksempler 

Ud fra ovenstående forudsætninger om reglerne for fri bil, vil vi i det følgende se på relevansen af 

ordningen for vores to medarbejdere skitseret i afsnit 1.6. Beregningerne tager udgangspunkt i en 

fabriksny Volkswagen Passat 1.8 Trendline med 160 HK, bilen står til en nypris på 367.680 kr.58 

Bilen kører ifølge specifikationerne 14,5 km. pr. liter. Det årlige miljøtillæg anslås at udgøre 5.000 

kr. årligt. Vi har forudsat, at eksemplet vil løbe over 60 måneder59 og at bilen anskaffes i december 

2011, da dette som tidligere nævnt giver 11 måneders fritagelse for beskatning til højeste værdi. 

Bilens værdi efter de 5 år fastsættes til 229.900 kr.60 Eksemplet løber over 5 år, da vi dermed får 

årene med værdiforringelse både skattemæssigt, men også for den privatejede bil med. For at 

foretage beregningen har vi udover afsnit 1.7 opsat følgende forudsætninger:  

Gældende for begge medarbejdere:   

- Benzinpriserne er beregnet ud fra FDM’s forventede gennemsnitspris for 2011, og sættes 

derfor til 10,50 kr. pr. liter benzin.61 

- Udgifter i forbindelse med service, reparationer mv. antages til at udgøre 4.000 kr. årligt 

                                                 
58 Se prisliste for Passat modeller, bilag nr. 2 – inklusive leveringsomkostninger på 3.680 kr.  
59 Eksemplet løber således over 6 indkomstår, da bilen anskaffes ultimo 2011 og sælges ultimo 2016. 
60 Brugt pris for samme bil, årgang 2007 – altså 5 år gammel – fundet på www.bilbasen.dk  
61 ”Det koster bilen i 2011”, udgivet 1. januar 2011 på www.fdm.dk 
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- Vi har i beregningerne forudsat, at ingen af de to medarbejdere har sparet op til udbetalingen 

på bilen, hvorfor der skal lånes til hele bilens værdi.  

- Renten på billånet er sat til 8,5 %, jf. Nordeas rente på billån pr. 22.10.2011. Der opnås 

fradrag for renteomkostninger jf. SL § 6, e. Rentefradraget har en skattemæssig værdi på 

33,64 %.   

- Der afdrages på bilen alle 5 år ud fra den forudsætning, at når bilen sælges til den angivne 

pris i december 2016, er restgælden tilsvarende salgsværdien. Således at afdragene på 

billånet udgør værdiforringelsen på bilen. 

- Den skattefri kørselsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil sker efter statens 

takster. 

Yderligere forudsætninger for den unge medarbejder 

- Medarbejderen har et årligt erhvervsmæssigt kørselsbehov på 2.500 km.   

- Ved anskaffelse af bil vil denne blive benyttet som transportmiddel til og fra arbejde, 

hvorfor den private andel vil udgøre ca. 10.000 km. årligt.62  

- Forsikring vil beløbe sig til 12.500, ved privat køb af bil. 

Yderligere forudsætning for den erfarne medarbejder 

- Modsat den unge medarbejder, har denne medarbejder et noget større erhvervsmæssigt 

kørselsbehov, hvilket andrager ca. 10.000 km. årligt.  

- Privat kører medarbejderen ca. 20.000 km. årligt.  

- Forsikring vil årligt udgøre 6.000 kr., da medarbejderen antages for værende elitebilist.  

En uddybning af beregningerne er vedlagt som bilag.63 

4.1.4.1 Den unge medarbejder 

Tabel 6 

Ung medarbejder 
Gns. månedlig udgift, privat ejet bil              5.057  
Gns. månedlig udgift, firmabil              4.089  

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
62 Der vil årligt blive kørt 6.000 km. til og fra arbejde, derudover er det antaget at bilen yderlige vil blive brugt til 4.000 
km. årligt.  
63 Se bilag 3 og 4 
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Beregningerne for den unge medarbejder, viser, at hvis bilen anskaffes privat, vil det medføre en 

gennemsnitlig udgift på 5.057 kr. Det er dog relativ højt set i forhold til at medarbejderen privat 

kører omkring 800 km. pr. måned. Vi har dog ikke taget hensyn til nytteværdien for medarbejderen, 

da det for sammenligneligheden antages, at medarbejderen grundet sit arbejde er nødsaget til at 

anskaffe sig en bil. Den månedlige udgift inkluderer dog alle udgifter, der forventes at forekomme i 

de 5 år, fratrukket værdien af rentefradraget på billånet, samt den skattemæssige kørselsgodtgørelse 

der opnås ved erhvervsmæssig kørsel, f.eks. ved kundebesøg i egen bil. Det betyder samtidig, at 

beløbet kan variere, hvis medarbejderens erhvervsmæssige kørsel ændres ved for eksempel en 

omlægning af arbejdsopgaver. En reduktion i den erhvervsmæssige kørsel vil for den unge 

medarbejder betyde, at denne vil få mindre udbetalt i skattefri kørselsgodtgørelse. Selvom mindre 

kørsel medfører lavere benzin udgifter, vil det betyde, at den gennemsnitlige udgift ved egen bil 

stiger, da der vil være en lavere indtægt fra den skattefrie kørselsgodtgørelse, som kan anses for 

værende en del af finansieringen af bilen. En af de primære grunde til forskellen mellem privatejet 

bil og firmabil ordningen skyldes, at medarbejderen ved at eje bilen privat, selv skal dække det 

værditab og dermed afdraget, der er på bilen. Modsat vil medarbejderen kun have en gennemsnitlig 

netto omkostning på 4.089 kr., ved at vælge fri bil ordningen. Det skyldes, at medarbejderen kører 

langt flere private kilometre end erhvervsmæssige og på den måde ikke får lige så stor del af bilens 

udgift dækket ved den skattefrie kørselsgodtgørelse.  

For at vurdere, hvornår forholdet mellem de to ordninger ændres, må man se på, hvor mange ekstra 

erhvervskilometre medarbejderen skal køre, for at den skattefrie kørselsgodtgørelse finansierer den 

private bil. Vi har valgt kun at tage hensyn til den ekstra skattefri kørselsgodtgørelse fratrukket de 

omkostninger, der er til benzin ved ekstra kørsel. Der er altså ikke taget hensyn til at ekstra kørsel 

vil medføre mere slitage på bilen og dermed eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med drift 

og vedligeholdelse.  

Tabel 7 

Udgift ved egen bil          5.057  
Udgift ved firmabil ordning          4.089  
Forskel             968  
Skattefri kørselsgodtgørelse 3,67 
Benzin 10,5 kr./14,5 km.  0,72 
Yderlige erhvervsmæssige km. før egen bil er 
fordelagtigt 328 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Af ovenstående tabel ses, at der skal køres 328 kilometre berettiget til skattefrikørselsgodtgørelse, 

for at udgifterne til egen bil og firmabil ordningen udgør den samme månedlige udgift. Det er dog 

vores vurdering, at selvom den månedlige omkostning er den samme, eller en anelse billigere ved 

egen bil, vil der stadig være fornuft i at vælge firmabil ordningen da der ved beregningen af egen bil 

ikke er medregnet uforudsete udgifter, der kan forekomme ved selv at eje en bil. Ligeledes har vi i 

beregningen ikke taget højde for udsving i benzinpriserne samt et eventuelt større privat 

kørselsbehov.  

 

Ud fra de givne forudsætninger for den unge medarbejder, er det derfor vores vurdering, at det er 

mest fordelagtigt at vælge firmabil ordningen, da det alt andet lige giver en lavere månedlig 

nettoudgift. Ligeledes vil firmabil ordningen i vores optik - selvom der ikke skal meget til før end 

egen bil på sin vis, koster det samme som firmabilen - stadig være mere fordelagtig, da 

medarbejderen som nævnt ikke vil stå med uforudsete udgifter, øgede udgifter ved et højere privat 

kørselsbehov eller omvendt lavere indtægt, hvis den erhvervsmæssige kørsel falder.  

4.1.4.2 Den erfarne medarbejder 

Tabel 8 

Den erfarne Medarbejder 

Gns. månedlig udgift, privat ejet bil    3.277 

Gns. månedlig udgift, firmabil    3.037 

Kilde: Egen tilvirkning 

Beregningerne for den erfarne medarbejder viser modsat, at det her kan svare sig at vælge egen bil. 

Det skyldes primært, at medarbejderen har et markant større erhvervsmæssigt kørselsbehov og 

dermed får langt mere udbetalt ved den skattefri kørselsgodtgørelse. Det betyder altså, at på trods af 

at medarbejderen har en forholdsvis høj andel af private kilometre, så udligner den skattefri 

kørselsgodtgørelse en stor del af udgifterne, der er ved egen bil. Derudover er udgiften til forsikring 

lavere grundet anciennitet hos forsikringsselskabet.  

Forskellen mellem egen bil og firmabil er dog relativ lille, og der skal jf. nedenstående tabel ikke 

ændres meget i forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel.  
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Tabel 9 

Udgift ved egen bil   3.277  

Udgift ved firmabil ordning   3.037  

Forskel     240 

Skattefri kørselsgodtgørelse 3,67 

Benzin 10,5 kr./14,5 km.  0,72 

Færre erhvervsmæssige km. før fri bil er fordelagtigt 81 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kører medarbejderen bare 81 færre kilometre berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse, vil 

nettoudgiften være ens, og det bør ligesom ved den unge medarbejder overvejes, hvorvidt man vil 

løbe risikoen for uforudsete udgifter, der ikke er medregnet i budgettet. I og med at forskellen udgør 

ca. 200 kr. vil medarbejderen formentligt få mest ud af at vælge fri bil. Ved at vælge dette vil der 

ikke opstå usikkerhed om eventuel stigning i den private udgift såfremt det erhvervsmæssige 

kørselsbehov måtte falde, eller det private kørselsbehov viser sig at være større. Ligeledes vil 

medarbejderen ikke skulle bekymre sig om stigninger i de driftsmæssige omkostninger.  

4.1.4.3 Yderligere overvejelser 

Generelt vil det i valget mellem egen bil og fri bil være mange faktorer med i beregningerne, der vil 

kunne variere i forhold til de oplysninger, vi har taget udgangspunkt i. Det kan naturligvis ikke 

betale sig, at købe en bil til under 160.000 kr. hvis man anskaffer bilen som led i fri bil ordningen, 

da det er minimumsbeskatningsgrundlaget. I forlængelse af dette er det samtidigt relevant at 

overveje alternative bilmodeller. I denne beregning er der taget udgangspunkt i, hvad der må 

formodes at være en typisk firmabil både ud fra størrelse og præsentationsmæssigt. Men hvis en 

medarbejder overvejer at anskaffe en bil privat, men vurderer at behovet kan dækkes af en mindre 

bil, skal beregningerne naturligvis tilpasses dette, således at der tages hensyn til hvilken bil 

arbejdsgiveren ønsker at købe til medarbejderen mod hvilken bil, medarbejderen ville købe privat. 

Derudover skal der naturligvis tages hensyn til udsving i driftsomkostningerne og stigning eller fald 

i f.eks. taksterne for skattefri kørselsgodtgørelse, der for eksempel blev reguleret fra 2010 til 2011.64 

Samtidig kan der fra politisk side ændres i den måde, man beregner beskatningsgrundet. Som 

eksempel herpå kan nævnes miljøtillægget. Da det blev vedtaget, at dette skulle indgå som led i 

                                                 
64 Steg fra 2010 til 2011, for at modsvare stigningen i benzinpriser og driftsudgifter. www.skat.dk 
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beskatningsgrundlaget, betød det, at beskatningsgrundlaget steg og dermed at den månedlige 

nettoudgift for medarbejderen blev højere.  

4.1.5 Delkonklusion 

Fri bil beskattes som personlig indkomst efter fastsatte tasker. Beregningsgrundlaget ændres dog, 

når bilen er over 3 år fra første indregistreringsår. Man beskattes kun for de måneder, bilen har 

været til rådighed. Det er derfor arbejdsgiverens pligt at indberette værdien samt fordele 

beskatningen forholdsmæssigt såfremt bilen ikke har været til rådighed i alle årets 12 måneder. 

Beskatningen inkluderer alle udgifter betalt af arbejdsgiver til drift og vedligeholdelse af bilen, 

hvorfor det for en medarbejder, der kører meget privat er en fordel at benytte fri bil ordningen, da 

denne så ikke selv står med udgiften til f.eks. benzin. Dog kan man ikke modtage hverken 

befordringsfradrag for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads eller skattefri kørselsgodtgørelse, når 

bilen anvendes erhvervsmæssigt. Dette skyldes, at det anses for værende godtgørelse i forbindelse 

med drift og slitage af bilen, hvilket ved fri bil dækkes af arbejdsgiveren og ikke medarbejderen.  

Dermed vil en medarbejder, der kører meget erhvervsmæssigt, kunne drage fordel af at eje bilen 

privat, da man så vil modtage den skattefri kørselsgodtgørelse på 3,67 kr. pr. km. indtil 20.000 km. 

Herefter falder godtgørelsen til 2 kr. pr. km. Vælger medarbejderen selv at købe bilen, står denne 

dog selv for alle udgifter til finansiering, drift, vedligeholdelse mv. og det er derfor altid en 

afvejning af, hvorvidt det kan betale sig at anvende fri bil ordningen. Det vil dog ofte være en fordel 

at anvende ordningen, selvom udgiften til egen bil er lidt lavere end ved fri bil, da man derved ikke 

selv skal dække pludselige reparationer, stigning i benzinpriserne og lignende. Det er dog 

væsentligt at tage hensyn til, hvorvidt en medarbejder ville vælge en alternativ bilmodel, der 

eventuelt er billigere i både indkøb og drift, end den bil virksomheden havde påtænkt at købe.  
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4.2 Multimedier 

Pr. 1. januar 2010 blev multimedieskatten indført, som led i forårspakken 2.0. 

Multimediebeskatningen har medført en ændret beskatning af multimedier stillet til rådighed af 

arbejdsgiveren. Formålet er ifølge SKAT selv, at gøre beskatningen af multimedier nemmere, da de 

nu beskattes efter en fast takst. Reglerne herfor fremgår af LL § 16, stk. 12. Multimedieskatten for 

indkomståret 2011 udgør 3.000 kr., som tillægges den skattepligtige indkomst. Satsen ændres efter 

PSL § 20.65  

Multimedieskatten dækker over følgende tre multimedier: 

- Telefon 

- Computer med sædvanligt tilbehør 

- Datakommunikation via internetforbindelse 

Under telefoner som skal multimediebeskattes hører fastnettelefoner, mobiltelefoner herunder 

smartphones, PDA'er, små håndholdte computere, simkort og telefoner uden simkort.  

Computere med sædvanligt tilbehør dækker over stationære og bærbare computere med almindeligt 

tilhørende software og hardware, såsom en printer og skærm af begrænset størrelse og tablets som 

Apples Ipad, Samsung Galaxy Tab og lignende. 

Med datakommunikation via internetforbindelse menes internetforbindelser. Hvad enten det er fast 

installerede forbindelser som ADSL og ISDN eller lign. på hjemmeadressen, eller om det er mobile 

bredbåndsforbindelser.  

Lønmodtageren vil blive multimediebeskattet, hvad enten der modtages ét eller flere af ovennævnte 

multimedier fra arbejdsgiveren. Det er således ikke antallet af multimedier, der bestemmer 

beskatningen, men om der modtages et multimedie, der hører under reglerne for 

multimediebeskatning eller ej. 

Fordi en medarbejder har en telefon eller en computer på sin arbejdsplads, er det ikke ensbetydende 

med, at der sker multimediebeskatning. Der er særlige betingelser for, hvornår et multimedie hører 

under multimedieskatten, og hvornår det ikke gør. Hovedsondringen af dette vedrører om 

multimediet kan forventes at blive anvendt i den private sfære eller ej. Hovedreglens formodning 

om anvendelsen betyder, at en medarbejder ikke nødvendigvis skal anvende godet privat før at 

                                                 
65 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.1.2 - Regel og dens baggrund og formål 
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multimediebeskatningen vil være til stede, men blot rådigheden til at kunne gøre det vil medføre 

beskatning. Af LFB 2009-04-22 nr. 199 fremgår SKATs vurdering af rådighedsbegrebet således, at 

hvis en medarbejder medbringer multimediet til sin bopæl, er der en stærk formodning om, at det 

kan anvendes privat. Rådigheden vil være til stede, og godet vil derfor medføre 

multimediebeskatning.66  

Der er dog forskel på denne opfattelse alt afhængigt af, hvilket multimedie der er tale om, såvel er 

der nogle undtagelser til denne tankegang.  

Generelt gælder det, at privat anvendelse af multimedier på arbejdspladsen ikke medfører 

multimediebeskatning.67 Er der tale om stationære multimedier, er det ikke muligt at tage dem med 

hjem, og formodningsreglen vil ikke være aktuel. For bærbare computere eller mobiltelefoner, hvor 

der er mulighed for at tage goderne med hjem, skal der aftales med arbejdsgiver, om goderne skal 

blive på arbejdspladsen eller ej. Hvis det aftales, at goderne skal blive på arbejdspladsen i form af 

en tro og love erklæring mellem virksomheden og medarbejderen, er det arbejdsgiverens pligt at 

føre kontrol med, at dette overholdes, og dermed vil multimediebeskatningen kunne undgås.68 

For multimedier der tages med hjem, er der en lang række afgørelser, omkring hvornår det medfører 

multimediebeskatning, og hvornår det ikke gør.  

For at det kan afkræftes, at en mobiltelefon ikke stilles til rådighed for privat anvendelse, kræves det 

at69:  

- Der er behov for telefonen, for arbejdets udførelse 

- En tro og love erklæring mellem virksomhed og medarbejder skal være indgået 

- Telefonen ikke benyttes privat, heller ikke på arbejdspladsen 

- Virksomheden fører opsyn med anvendelsen af telefonen 

Undtagelserne gør at f.eks. en tilkaldevagt vil kunne tage sin mobiltelefon med hjem og undgå 

multimediebeskatning, såfremt ovenstående punkter er overholdt.70 Opkaldslister for telefonen vil 

kunne anvendes som bevis, ved en eventuel vurdering af, om en medarbejder reelt har anvendt 

telefonen privat eller udelukkende erhvervsmæssigt. I en vurdering af privat anvendelse vil antallet 

                                                 
66 Lovforslag L199, 22. april 2009 
67 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.2.2.3 - Multimedier på arbejdspladsen 
68 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.1.10 - Hvad arbejdsgiveren skal gøre 
69 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.2.3.2 - Undtagelse 1 - arbejdsmobiler 
70 SKM2010.117.SR 
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af private opkald ikke have indflydelse. Så længe der blot er foretaget ét opkald privat, vil det 

medføre beskatning, medmindre der er tale om et fejlopkald. Modtagelse af private opkald medfører 

ikke multimediebeskatning.71 

For computere er der ikke tilsvarende muligheder for at bevise, om computeren har været anvendt 

privat. Ovenstående betingelser for telefoner gælder altså ikke på samme måde for computere. For 

almindelige bærbare computere, vil det generelt ikke være muligt at kunne tage computeren med 

hjem, uden at det vil medføre multimediebeskatning. Ifølge SKAT vil det ikke kunne bevises at en 

computer ikke vil kunne anvendes privat, på trods af logning af internetbrug, tidslås osv. Så længe 

der vil være programmer på computeren såsom Microsoft Word eller lignende, vil computeren 

kunne anvendes privat, og multimediet vil skulle beskattes. For computere er dog nogle få 

undtagelser til beskatning.  

Computere hvorpå der kun er installeret særlige programmer, som kun kan anvendes til arbejde, og 

derfor ikke er relevant i forhold privat anvendelse, kan det være muligt at undgå 

multimediebeskatning. Hvis der er tale om et begrænset antal computere med særlige programmer, 

hvor medarbejderne har mulighed for at låne dem med hjem, men kun gør dette en gang i mellem, 

og der i øvrigt kun er tale om erhvervsmæssigt brug, kan der være fritagelse af beskatning. Kravene 

til undtagelser er defineret relativt løse, men som udgangspunkt skal computeren på ingen måde 

kunne give anledning til privat anvendelse.72  

Der findes en generel undtagelse af multimediebeskatningen for multimedier medtaget til den 

private sfære i forbindelse med tjenesterejser. Det vil være muligt at medbringe en arbejdstelefon, 

arbejdscomputer eller lign., som medarbejderen ikke bliver multimediebeskattet af til sin bopæl, 

hvis multimediet skal anvendes på tjenesterejsen, og det vil medføre unødig besvær ved at hente 

multimediet på arbejdspladsen inden rejsen. Desuden må multimediet kun anvendes 

erhvervsmæssigt, og diverse øvrige betingelser for fritagelse af multimediebeskatningen skal være 

opfyldt.73  

Installation af fastnettelefon eller bredbåndsforbindelse på medarbejderens bopæl, betalt af 

arbejdsgiveren, vil uden undtagelser medføre multimediebeskatning. For mobilt bredbånd kan der 

                                                 
71 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.2.3.2 - Undtagelse 1 - arbejdsmobiler 
72 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.2.3.4 - Undtagelse 3 - computere med særlig programmel til hjemlån 
73 Den juridiske vejledning, C.A.5.2.2.3.3 - Undtagelse 2 - tjenesterejser 
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kun blive tale om fritagelse af multimediebeskatning, hvis modemmet kun giver adgang til 

arbejdsgiverens intranet og således ikke kan anvendes til privat brug.  

Er en medarbejder ansat midt i et år, eller hvis et multimediebeskattet gode kun har været stillet til 

rådighed i en del af året, vil multimediebeskatningen blive beregnet forholdsmæssigt, således at der 

kun beskattes for det antal måneder af året, godet reelt har været til rådighed for medarbejderen. 

Medarbejderen vil således ikke blive beskattes af mere end 1.500 kr., såfremt medarbejderen kun 

har været ansat i et halvt år. 

Bliver ens ægtefælle også multimediebeskattet, bliver multimediebeskatningen nedsat med 25 pct. 

for begge parter, så længe multimedieskatten for ægteparret overstiger 4.000 kr. i indkomståret.  

Nedenstående beregningseksempel viser, hvorvidt der kan være en skattefordel ved at få 

multimedier af arbejdsgiveren mod at betale multimedieskat. Der tages udgangspunkt i vores to 

medarbejdere, og at privatforbruget af multimedier består af en internetforbindelse og et 

mobilabonnement.74 

Tabel 10 

Multimedier 
Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Uden 
multimedier

Med 
multimedier

Uden 
multimedier 

Med 
multimedier

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000
Multimedieskat 0 250 0 250
Beskatningsgrundlag 30.000 30.250 50.000 50.250
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -12.270 -28.050 -28.050
Marginalskat gode, 40,9% / 56,1% 0 -102 0 -140
Nettoløn 17.730 17.628 21.950 21.810
Multimedieforbrug privat -469 0 -469 0
Nettoløn efter betaling af multimedier 17.261 17.628 21.481 21.810
Besparelse pr. måned 0 367 0 329
Besparelse pr. år 0 4.401 0 3.945
Besparelse pr. år 0 78,2% 0 70,1%
Kilde: Egen tilvirkning 

Ved at få multimedier stillet til rådighed af arbejdsgiveren tillægges 250 kr. pr. måned til den 

skattepligtige indkomst. Dette svarer til, at der cirka skal betales 102 kr. ekstra i skat om måneden, 

                                                 
74 Privatforbruget består af en internetforbindelse til 250. kr. pr. måned og et mobilabonnement til 229 kr. pr. måned. 
Priserne er fundet på TDC's hjemmeside. 
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for den unge medarbejder, og 140 kr. om måneden for den erfarne medarbejder. Den ekstra 

skattebetaling skal sammenholdes med den private udgift, der ville have været, ved egenbetaling af 

tilsvarende multimedier. I dette eksempel har vi taget udgangspunkt i et mobilabonnement og en 

internetforbindelse. Herudover vil en lønmodtager også kunne modtage en mobiltelefon, computer 

osv. til privat anvendelse uden merbeskatning. Får medarbejderne derfor også en mobiltelefon stillet 

til rådighed, vil behovet for en privattelefon formentligt ikke være så stort, som uden 

arbejdstelefonen, og værdien af telefonen vil således også være en besparelse i medarbejderens 

private udgifter. Så får medarbejderne udskiftet sin telefon hvert andet år, sparer medarbejderen 

penge på selv at skulle købe en ny telefon. Værdien af en arbejdsgiverbetalt telefon bør derfor 

medtages i beregningen af, om multimedieskatten kan svare sig i forhold til egen betaling.  

Det samme gør sig gældende, hvis det drejer sig om en computer. Modtager medarbejderen en 

bærbar pc, iPad eller lign. vil denne ikke nødvendigvis have behov for en privat computer, og kan 

på samme måde som ved telefonen, spare udgiften til en computer privat. Der kan dog være nogle 

restriktioner på både telefoner og computere, f.eks. i forbindelse med installation af egne 

programmer, spil mv., som gør, at der alligevel vil være et behov for at have en privat telefon og 

computer. Det er derfor relevant at der tage stilling til den private nytteværdi af telefonen og 

computeren i forhold til, om det skal medtages som en besparelse i det private forbrug. Hvis en 

person spiller mange computerspil og bruger diverse andre programmer privat, vil nytteværdien af 

en arbejdscomputer formentlig være lav, og værdien af computerne bør ikke medtages i en 

beregning af, hvad der kan svare sig. 

4.2.1 Delkonklusion 

Multimedieskatten dækker over telefoner, computere og datakommunikation og beskattes ved at 

den skattepligtige indkomst forøges med 3.000 kr. årligt. Det er muligt at modtage én af hver type 

multimedie uden ekstra beskatning. Der er mulighed for at modtage flere multimedier, under 

multimedieskatten, såfremt at der foreligger en konkret begrundelse for nødvendigheden af dette. 

Der skal ikke meget til for, at der udløses multimediebeskatning, da der opereres med et 

rådighedsbegreb, hvorfor multimedier, der blot er mulige at anvende privat, bliver beskattet.  

Skatteværdien af multimedieskatten udgør den reelle udgift for medarbejderen og svarer til ca. 

1.227 kr. for den unge medarbejder og 1.683 kr. for den erfarne medarbejder, om året. Modtager 

medarbejderne multimedier og forbrug heraf til en værdi, der overstiger skatteværdien af 

multimedieskatten, vil der være en besparelse ved godet. Der er dog forskel på, hvor mange 
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multimedier der stilles til rådighed og hvor stor en del af forbruget, der dækkes af arbejdsgiveren. 

For de medarbejdere som har en arbejdscomputer, der sjældent anvendes privat, vil 

multimedieskatten være en ekstra omkostning, og derfor en ulempe. For de medarbejdere der 

modtager en af hver type multimedie og får dækket forbrug til telefon og dataforbindelse, vil 

multimedieskatten være en klar fordel, da skatten er væsentlig lavere end et eventuelt privatforbrug.  

4.3 Fri helårs- og sommerbolig 

En arbejdsgiver har mulighed for at stille en bolig til rådighed for dens medarbejdere herunder både 

helårsboliger og sommerboliger. Arbejdsgiveren køber eller lejer således en bolig og afholder de 

løbende omkostninger. Medarbejderne skal ved benyttelse beskattes, hvilket afhænger af, om det er 

en sommer- eller helårsbolig, boligens type og størrelse, samt hvornår boligen anvendes. Det som 

afgør hvorvidt, der skal beskattes efter helårsbolig eller sommerbolig, er den faktiske anvendelse af 

boligen. Benytter medarbejderne f.eks. virksomhedens lejlighed i Søborg, som feriebolig i perioder, 

hvor den ellers ikke er beboet, vil medarbejderne blive beskattet efter reglerne for sommerbolig i 

stedet for helårsbolig, mere herom i efterfølgende afsnit. 

4.3.1. Helårsbolig 

Medarbejdere, som af arbejdsgiveren får stillet en bolig til rådighed skal beskattes efter reglerne i 

LL § 16, stk. 3, 7 og 8. Som udgangspunkt skal medarbejderen ved ingen eller delvis egenbetaling 

beskattes af markedsværdien af lejen, således at hvis arbejdsgiver afholder alle eller nogle af 

omkostningerne til boligen, vurderes det, at være et personalegode, der skal beskattes som B-

indkomst. Medarbejderens årlige beskatning opgøres efter SKATs fastsatte satser, og beregnes ud 

fra boligens type, størrelse og kommune.75 Dermed sikres et ensartet beskatningsgrundlag. Er 

markedslejen, der betales for den pågældende bolig, lavere end SKATs fastsatte satser, vil det være 

muligt at få nedsat beskatningsgrundlaget, såfremt SKAT kan overbevises om dette.76 

Boligen skal være ejet eller lejet af arbejdsgiveren, således at det er arbejdsgiveren, der bærer 

risikoen, den økonomiske byrde og har råderetten over boligen. Arbejdsgiveren kan således ikke 

betale huslejen for sine medarbejderes boliger gældende under disse regler, men vil i sådanne 

tilfælde skulle beskattes efter SL § 4. Der er reelt ingen forskel på om boligen er ejet eller lejet af 

arbejdsgiveren andet end, det vil være et billigere personalegode for virksomheden på lang sigt at 

eje boligen, da boligomkostningerne må forventes at være lavere end den konstant stigende husleje, 

                                                 
75 Skema vedlagt, bilag nr. 5 
76 Den juridiske vejledning, C.A.5.13.1.1.1 - Boliger i alm. ansættelsesforhold 
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når gælden er afdraget. Hvis beskatningsreglerne ikke ændrer sig væsentligt, vil det kunne være et 

yderst fordelagtigt personalegode for både virksomhed og medarbejder, hvilket vil blive uddybet 

senere.  

Udover den årlige sats skal medarbejderen beskattes af de omkostninger til el, vand og varme, der 

har været i anvendelsesperioden. Disse omkostninger påregnes normalt beboeren, hvorfor dette 

også regnes for at være et skattepligtigt personalegode. Forbrugsomkostningerne værdiansættes til 

de faktiske omkostninger, der skal tillægges beskatningsgrundlaget. Forbruget vil ligeledes 

beskattes som B-indkomst, hvilket vil give medarbejderen en mindre besparelse svarende til 

skatteværdien af AM-bidraget i forhold til en privatbetaling, da det værdiansættes til 

markedsværdien. I tilfælde af at boligen har installeret en brændeovn eller et pillefyr, således at der 

ikke er et kendt forbrug af denne type omkostninger, skal medarbejderen beskattes af et olieforbrug 

i en tilsvarende bolig. Har arbejdsgiveren stillet en dårligt isoleret bolig til rådighed for 

medarbejderen og har udskudt energiforbedringer, således at varmeforbruget er ekstraordinært stort, 

vil beskatningsgrundlaget ligeledes kunne værdiansættes til et tilsvarende olieforbrug.77 SKAT har 

ikke uddybet problemstillingen omkring ringe isolerede boliger med ekstraordinære høje 

varmeregninger, hvorfor det må forventes at der skal foretages en konkret vurdering fra sag til sag. 

Får medarbejderen stillet en bolig til rådighed af sin arbejdsgiver, i forbindelse med en rejse, skal 

medarbejderen ikke beskattes af fri helårsbolig efter reglerne i LL § 16, stk. 7 og 8. For ifølge LL § 

9A, medregnes godtgjorte rejseudgifter ikke til medarbejderens skattepligtige indkomst. Så på trods 

af et sparet privatforbrug, betyder denne undtagelse, at medarbejdere på rejse, som får stillet 

virksomhedens bolig til rådighed, ikke anses for at have modtaget et personalegode, som skal 

beskattes. I en afgørelse fra 1999 blev en amerikaner, som var fuld skattepligtig til Danmark, 

beskattet af fri bolig, på trods af at han mente at han var på rejse. SKAT lagde bl.a. til grund, at han 

ikke havde en bopæl i Amerika, hvorfor den bolig virksomheden stillede til rådighed for 

medarbejderen, måtte vurderes at være den primære bolig78. En svensk ishockeytræner, blev modsat 

fritaget for beskatning af fri bolig, grundet opretholdelse af bopæl i Sverige79. Så det der bl.a. 

lægges vægt på, i en vurdering af, om medarbejderen er på rejse er, hvorvidt medarbejderen har 

bopæl andetsteds, og afstanden fra arbejde til bopælen. Hvis afstanden til arbejde er så stor, at det 

                                                 
77 TfS.1995.7 
78 TfS.1999.235 
79 TfS.1999.389 
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ikke gør det muligt at vende hjem, vil det have en klar betydning for om medarbejderen kan 

vurderes at være på rejse og derfor fritages beskatning af fri bolig. 

Arbejdsgiveren har indberetningspligt for fri helårsbolig og skal indberette forskellen mellem 

SKAT's fastsatte beskatningsgrundlag og medarbejderens egenbetaling for benyttelsen. Herudover 

skal de faktiske energiomkostninger til el, vand og varme også indberettes.  

Anvendes boligen kun en del af året, nedsættes beskatningsgrundlaget forholdsmæssigt, så det 

svarer til den periode, boligen har været til rådighed for medarbejderen. 

Beskatningen af fri helårsbolig kan ske på to måder. Den første metode er ved, at værdien af fri 

helårsbolig tillægges beskatningsgrundlaget, således at bruttolønnen bibeholdes, men der betales 

mere i skat end uden fri bolig. Den anden metode er ved at virksomheden og medarbejderen indgår 

en bruttolønsaftale, hvor værdien af fri helårsbolig fratrækkes bruttolønnen og dermed påvirker 

bruttolønnen negativt. Der er reelt ingen skattemæssig forskel på de to måder, da 

beskatningsgrundlaget vil være det samme og værdien af fri helårsbolig vil i begge tilfælde blive 

beskattet som B-indkomst. Forskellen består i, hvor meget medarbejderen reelt får i løn og kravene 

til aftalens gyldighed. 

I tabellen nedenfor er opstillet et eksempel for de to medarbejdere, hvor de får stillet en fri 

helårsbolig til rådighed af arbejdsgiveren uden nedgang i bruttolønnen. Der tages udgangspunkt i en 

3 værelses lejlighed i Søborg på 88 m2, som kan lejes til 10.300 kr. om måneden80. 

Beskatningsgrundlaget ifølge SKATs satser er 44.459 kr. om året eller 3.705 kr. pr. måned. Der 

medregnes ikke forbrugsudgifter i eksemplet og tages ikke højde for bopæls- eller fraflytningspligt. 

  

                                                 
80 Bilag nr. 6, annonce lejlighed - www.lejebolig.dk 
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Tabel 11  

Fri helårsbolig 
Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Uden gode
Med fri 
helårsbolig Uden gode 

Med fri 
helårsbolig 

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000

Skatteværdi af fri helårsbolig 0 3.705 0 3.705
Beskatningsgrundlag 30.000 33.705 50.000 53.705
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -12.270 -28.050 -28.050
Marginalskat gode, 37,3% / 52,3% 0 -1.382 0 -1.938
Nettoløn 17.730 16.348 21.950 20.012
Husleje privatbetaling -10.300 0 -10.300 0
Nettoløn efter huslejebetaling 7.430 16.348 11.650 20.012
Besparelse pr. måned 0 8.918 0 8.362
Besparelse pr. år 0 107.016 0 100.347
Besparelse i pct. 0 86,6% 0 81,2%

Kilde: Egen tilvirkning 

Af tabellen fremgår det, at besparelsen for medarbejderne er enorme ved at få stillet boligen til 

rådighed af arbejdsgiveren, i forhold til at betale husleje selv. Besparelsen kommer af den store 

forskel, der er på SKATs satser og prisen på at leje en bolig. Den unge medarbejder betaler 1.382 

kr. mere i skat i eksemplet, men slipper for at betale 10.300 kr. privat, hvilket giver en væsentlig 

forskel, nemlig 8.918 kr. Den erfarne medarbejder betaler 1.938 kr. mere i skat grundet en højere 

marginalskat, hvilket giver en næsten lige så stor besparelse, som for den unge medarbejder. Hertil 

skal det nævnes, at det vil være virksomheden som bærer alle omkostninger, ved at skulle leje 

boligen, og medarbejderen betaler ikke andet end lidt ekstra i skat. Denne måde at modtage fri bolig 

må derfor også anses for værende anderledes sammensætning af lønnen, hvis arbejdsgiveren skulle 

tilbyde en fri bolig på denne måde. Det vil være svært at forvente, at arbejdsgiveren vil tilbyde det 

samme i løn og betale en større huslejebetaling hver måned, uden at det skal anses for at være en 

stor lønstigning. Alternativt skulle arbejdsgiveren stille en fri bolig til rådighed for medarbejderen, 

mod en mindre løn. 

Havde arbejdsgiveren i stedet tilbudt medarbejderen fri bolig over en bruttolønsaftale men ellers ud 

fra samme situation, vil billedet være noget anderledes.  

  



51 
 

Tabel 12 

Fri helårsbolig over bruttoløn 

Ung medarbejder Erfaren medarbejder 
Uden 
brutto-
lønsnedgang

Med brutto-
lønsnedgang 

Uden brutto-
lønsnedgang 

Med brutto-
lønsnedgang 

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000

Skatteværdi af fri helårsbolig 0 3.705 0 3.705
Markedsværdi af fri helårsbolig 0 -10.300 0 -10.300
Beskatningsgrundlag 30.000 23.405 50.000 43.405
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -8.057 -28.050 -22.272
Marginalskat gode, 37,3% / 52,3% 0 -1.382 0 -1.938
Nettoløn 17.730 10.261 21.950 15.491
Husleje privatbetaling -10.300 0 -10.300 0
Nettoløn efter huslejebetaling 7.430 10.261 11.650 15.491
Besparelse pr. måned 0 2.831 0 3.841
Besparelse pr. år 0 33.969 0 46.088
Besparelse i pct. 0 27,5% 0 37,3%
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabellen viser en noget mindre besparelse end før, men giver stadig medarbejderne en pæn 

huslejebesparelse på henholdsvis 2.831 kr. eller 27,5 pct. for den unge medarbejder og 3.841 kr. 

eller 37,3 pct. for den erfarne medarbejder. Besparelsen kommer af sparet skattebetaling af 

huslejen, som medarbejderen fratrækkes i bruttolønnen dog med skattebetaling af fri bolig, som gør 

besparelsen noget mindre. Årsagen til at den erfarne medarbejder sparer mere end den unge 

medarbejder skyldes en højere marginalskat, hvilket giver en større skattebesparelse på nedgangen i 

bruttolønnen, men modsat betaler den erfarne medarbejder mere i skat af fri bolig.  

Den lave beskatning kan virke uforståelig, da medarbejderne kan få store besparelser på 

huslejeomkostningerne, hvis virksomheden stiller en bolig til rådighed for dem. Besparelsen hænger 

dog sammen med, at det er virksomheden, som betaler regningen, og hvis medarbejderen skulle 

betale mere i skat, og virksomheden ville have de samme omkostninger til huslejen, vil det 

sammenlagt kunne blive dyrere, end hvis medarbejderen selv skulle betale for huslejen. I sådan et 

tilfælde vil det ikke kunne svare sig for hverken medarbejder eller arbejdsgiver, da det vil være 

både billigere og nemmere for begge parter, at medarbejderen blot fik lidt mere i løn i stedet for fri 

bolig. Ideen ved fri bolig som et personalegode ville dermed i de fleste tilfælde forsvinde, og ville 

kun være en fordel i meget få tilfælde. Et eksempel herpå kunne være, hvis arbejdsgiveren ejer en 

bolig, hvor gælden er afdraget, og arbejdsgiveren derfor ikke har nogle væsentlige omkostninger til 
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huslejen, således at medarbejderens ekstra skattebetaling er under det medarbejderen selv kunne 

anskaffe sig en lignende bolig til. Da vil det for arbejdsgiveren ikke betyde en væsentlig 

omkostningsbyrde og medarbejderen kan få en besparelse på huslejeomkostningen, og det vil 

således være en fordel for begge parter.  

I regelsættet for beskatning af fri bolig gælder to regler som giver nedslag i beskatningsgrundlaget; 

bopælspligt og fraflytningspligt. Bopælspligt betyder at medarbejderen skal flytte ind i en given 

bolig ved ansættelsens begyndelse og flytte ud ved ansættelsens ophør. Fraflytningspligten betyder 

at medarbejderen ikke er tvunget til at flytte ind, men skal fraflytte boligen ved ansættelsens ophør, 

hvis medarbejderen flytter ind. Ved bopælspligt nedsættes beskatningsgrundlaget med op til 30 pct. 

af markedslejen eller SKATs fastsatte grænser, hvor nedslaget er op til 10 pct. ved fraflytningspligt. 

Prisnedslaget gælder ikke for forbrugsudgifter til el, vand og varme som fortsat beskattes af det 

faktiske forbrug. 

Af LL § 16, stk. 7 fremgår det, at beskatningsgrundlaget minimum skal udgøre 15 pct. af 160.000 

kr. svarende til 2.000 kr. om måneden, men må maximalt udgøre 15 pct. af medarbejderens 

bruttoløn og altså før fradrag af AM-bidrag og skat og uden tillæg af overarbejde eller lignende.  

Alle medarbejdere med bopæls- eller fraflytningspligt kan opnå denne fordel, men bopælspligten 

retter sig hovedsageligt mod præster, kostskolelærere, viceværter og lign. medarbejdere, hvor de 

reelt skal bebo en given ejendom.81   

I forhold til de ovenstående taleksempler ville en fraflytningspligt betyde en nedsættelse af 

beskatningsgrundlaget fra 3.705 kr. til 3.334 kr. pr. måned. For den unge medarbejder kan 

beskatningsgrundlaget maximalt udgøre 15 pct. af 30.000 kr. pr. måned, hvilket svarer til 4.500 kr. 

Da beskatningsgrundlaget er under dette beløb, men over minimumsgrænsen på 2.000 kr., vil der 

ikke ske yderligere regulering af beskatningsgrundlaget, hvilket betyder en skattebesparelse på 138 

kr. for medarbejderen. For den erfarne medarbejder må beskatningsgrundlaget ved fraflytnings og 

bopælspligt ikke overstige 7.500 kr., hvorfor beskatningsgrundlaget på 3.334 kr. ikke vil reguleres 

yderligere. Den erfarne medarbejder vil få en yderligere skattebesparelse på 194 kr. pr. måned.  

Det må formodes at de fleste virksomheder, som stiller en bolig til rådighed for en medarbejder, 

hvad enten boligen er lejet eller ejet, kun stiller boligen til rådighed såfremt medarbejderen arbejder 

i virksomheden og medarbejderen skal flytte ved ansættelsens ophør. Der vil derfor reelt set ofte 

                                                 
81 Den juridiske vejledning, C.A.5.13.1.1.2 - Tjenesteboliger 
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være tale om fraflytningspligt, når der er tale om fri bolig, hvorfor beskatningsgrundlaget nedsættes 

med 10 pct. Beskatningsgrundlaget skal dog minimum udgøre 2.000 kr. om måneden.  

Ville medarbejderne i det opstillede eksempel have haft både bopæls og fraflytningspligt, ville 

beskatningsgrundlaget nedsættes med 30 pct. til 2.593 kr. pr. måned, hvilket stadig overstiger 

minimumsgrænsen pr. 2.000 kr. For de to medarbejdere vil det give en månedlig skattebesparelse 

på 415 kr. for den unge medarbejder og 581 kr. for den erfarne medarbejder.  

4.3.2. Delkonklusion, helårsbolig 

Beskatningsgrundlaget for fri helårsbolig værdiansættes ud fra SKAT's fastsatte markedsværdier, 

medmindre den reelle markedsværdi er lavere. Fri helårsbolig beskattes som B-indkomst og hvis 

skatteværdien af fri bolig sammenlignes med den reelle pris ved at skulle leje en tilsvarende bolig, 

er der store besparelser at hente for medarbejderne uanset nedgang i bruttolønnen eller ej. Det må 

dog formodes, at arbejdsgiveren vil tilbyde medarbejderen fri bolig mod nedgangen i bruttolønnen, 

medmindre der vil aftales en væsentlig lavere løn end uden fri bolig, da det er arbejdsgiveren der 

afholder alle omkostningerne. Besparelsen ved fri bolig er væsentlig højere uden træk i 

bruttolønnen, end hvis fri bolig indgår i en bruttolønsordning. Det må dog vurderes, at 

arbejdsgiveren tilbyder dette, dels som alternativ til reel løn, og dels hvis det er en bolig uden 

væsentlige omkostninger til den løbende drift.  

4.3.3 Sommerbolig 

En arbejdsgiver har mulighed for at stille en sommerbolig til rådighed for medarbejderne og afholde 

alle omkostningerne hertil. Under sommerbolig hører diverse danske og udenlandske ferieboliger, 

sommerhuse, ferielejligheder o. lign. I stedet for at medarbejderne selv skal ud og finde en 

feriebolig at leje, kan arbejdsgiveren tilbyde medarbejderne at låne virksomhedens ferieboliger. 

Betaler medarbejderne arbejdsgiveren for anvendelsen, er der ikke tale om et personalegode, 

hvorfor anvendelsen ikke vil udløse beskatning. Afholder arbejdsgiveren derimod alle 

omkostninger forbundet med anvendelsen, bliver medarbejderne til gengæld beskattet af brugen af 

ferieboligen. Sker der en delvis betaling af anvendelse nedsættes beskatning forholdsmæssigt med 

betalingen.  

Beskatningsgrundlaget baseres ud fra anvendelsestidspunktet samt ferieboligens ejendomsværdi. 

For danske ferieboliger anvendes den offentlige ejendomsværdi pr. 1. oktober året før 

anvendelsesperioden, hvor der for udenlandske boliger, hvis muligt, anvendes en lignende 
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ejendomsværdi. Ellers anvendes handelsværdien af boligen reguleret efter 

ejendomsværdiskattelovens § 4b, stk. 2.82  

Af LL § 16, stk. 5 fremgår det, at medarbejderne ved benyttelse skal beskattes af 0,5 pct. af 

ejendomsværdien pr. uge, hvis anvendelsen finder sted i ugerne 22-34 og 0,25 pct. af 

ejendomsværdien for årets øvrige uger. Forskellen i beskatningen kommer af selv samme 

prisforskel i høj- og lavsæson uger på udlejning af sommerhuse. 

Låner en medarbejder virksomhedens feriebolig i mindre end en uge, skal denne beskattes 

forholdsmæssigt af de dage, medarbejderen har benyttet ferieboligen. Der kan minimum ske 

beskatning af én dag.  

Det er arbejdsgiveren, der har indberetningspligten af medarbejdernes anvendelse af ferieboliger 

stillet til rådighed af virksomheden.  

Der tages udgangspunkt i et sommerhus fra Ordrup i Odsherred med plads til 6 personer tæt på 

indkøb, strand osv. Lejeprisen svinger fra kr. 1.880 til kr. 4.970 alt afhængigt af, hvilken uge 

sommerhuset lejes. Nedenstående tabel viser prisen pr. uge for at leje sommerhuset. 83 

Tabel 13 

Uge 
Leje pr. uge i 
kr. 

22-24 2.225 
25-26 2.970 

27 3.930 
28-31 4.970 

32 4.620 
33 3.930 
34 2.970 

Kilde: Egen tilvirkning 

Tabellen er medtaget for at illustrere hvor stor forskel, der kan være i prisen, i det interval som 

SKAT definerer og beskatter fri sommerbolig af som højsæson. Vi forudsætter, at ejendomsværdien 

er 1.500.000 kr. og for ugerne 22-34 udgør beskatningsgrundlaget derfor 7.500 kr., mens det for de 

øvrige uger udgør 3.750 kr. Nedenstående tabel sammenholder skatteværdien af fri sommerbolig for 

                                                 
82 Den juridiske vejledning, C.A.5.16.2.1 - Sommerboliger - ansatte uden bestemmende indflydelse 
83 Sommerbolig fundet på www.sommerhus-siden.dk - Se bilag nr. 7 
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Den unge medarbejder og 2 i henholdsvis høj- og lavsæson, med lejen for en tilfældig uge i samme 

perioder. 

Tabel 14 

Sommerbolig Ung medarbejder Erfaren medarbejder 
Højsæson     
Leje uge 28 4.970 4.970 
Beskatning 2.798 3.923 
Forskel 2.173 1.048 
Lavsæson     
Leje uge 22 2.225 2.225 
Skatteværdi 1.399 1.961 
Forskel 826 264 
Kilde: Egen tilvirkning 

I eksemplet her sparer den unge medarbejder kr. 2.173 for en uge i højsæsonen og 826 kr. i en uge 

uden for højsæsonen. For den erfarne medarbejder ses en mindre besparelse, da skattebetalingen for 

fri sommerhus er større grundet højere marginalskat. Som det kunne ses af tabel 13, svingede 

lejeprisen i den periode, som SKAT har defineret som højsæson. Hvis vi for netop dette sommerhus 

taget udgangspunkt i uge 22-24, havde lejeprisen været 2.225 kr., hvilket for den unge medarbejder 

vil betyde, at det vil være 573 kr. dyrere at låne virksomhedens sommerbolig, end at leje 

sommerhuset privat. For den erfarne medarbejder, vil det være 1.698 kr. dyrere ved samme 

forudsætning.  

I eksemplet forudsatte vi, at ejendomsværdien på en lignende sommerbolig var 1.500.000 kr., 

hvilket derfor skulle anvendes som beskatningsgrundlag. For at kunne sammenligne den fundne 

sommerbolig med fri sommerbolig på en anden måde, har vi udregnet hvad ejendomsværdien skal 

være for at beskatningen og privatlejen for sommerboligen er ens. Nedenstående tabel viser, hvad 

ejendomsværdien skal være for at beskatningen i højsæsonen for begge medarbejdere udgør 4.970 

kr. og i lavsæsonen 2.225 kr. 

Tabel 15 

Ejendomsværdi ved ens beskatning og leje Ung medarbejder Erfaren medarbejder 
Højsæson 2.664.879 1.900.574
Lavsæson 2.386.059 1.701.721
Kilde: Egen tilvirkning 
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For den unge medarbejder betyder det, at hvis der skal sammenlignes med en lejepris på 4.970 kr., i 

SKATs højsæson, skal ejendomsværdien på arbejdsgiverens sommerbolig være højere end ca. 

2.664.879 kr. for at privat leje vil være billigere. I lavsæsonen, hvor privat leje var på 2.225 kr., skal 

ejendomsværdien være større end 2.386.059 kr. for at privat leje vil være billigere. I forhold til den 

erfarne medarbejder vil ejendomsværdien på arbejdsgivers sommerbolig ikke kunne være lige så 

høj, da der betales topskat og beskatningen af fri sommerbolig derfor er hårdere.  

4.3.4 Delkonklusion, sommerbolig 

Skal en medarbejder på ferie og overvejer at benytte arbejdsgiverens tilbud om fri sommerbolig, vil 

prisen for medarbejderen afhænge af ejendomsværdien på sommerboligen, samt hvornår ferien skal 

være. For at vurdere om det er fordelagtigt for den enkelte medarbejder, skal man sammenligne 

beskatningsgrundlaget ved fri sommerbolig og prisen på at leje en tilsvarende sommerbolig privat. 

Af ovenstående eksempel kan det ses, at alt afhængig af hvilken uge, der tages udgangspunkt i, kan 

det både være en fordel eller en ulempe, at låne sommerhuset af arbejdsgiveren mod beskatning. 

Det er relativt enkelt at udregne prisen på at leje arbejdsgivers sommerhus, hvis man blot kan få 

oplyst ejendomsværdien pr. 1. oktober året før låneperioden. Derudfra vil man have en pris pr. uge, 

man kan sammenligne tilsvarende ferieboliger med, som medarbejderen vil kunne leje privat.  
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4.4 Sundhedsydelser 

Sundhedsydelser, herunder specielt sundhedsforsikringer er i dag et af de mest udbredte 

personalegoder. Antallet af danskere der er i dag har en privat 

sundhedsforsikringer er siden indførslen i 2003 til 2010 steget 

med 378 pct.84. I dag er der således 1,1 million danskere, som har 

en privat sundhedsforsikring. Udviklingen skal ses som et tegn 

på, at danskerne ønsker at forsikre sig mod eventuelle lange 

ventetider i det offentlige system. Ved at have tegnet en 

sundhedsforsikring kan de altså springe ventelisten over, og på 

den måde blive hurtigere behandlet, og muligvis være hurtigere 

tilbage på arbejdsmarkedet. Det må antages for værende en af 

hovedbegrundelserne til, hvorfor så mange arbejdsgivere vælger 

at tilbyde deres medarbejdere en sådan ordning, mod et træk i 

bruttolønnen - enten ved at indgå en ordning for alle 

virksomhedens medarbejdere, og dermed tilbyde medarbejderne en sundhedsforsikring, eller ved at 

dække medarbejdernes private udgifter.     

Sundhedsydelser betalt af arbejdsgiveren kan ifølge LL § 16, stk. 1, defineres som sparet 

privatforbrug og skal derfor beskattes til markedsværdien efter reglerne i SL § 4, hvilket altså 

betyder at sundhedsydelserne betalt af arbejdsgiveren skal beskattes som personlig indkomst. Der er 

dog i LL § 30 opstillet en række undtagelser til hovedreglen, der betyder at sundhedsydelser i vid 

udstrækning kan være skattefrie for medarbejderne. Vi vil i dette afsnit se på konsekvensen af en 

eventuel beskatning af sundhedsydelser samt hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at 

skattefriheden er gældende.  

4.4.1 Skattefrie sundhedsydelser 

Ifølge LL § 30, stk. 1 kan medarbejdere modtage en række sundhedsydelser uden at skulle beskattes 

af værdien af disse som personlig indkomst. Skattefriheden er dog betinget af, at arbejdsgiveren 

overholder de i Ligningslovens fastsatte betingelser, som vi vil komme nærmere ind på senere i 

dette afsnit. Samtidigt skal værdien af de skattefrie goder ikke indregnes som en del af 

bagatelgrænserne. Hverken den arbejdsrelaterede på 5.500 kr. eller de goder, der ikke er givet af 

hensyn til arbejdets udførelse på 1.000 kr. 
                                                 
84 Graf over udviklingen i sundhedsforsikringer. ”Omstridte sundhedsforsikringer ved en korsvej”, Ugebrevet a4, nr. 24 
d. 14. august 2011. 
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Nedenstående goder kan modtages skattefrit:85  

- Lægefaglig begrundet behandling ved sygdom og ulykke, herunder behandling af psykiske 

lidelser hos en psykolog eller psykiater 

- Sygdomsforebyggende behandling 

- Kiropraktor behandling 

- Misbrugsbehandling af alkohol, medicin eller lignende rusmidler 

- Rygeafvænning 

- Renter fra personalelån til dækning af udgifter til behandlingsudgifter 

- Sundhedsforsikring til behandling eller rygeafvænning, hvad enten forsikring er tegnet af 

arbejdsgiveren på medarbejderen vegne, eller tegnet af medarbejderen og betalt af 

arbejdsgiveren 

Det skal dog nævnes, at arbejdsgiverens dækning af medicinudgifter til behandlingerne nævnt i de 

første fire punkter kun er skattefri for medarbejderen i de første 6 måneder, gældende fra 1. 

behandlingsdag. Ligeledes er der kun skattefrihed i 6 måneder for rentefordelen ved personalelånet 

og på forsikringen, såfremt disse anvendes til medicinudgifter til de før omtalte behandling, punkt 

1-4.86 

Såfremt at ovenstående sundhedsydelser skal være skattefrie for medarbejderne skal følgende 

betingelser overholdes:  

Arbejdsgiveren skal afholde udgiften til de ovennævnte goder som led i en generel personalepolitik, 

og goderne skal tilbydes alle virksomhedens medarbejdere. Ligeledes skal tilbud om 

sundhedsforsikringer gives til alle medarbejdere.87 Det skal således kun være et tilbud til alle 

medarbejdere, men det er ikke en betingelse at alle medarbejdere tager imod dette tilbud og 

indtræder i ordningen. Arbejdsgiveren kan dog nøjes med at tilbyde goderne til medarbejdere med 

over 8 timers arbejde pr. uge og 9 måneders anciennitet i virksomheden.88 På den måde kan 

virksomheden spare udgiften til f.eks. ungarbejdere, hvilket må antages som værende en fordel for 

virksomheden, der på den måde sparer udgiften til forsikringen samt administrativt besvær i forhold 

til ind– og udtræden af ordningen. Ovenstående blev slået fast, i en dom fra SKAT i 2006,89 hvor 

                                                 
85 LL § 30, stk. 1 
86 LL § 30, stk. 2 
87 LL § 30, stk. 3 
88 Maksimum satser 
89 SKM2006.741.SR 
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det netop blev gjort klart, at arbejdsgiveren gerne må differentiere i forhold til anciennitet og 

arbejdstid, således at ordningen ikke nødvendigvis skal gælde en deltidsansat medarbejder, såsom 

en ungarbejder der arbejder et par timer om ugen efter skole. Ligeledes bliver det slået fast, at 

tilbuddet skal gives til alle, men at ydelsen ikke bliver gjort skattepligtig blot fordi nogle 

medarbejdere vælger ikke at tage imod tilbuddet.  

Ligeledes skal der for at opnå skattefrihed foreligge en henvisning fra lægen, der dermed begrunder 

og dokumenterer vigtigheden af en given behandling. Dog er det i tilfælde af behandling af f.eks. 

alkoholmisbrug nok med en erklæring fra lægen, der angiver at den pågældende medarbejder har 

behov for en sådan behandling. Behandling hos en kiropraktor eller psykolog er betinget af, at der 

foreligger en skriftlig erklæring fra denne, samt at behandleren skal være autoriseret efter dansk ret 

eller tilsvarende fra en udenlandsk kiropraktor eller psykolog.90 Det betyder altså, at en kosmetisk 

operation ikke er omfattet af skattefriheden, da en sådan operation ikke er lægeligt begrundet med 

mindre operationen sker som følge af en ulykke.  

Yderligere er skattefriheden af sundhedsforsikring betinget af, at forsikringspræmien kun vedrører 

dækning af behandling nævnt i det første punkt, altså lægefaglig begrundet behandling. 

Behandlingen skal være godkendt af en læge og ske med henvisning fra denne. Anvendes 

forsikringen til at dække udgifter til misbrugsbehandling eller kiropraktorbehandling skal 

betingelserne fra LL § 30, stk. 4 overholdes, altså skal der foreligge henvisning fra lægen eller en 

erklæring fra kiropraktoren, således at det er dokumenteret at behandlingen er berettiget for 

medarbejderen. Psykologbehandling dækket af sundhedsforsikringen er betinget af, at psykologen 

jf. ovenstående afsnit skal være autoriseret efter dansk ret.91  

Skattefriheden på goderne afhænger altså af, at arbejdsgiveren opfylder en række betingelser. 

Overholdes betingelserne ikke, vil medarbejderen blive skattepligtig af værdien af de modtagne 

goder, der skal indregnes som en del af den skattepligtige indkomst.  

Medarbejdere der pådrager sig en arbejdsskade, som led i arbejdets udførelse kan modtage 

behandling betalt af arbejdsgiveren uden at skulle betale skat af dette. Det er således ikke et krav, at 

ydelsen skal tilbydes alle medarbejdere for at godet er skattefrit for medarbejderen, så længe 

behandlingen vedrører en arbejdsskade. Dog er det en forudsætning, at der skal være en 

årsagssammenhæng mellem det udførte arbejde og den skade medarbejderen har pådraget sig. Det 
                                                 
90 LL § 30, stk. 4 
91 LL § 30, stk. 5 
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vil altså sige, at en lagermedarbejder med eventuelle tunge løft, vil være skattefri af behandling af 

f.eks. rygskader, mens vedkomne må formodes at skulle betale skat af behandling af f.eks. en 

mussearm, da en sådan skade ikke er i sammenhæng med arbejdets udførelse. Arbejdsgivere har 

derudover også mulighed for at tilbyde deres medarbejdere forebyggende behandling af eventuelle 

arbejdsskader, uden at medarbejderne skal beskattes af dette.92 

Overordnet set kan arbejdsgiverne altså tilbyde deres medarbejdere en lang række skattefrie 

sundhedsydelser. Såfremt disse ikke overholdes, skal medarbejderne beskattes af markedsværdien 

af det modtagne gode, jf. LL § 16, stk. 1. Herunder kan ses et eksempel på, hvorledes det 

skattemæssigt påvirker vores to medarbejdere, såfremt betingelserne for en generel 

sundhedsordning ikke opfyldes og godet dermed skal beskattes. Vi har valgt at tage udgangspunkt i 

at de to medarbejdere har valgt at tage imod ordningen om sundhedsforsikringer. Ordningen 

opfylder betingelserne til en bruttolønsordning, og vil således blive modregnet medarbejdernes 

månedlige bruttoløn. Ordningen koster 300 kr. om måneden, svarende til en årlig udgift på 3.600 kr. 

Det er således også den værdi der udgør markedsværdien, da det er den reelle pris virksomheden, på 

vegne af medarbejderne har købt sundhedsforsikringerne til. Som det ses i efterfølgende eksempel, 

bliver værdien af sundhedsforsikringen fratrukket medarbejderens bruttoløn. Værdien af den 

skattepligtige sundhedsforsikring skal beskattes med B-skat.  

Tabel 16 

Sundhedsforsikring 
Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Skattefrit Skattepligtigt Skattefrit Skattepligtigt
Gage 30.000 30.000 50.000 50.000
Sundhedsforsikring -300 -300 -300 -300
Beskatningsgrundlag 29.700 29.700 49.700 49.700
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.147 -12.147 -27.882 -27.882
Marginalskat gode, 37,3% / 52,3% 0 -112 0 -157
Nettoløn 17.553 17.441 21.818 21.661
Forskel i nettokroner 0 -112 0 -157
Forskel i procent   -37,3%   -52,3%
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
92 Regel er fastsat efter skattelovens principper, Den juridiske vejledning, C.A.5.15.2 - Undtagelse 1: Arbejdsskader og 
forebyggelse af arbejdsskader 
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Det ses altså, at der er en forskel i nettokroner på henholdsvis 112 kr. og 157 kr. for de to 

medarbejdere, hvis betingelserne for skattefriheden ikke er opfyldt fra arbejdsgiverens side.  

Det kan dog diskuteres hvorledes en medarbejder, der som følge af en arbejdsskade får en 

behandling betalt af arbejdsgiveren på et privat hospital, skal beskattes af behandlingen eller ej. 

Såfremt SKAT vurderer, at den givne arbejdsskade ikke har reel sammenhæng med den 

pågældendes arbejde, skal medarbejderen altså beskattes af markedsværdien af denne behandling. 

Umiddelbart må markedsværdien være den arbejdsgiveren reelt har betalt for behandlingen, da det 

er prisen i handel og vandel. Men i praksis er det offentlige alternativ til behandlingen gratis, og 

dermed i virkeligheden repræsenterer behandlingen en markedsværdi på 0 kr. At arbejdsgiveren har 

valgt at betale overpris for behandlingen på medarbejderens vegne, ændrer i princippet ikke på at 

markedsværdien kan argumenteres for at være 0 kr. Medarbejderen vil ud fra denne betragtning 

således ikke blive beskattet af det modtagne gode. Det er altså en reel problematik, der potentielt 

opstår ved værdiansættelsen af et sådan gode, og som vil have stor betydning for medarbejderen. I 

nedenstående eksempel har vi taget udgangspunkt i en behandling til 5.000 kr. på et privathospital, 

men som reelt set er gratis i det offentlige.  

Tabel 17 

Behandling med forskellig 
værdiansættelse 

Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Værdiansæt-
telse 0 kr.  

Værdiansæt-
telse 5.000 
kr.  

Værdiansæt-
telse 0 kr.  

Værdiansæt-
telse 5.000 
kr.  

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000
Behandling 0 5.000 0 5.000
Beskatningsgrundlag 30.000 35.000 50.000 55.000
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -12.270 -28.050 -28.050
Marginalskat gode, 37,3% / 52,3% 0 -1.865 0 -2.615
Nettoløn 17.730 15.865 21.950 19.335
Forskel i nettokroner 0 -1.865 0 -2.615

Kilde: Egen tilvirkning 

Her ses det altså, at problematikken omkring værdiansættelsen på denne behandling betyder en 

netto forskel på henholdsvis 1.865 kr. og 2.615 kr. for de to medarbejdere, hvilket må anses for at 

være en væsentlig forskel.  
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4.4.2 Skattepligtige sundhedsydelser 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, der ikke er nævnt som undtagelse til hovedreglen i LL § 30, 

vil for medarbejderen betyde, at denne er skattepligtig af værdien af godet efter reglerne i LL § 16. 

Et eksempel herpå kunne netop være en medarbejder, der får betalt massage af arbejdsgiveren, som 

ikke er givet med lægefaglig begrundelse, som led i en generel sundhedsordning eller grundet en 

arbejdsskade. Værdien af denne behandling vil således være skattepligtig for medarbejderen. Da 

denne behandling ikke anses som et gode af arbejdsmæssig karakter, vil værdien ikke kunne 

inkluderes i den samlede bagatelgrænse på 5.500 kr. Det kan derimod være skattefrit at få en 

vaccination, der gives til en eller flere udvalgte medarbejdere f.eks. som led i en udenlandsrejse, 

hvor vaccinationen er påkrævet. Der vil være belæg for at sige, at vaccinationen gives som led i 

udførelsen af arbejdet og vil dermed være skattefri for medarbejderen, på trods af at vaccinationen 

ikke tilbydes alle medarbejdere, eller der foreligger en lægeerklæring. Dog kan medarbejderen blive 

skattepligtig af beløbet såfremt denne modtager arbejdsrelaterede goder for en samlet værdi for over 

5.500 kr. årligt, hvilket vil betyde beskatning af værdien af alle modtagne arbejdsrelaterede goder i 

året.  

4.4.3 Fordele og ulemper for de to medarbejdere 

Set ud fra vores to medarbejdere vil der som udgangspunkt ikke være ulemper ved at acceptere 

nogle af de goder, der er skattefrie, naturligvis under forudsætning af at arbejdsgiveren opfylder de 

givne betingelser for skattefriheden. Ved at acceptere et sådan tilbud fra arbejdsgiveren og dermed 

spare udgiften privat, vil medarbejderen spare skatteværdien af det givne gode. Besparelsen er 

naturligvis under forudsætning af, at prisen på godet er ens, hvad enten medarbejderne skal betale 

udgiften privat, eller den bliver fratrukket i bruttolønnen. Yderligere kan det nævnes, at det 

formenligt kan være nemmere at blive godkendt til en sundhedsforsikring, ved at indgå i 

arbejdsgiverens ordning, mod selv at skulle tegne en. Det skyldes at man ved privat tegning af 

forsikring, skal gennemgå lægetjek for at kunne godkendes til forsikringen, hvilket ikke gør sig 

gældende ved indtræden i en arbejdsgiveradministreret ordning. Der er således ikke de helt samme 

krav til et dokumenteret godt helbred.  

4.4.4 Delkonklusion 

Medarbejderne kan modtage en lang række sundhedsydelser uden at skulle beskattes af værdien af 

disse. Skattefriheden afhænger i stor grad af, at der er lægelig dokumentation for behandlingen, 

samt at arbejdsgiveren opfylder en række krav til generel udbredelse på arbejdspladsen. Opfyldes 
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disse ikke, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien af sundhedsydelsen, hvilket kan have 

store konsekvenser for den enkelte medarbejder – specielt hvis godet er accepteret med skattefrihed 

for øje. Yderligere kan der være problematikker i forbindelse med værdiansættelsen specielt i 

forhold til behandlinger på et privat hospital, hvor det kan være svært at opgøre den korrekte værdi 

af behandlingen, der reelt set er gratis i det offentlige system. 
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4.5 Rejser 

Når medarbejdere rejser i forbindelse med arbejdet, kan der forekomme tilfælde hvor en del af 

rejsen ikke er strengt erhvervsmæssigt, og derfor skal sidestilles med et personalegode. Det betyder 

at værdien af den private del af rejsen skal behandles som sparet privatforbrug, og skal derfor 

beskattes som personlig indkomst ifølge LL § 16, stk. 1. Beskatningen skal opgøres som 

markedsværdien, altså den værdi en tilsvarende rejse kan købes for i fri handel, jf. LL § 16, stk. 3. I 

dette afsnit vil vi se på hvilke forhold man bør være opmærksom på for at undgå beskatning samt 

hvorledes en eventuel beskatning påvirker vores to medarbejdere.  

4.5.1 Erhvervsmæssige rejser 

Mange medarbejdere har rejseaktiviteter i forbindelse med deres arbejde, der i mange tilfælde vil 

være en naturlig del af arbejdets udførelse. Det er derfor forventeligt at arbejdsgiveren betaler for 

udgifterne til de erhvervsmæssige rejser, da arbejdsgiveren ifølge SL § 6 får fradrag for 

omkostningerne. Såfremt ”der er en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens 

indkomstskabende aktiviteter”93 vil forretningsrejsen være skattefri for medarbejderen. Ud fra 

denne definition fra SKAT, er alle rejser der foretages i forbindelse med arbejdets udførelse altså 

skattefrie. Er der derimod et privat islæt i forbindelse med en erhvervsmæssige rejse, skal den 

private del som udgangspunkt beskattes til markedsværdien,94 svarende til det sparet privatforbrug 

en medarbejder har. Udgør det sparede privatforbrug udelukkende værdien af flybilletten, en udgift 

virksomheden skulle afholde hvad enten rejsen også har et privat formål eller ej, vil medarbejderen 

ikke umiddelbart blive beskattet af flybilletten. Værdien af flybilletterne er omfattet af 

bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 5.500 kr.95 Dermed vil medarbejderen kun blive 

beskattet af værdien, såfremt der modtages arbejdsrelaterede goder for over 5.500 kr. pr. indkomst 

år.  

Har virksomheden afholdt udgifter til hotelophold for den private del af rejsen, skal dette anses som 

en gave til medarbejderen. Markedsværdien af hotelopholdet kan således indeholdes i 

bagatelgrænsen på 1.000 kr. Dog vil hotelopholdet blive beskattet som B-indkomst, hvis værdien af 

den enkelte gave overstiger 1.000 kr.96  

                                                 
93 Den juridiske vejledning 2011-2, C.A.5.16.5 - Rejser 
94 LL § 16, stk. 3 
95 Den juridiske vejledning, C.A.5.1.3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 
96 ”Personalegoder 2011” – BDO 2011 
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Det kan dog forekomme svært at opgøre markedsværdien af den private del af rejsen, både i forhold 

til hvornår rejsen overgår til privat ferie og ligeledes hvordan værdien af den private del skal 

opgøres. Det kan således diskuteres hvorvidt friaftener, reelt set er privat ferie og således ikke 

strengt erhvervsmæssigt. Da det må formodes, at medarbejderne ikke beskattes forholdsmæssigt af 

en eventuel aften uden erhvervsmæssige aktiviteter. 

Forlænger en medarbejder således en forretningsrejse, opholdet med to dages privat ferie. Vil de 

dage der reelt afholdes som forretningsrejse, således være skattefrie for medarbejderne. Men betaler 

virksomheden derudover for hotelopholdet, til den private del af rejsen, skal medarbejderne 

beskattes af markedsværdien af den private del af rejsen. Flybilletternes værdi udgør et sparet 

privatforbrug for medarbejderne, og skal kun beskattes såfremt der samlet set modtages 

arbejdsrelaterede goder for over 5.500 kr. eller hvis markedsværdien af flybilletten er over grænsen 

på de 5.500 kr. Mens det private hotelophold anses som værende en gave til medarbejderen, og 

således indgå i bagatelgrænsen på 1.000 kr. hvis hotelopholdet alene har en værdi på over 1.000 kr., 

skal værdien beskattes til B-indkomst og vil således ikke indgå i beregningen af bagatelgrænsen. Et 

eksempel herpå kan ses nedenfor.  

Vores to opstillede medarbejdere, forlænger i forbindelse med en forretningsrejse til Berlin 

opholdet med to dage. Da prisen for hotelværelset udgør en værdi på 1.034 kr. for én person.97 Vil 

der altså ske beskatning af markedsværdien for hotelopholdet. Flybilletterne tur/retur koster 542 

kr.98 og vil således indgå som del af bagatelgrænsen på 5.500 kr. Vores to medarbejdere vil altså 

blive beskattet som følger. 

  

                                                 
97 Fundet på www.hotels.com, bilag nr. 8 
98 Fundet på www.easyjet.dk, bilag nr. 9 
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Tabel 18 

Beskatning af privat del af rejse 
Ung medarbejder Erfaren medarbejder 

Egenbetaling
Skattepligtigt 
af værdien Egenbetaling 

Skattepligtigt 
af værdien 

Gage 30.000 30.000 50.000 50.000
Værdien af 2 dages hotelophold 0 1.034 0 1.034
Beskatningsgrundlag 30.000 31.034 50.000 51.034
Marginalskat gage, 40,9% / 56,1% -12.270 -12.270 -28.050 -28.050
Marginalskat gode, 37,3% / 52,3% 0 -386 0 -541
Nettoløn 17.730 17.344 21.950 21.409
2 dages hotelophold, privat køb -1.034 0 -1.034 0
Nettoløn efter betaling af hotel 16.696 17.344 20.916 21.409
Forskel i nettokroner   648   493
Forskel i procent   62,7%   47,70%
Kilde: Egen tilvirkning 

Værdien af hotel ophold beskattes som nævnt som B-indkomst, som det fremgår af ovenstående 

eksempel, er det altså en god ide for medarbejderne at få virksomheden til at betale for 

hotelopholdet. Den unge medarbejder sparer 648 kr. i nettokroner, ved at blive beskattet af 

hotelopholdets værdi frem for selv at skulle betale af nettolønnen. Den erfarne medarbejder sparer 

493, hvilket skyldes en højere marginalskat. Såfremt de to medarbejdere ikke modtager 

arbejdsrelaterede goder for over 5.500 kr. i årets løb, vil de samtidig undgå at skulle beskattes af 

flybilletterne, og de slipper dermed markant billigere ved at kombinere forretningsrejsen med en 

privat ferie, mod selv at skulle finansiere hele den private rejse.  

Derudover kan der i virksomheder forekomme studierejser. Her gælder at der er skattefrihed for 

medarbejderne såfremt indholdet på turen i overvejende grad er relevant for virksomheden og dens 

aktiviteter. Studierejsen skal altså afholdes, fordi der er aktiviteter der er relevante i forhold til 

virksomheden, men medarbejderne bliver ikke beskattet fordi der på en studierejse er elementer af 

privatferie.99 SKAT giver altså her mulighed for, at en virksomhed kan afholde studierejser hvori en 

del af turen kan karakteriseres som værende privat, men da det formodes at deltagerne kun udgør 

virksomhedens medarbejdere vil det på den måde samtidigt fungere som et socialt arrangement.  

Optjener medarbejderne bonuspoints i forbindelse med forretningsrejserne, og anvendes disse 

efterfølgende til køb af private flybilletter, er medarbejderen skattepligtig af værdien af 

bonuspointene. Markedsværdien opgøres som prisen for samme flybillet, købt i almindelig handel. 
                                                 
99 Den juridiske vejledning, C.A.5.16.5 - Rejser 
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Værdien heraf skal beskattes som B-indkomst, medarbejderen sparer således skatteværdien af AM-

bidraget, og medarbejderen bærer selv ansvaret for at selvangive værdien.100  

4.5.2 Erhvervsrejser med deltagelse af ægtefællen 

En medarbejder der i forbindelse med en rejse, foretaget i arbejdets interesse, medbringer sin 

ægtefælle, er som udgangspunkt skattepligtig af værdien af ægtefællens deltagelse, efter reglerne i 

LL § 16, stk. 3.101 Det være sig både hotel, flybilletter, bespisning betalt af arbejdsgiver og 

lignende. Værdien af ægtefællens deltagelse skal for medarbejderen beskattes som B-indkomst.  

Medarbejderen kan dog undgå beskatning, såfremt at ægtefællens deltagelse på rejsen, er ”klar 

forretningsmæssig begrundet”102. Det er dog efter SKATs praksis nærmest umuligt, at få godkendt 

en ægtefællens deltagelse som forretningsmæssig begrundet, og dermed undgå beskatningen af den 

økonomiske værdi af dennes deltagelse.103  

Det er umiddelbart vores vurdering, at SKATs praksis kan tolkes som om at en deltagende 

ægtefælle, kan deltage skattefrit, uden rent faktisk at være ansat i samme virksomhed. Det kunne for 

eksempel være ved tilfælde deltagelsen fra medarbejdernes ægtefæller er påkrævet, i forbindelse 

med en kundemiddag eller til repræsentative opgaver, hvor det anses for værende passende at have 

sin ægtefælle med. Det kunne efter vores mening være et grundlag, hvor ægtefællen deltagelse er 

forretningsmæssig begrundet, det ser dog ikke umiddelbart ud til at dette er SKATs praksis, hvilket 

også ses i de afgørelser SKAT har behandlet, på området.  

En forretningsrejse til Marokko for en direktør og dennes hustru, der havde til formål at præsentere 

en ny bilmodel, blev af SKAT vurderet som værende erhvervsmæssig for direktøren mens hustruens 

deltagelse blev anset for værende privat. Det til trods for, at direktøren i sin begrundelse for 

hustruens deltagelse lagde vægt på, at det blev anset som værende god skik at ægtefællen deltog i de 

repræsentative arrangementer, der var i forbindelse med rejsen til Marokko.104 Rejsen var delvist 

finansieret af direktøren privat og delvist af virksomheden. Alligevel blev direktøren dømt 

skattepligtig af den økonomiske værdi af hustruens deltagelse, hvilket i dette tilfælde udgjorde 

halvdelen af de samlede omkostninger til rejsen, svarende til 6.369 kr. Da værdien af ægtefællens 

                                                 
100 Den juridiske vejledning, C.A.5.16.5 - Rejser 
101 Den juridiske vejledning, C.A.5.16.5 - Rejser 
102 Den juridiske vejledning, C.A.5.16.5 - Rejser 
103 ”Personalegoder 2011” – BDO 2011 
104 SKM2001.612.LSR, afgørelse angående ægtefællens deltagelse i forretningsrejse 
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rejse beskattes med B-skat, og såfremt direktøren betaler topskat, har dette altså medført en ekstra 

skattebetaling på 3.331 kr. ud fra en marginalskattebetragtning.105   

Det virker altså umiddelbart svært, at overbevise SKAT om en ægtefælles berettigelse på en 

forretningsrejse. Ifølge ovenstående sag, var ægtefællen med da det blev anset som kutyme, at 

medbringe ens hustru til middage og receptioner, hvilket må karakteriseres som almindelig 

repræsentation. Det er svært at forestille sig, at en ledsager har andre opgaver i forhold til den 

erhvervsmæssige rejse, end netop ved at være deltager til repræsentative arrangementer, og dermed 

ikke skulle beskattes af den rejsens økonomiske værdi. Skal en ægtefælle altså deltage i en rejse, 

uden at blive beskattet af værdien vil det som udgangspunkt kun kunne ske, såfremt denne er ansat i 

samme virksomhed og dermed kan begrunde sin deltagelse med erhvervsmæssig relevans.106  

4.5.3 Rejser uden erhvervsmæssig karakter 

Modtager medarbejderne en privat rejse af arbejdsgiveren, altså rejser uden fagligt eller 

erhvervsmæssigt indhold, skal medarbejderne, såfremt værdien oversiger bagatelgrænsen på 1.000 

kr., beskattes af værdien af rejsen.107 Betales rejsen direkte af arbejdsgiveren, skal medarbejderen 

betale B-skat af godet,108 der værdiansættes til det beløb arbejdsgiveren har betalt for rejsen. 

Refunderer arbejdsgiveren derimod et udlæg til medarbejderens private rejse, skal værdien 

beskattes som A-indkomst, og altså indeholdende AM-bidrag.109 Sidst nævnte metode bliver altså 

dyrere for medarbejderen, og en sådan løsning kan derfor ikke anbefales. 

En arbejdsgiverbetalt rejse til New York for en ansat, blev af SKAT vurderet til udelukkende at 

indeholde sociale og turistmæssige aktiviteter, hvorfor medarbejderen blev beskattet af rejsens 

værdi. Afgørelsen blev truffet på baggrund af detaljerede oplysninger fra rejsens aktiviteter, hvor 

det er blevet vurderet at dens formål ikke var erhvervsmæssigt.110 Hvorfor medarbejderen skal 

betale B-skat af den økonomiske værdi, svarende til de udgifter virksomheden har haft til afholdelse 

af rejsen. 

                                                 
105 Marginalskat eksklusiv AM-bidrag = 52,3 %.  
106 ”Personalegoder 2011” BDO 2011 
107 Den juridiske vejledning, C.A.5.16.5 - Rejser 
108 ”Personalegoder 2011” – BDO 2011 
109 ”Personalegoder 2011” – BDO 2011 
110 SKM2010.165.VLR – rejse vurderet som værende et skattepligtigt personalegode 
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4.5.4 Delkonklusion 

En medarbejder er ikke skattepligtig af værdien af en forretningsrejse, såfremt denne sker med 

direkte sammenhæng til virksomhedens aktiviteter. Afholdes der dog privat ferie i forlængelse af 

forretningsrejsen, vil medarbejderen skulle indregne værdien af den sparede flybillet i den 

arbejdsrelaterede bagatelgrænsen på 5.500 kr. mens et eventuelt arbejdsgiverbetalt hotelophold skal 

beskattes som B-indkomst. Dette medfører således en stor besparelse, i forhold til at skulle afholde 

alle udgifter selv, hvorfor denne løsning er optimal for medarbejderen, såfremt virksomheden 

indvilliger i at betale for det private hotelophold. Deltager ægtefællen i en forretningsrejse, vil den 

økonomiske værdi af dennes deltagelse som udgangspunkt kun være skattefri såfremt ægtefællen 

ligeledes er ansat i virksomheden. Dette sker på trods af, at der kan forekomme repræsentative 

arrangementer hvor det er forventeligt at ægtefællen deltager. Sker det alligevel på virksomhedens 

regning, skal medarbejderen beskattes af værdien af ægtefællens deltagelse.  

Får medarbejderen betalt en rejse, der ikke er erhvervsmæssig begrundet, bliver medarbejderen 

skattepligtig af værdien heraf. Her er det dog en fordel for medarbejderen, at få virksomheden til at 

betale udgifterne da dette kun udløser beskatning som B-indkomst, mens refunderede udlæg vil 

betyde at medarbejderen skal beskattes som A-indkomst og dermed skal betale AM-bidrag.  
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5. Konklusion 

Vi har i opgaven defineret personalegoder som værende goder i form af naturalier, der medfører en 

økonomisk fordel for modtageren. Virksomhederne har således mulighed for at aflønne dens 

medarbejdere på andre måder end løn.  

Som hovedregel bliver personalegoder beskattet til værdien i fri handel, ifølge LL § 16 stk. 3. 

Undtagelserne hertil, er en række goder, som ligeledes er oplistet i LL § 16, stk. 3, som beskattes 

efter faste takster fra SKAT.  

Derudover kan goder givet af hensyn til arbejdets udførelse, være skattefri for medarbejderne at 

modtage, såfremt værdien heraf ikke overstiger et årligt beløb på 5.500 kr. De personalegoder, som 

beskattes til en fast takst, vil uanset værdi eller relevans for arbejdets udførelse, ikke kunne høre 

under bagatelgrænsen. Som noget nyt blev der for indkomståret 2011 indført en bagatelgrænse for 

personalegoder givet uden relevans for arbejdet. Dermed kan medarbejderen modtage gaver for en 

samlet værdi af 1.000 kr. årligt, uden der sker beskatning heraf. For begge bagatelgrænser gælder 

det, at værdien af samtlige goder bliver skattepligtige, hvis den enkelte bagatelgrænse overskrides. 

Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt for de personalegoder, som hører under 

bagatelgrænserne. Medarbejderen har derfor selv ansvaret for, at føre kontrol med værdien af de 

modtagne personalegoder samt selvangive en eventuel overskridelse af bagatelgrænserne.  

Der er forskel på, hvordan personalegoderne beskattes hos medarbejderne. De fleste skattepligtige 

personalegoder beskattes som B-indkomst. I forhold til egenbetaling, vil dette medføre en 

besparelse svarende til skatteværdien af arbejdsmarkedsbidraget, såfremt det modtagne 

personalegode værdiansættes til markedsværdien. Er værdiansættelsen af personalegodet lavere end 

markedsværdien, vil medarbejderen kunne opnå en større besparelse. Enkelte personalegoder 

beskattes dog som A-indkomst, og er altså inklusiv arbejdsmarkedsbidrag.  

5.1 Bruttolønsordninger 

Bruttolønsordninger er ikke et personalegode, men en aftale mellem medarbejder og virksomhed, 

om en nedgang i medarbejderens bruttoløn, mod at få stillet et personalegode til rådighed af 

arbejdsgiveren. Medarbejderen betaler derfor mindre i skat, grundet en lavere bruttoløn. 

Beskatningen af det valgte personalegode afhænger af godets art. Personalegoderne beskattes enten 

til markedsværdi, lempeligere end markedsværdien, eller er skattefrie.  
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Bruttolønsordninger medfører større eller mindre besparelser i forhold til privat køb, alt afhængigt 

af beskatningen af personalegodet. Personalegoder, som værdiansættes til markedsværdien, 

beskattes som B-indkomst. Sammenlignes et personalegode med et privat køb til samme værdi, vil 

bruttolønsordningen give en besparelse svarende til skatteværdien af arbejdsmarkedsbidraget. For 

de opstillede medarbejdere betyder det en besparelse på 3,6 pct. for den unge medarbejder og 3,8 

pct. for den erfarne medarbejder. Værdiansættes et personalegode lavere end markedsværdien, vil 

det være en fordel for medarbejderne såfremt, markedsværdien af personalegodet overstiger 

beskatningstaksten af personalegodet. Besparelsen vil udgøre skatteværdien af forskellen mellem de 

to.  

Personalegoder som skattemæssigt værdiansættes til 0 kr., vil give en besparelse for medarbejderne, 

svarende til skatten af personalegodets markedsværdi. For den unge medarbejder betyder det en 

skattebesparelse på 40,9 pct. af personalegodets markedsværdi, og 56,1 pct. for den erfarne 

medarbejder. 

Udover vurderingen af den eventuelle skattemæssige fordel ved anvendelse af bruttolønsordninger, 

bør finansiering af personalegodet indgå i overvejelserne. Bruttolønsordninger fungerer i og for sig 

som et rentefrit lån, da medarbejderen betaler for godet over en længere periode. Ved køb privat vil 

medarbejderen skulle ligge hele købesummen kontant, leje eller finansiere købet via lån. For 

medarbejdere der ikke umiddelbart har mulighed for at betale kontant, vil bruttolønsordningen 

kunne være en billig finansieringsmulighed. 

5.2 Fri bil 

Fri bil beskattes ud fra fastsatte takster, og er således et af de personalegoder der afviger fra 

hovedreglen omkring beskatning til markedsværdi. Beskatningen opgøres som en 20 pct. af bilens 

samlede anskaffelsessum op til de første 300.000 kr. og 25 pct. af værdien derover. 

Beskatningsgrundlaget nedsættes til 75 % af anskaffelsessummen efter bilens tredje leveår. Dog vil 

der minimum ske beskatnings af 160.000 kr., hvorfor det ikke vil kunne svare sig at modtage en bil 

med en værdi under 160.000 kr. Fri bil beskattes som A-indkomst og det er arbejdsgiverens ansvar 

at indberette værdien af fri bil. 

Når medarbejderne skal vurdere, hvorvidt fri bil kan være fordelagtigt kommer det som 

udgangspunkt an på den enkeltes kørselsbehov. Forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, 

er blandt de afgørende faktorer i forhold til valget af fri bil ordningen. Det skyldes at medarbejderen 

ved fri bil ordningen mister retten til befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse. 
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Virksomheden dækker alle driftsomkostninger, herunder til privat kørsel og har dermed den 

økonomiske risiko, forbundet med at eje bilen. Medarbejderen skal heller ikke tage hensyn til 

finansiering af bilen, ved valg af fri bil. Ordningen er generelt fordelagtig for medarbejdere med 

stort behov for privat kørsel. Modsat vil et stort erhvervsmæssigt kørselsbehov tale for at eje bilen 

privat. Det skyldes den skattefri kørselsgodtgørelse der udbetales, som kompensation for 

erhvervsmæssig kørsel i egen bil.  

Den økonomiske fordel af fri bil afhænger af flere faktorer, herunder pris, finansiering, risici, 

kørselsbehov og svingende driftsomkostninger, hvorfor det ikke er muligt at komme med en 

konkret vurdering af, hvornår fri bil ordningen vil kunne være en fordel for den enkelte 

medarbejder. 

5.3 Multimedier 

Multimedieskatten dækker over beskatning af telefon, computer og dataforbindelse stillet til 

rådighed af arbejdsgiveren og med formodning om privat anvendelse. Medarbejdere som bliver 

multimediebeskattet får årligt tillagt 3.000 kr. til deres skattepligtige indkomst, uanset 

markedsværdien af de modtagne multimedier. Multimedieskatten er derved endnu en undtagelse til 

hovedreglen om beskatning til markedsværdien. De 3.000 kr. beskattes som A-indkomst.  

Da medarbejderne beskattes af 3.000 kr. pr. år, vil der være en økonomisk besparelse, i tilfælde af at 

værdien af multimedierne overstiger skatteværdien heraf. For de to opstillede medarbejdere vil det 

betyde en økonomisk fordel, hvis værdien af multimedierne overstiger henholdsvis 1.227 kr. for den 

unge medarbejder og 1.683 kr. for den erfarne medarbejder.  

5.4 Fri helårs- og sommerbolig 

Fri helårs- og sommerbolig beskattes ud fra faste takster, til B-indkomst. Vælger arbejdsgiveren at 

stille en helårsbolig til rådighed for en medarbejder, bliver medarbejderen beskattet af SKATs 

standardiserede takster, vurderet ud fra boligens type, størrelse og beliggenhed.  

SKATs standardiserede takster er væsentlig lavere fastsat end tilsvarende markedsleje. Hvis man 

kun ser på værdien af fri bolig, fra medarbejderens side, vil det medføre store besparelser i forhold 

til selv, at skulle afholde udgifterne til samme bolig, uanset bruttolønsnedgang eller ej. Besparelsens 

størrelse afhænger dels af, om værdien af fri bolig tillægges den skattepligtige indkomst eller om fri 

bolig indgår i en bruttolønsordning, samt medarbejderens skatteprocent. For medarbejderne er 

merværdien størst ved tillæg af fri bolig til den skattepligtige indkomst. Årsagen hertil er, at 
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medarbejderen kun betaler ekstra skat af det tillagte beskatningsgrundlag, hvorimod medarbejderen 

ved modregning i bruttolønnen fratrækkes arbejdsgivers omkostninger til boligen. Ved tillæg af 

beskatning af fri helårsbolig, til den skattepligtige indkomst, vil medarbejderen med en indkomst 

over topskattegrænsen betale mere i skat af værdien af fri bolig, end medarbejderen med en 

indkomst under, hvilket netop skyldes den høje topskatteprocent. Anvendes bruttolønsordningen, 

vil medarbejderen der betaler topskat, spare mere i skat, grundet større skattebesparelse ved 

nedgang i bruttolønnen, såfremt markedslejen er større end beskatningsgrundlaget. 

SKATs lave beskatningstakster kan efter vores overbevisning forklares med, at medarbejderens 

ekstra skattebetaling ved fri bolig, sammenlagt med arbejdsgiverens omkostninger hertil, ikke bør 

overstige prisen, som medarbejderen selv kan anskaffe sig tilsvarende bolig for.   

For fri sommerbolig opgøres beskatningsgrundlaget til 0,5 pct. af den offentlige ejendomsværdi i 

perioden fra uge 22 til 34 og 0,25 pct. i de resterende uger. Hvorvidt benyttelse af virksomhedens 

sommerbolig giver de to medarbejdere en merværdi, afhænger af, hvilke alternative sommerboliger 

der sammenlignes med. Alternativet til virksomheden sommerbolig, er at leje en tilsvarende 

sommerbolig. En eventuel merværdi opstår i de tilfælde, hvor skattebetaling for benyttelse af 

virksomheden sommerbolig er lavere end lejen af en sommerbolig der opfylder tilsvarende behov 

for medarbejderen, i samme periode. 

5.4 Sundhedsydelser 

Begrebet sundhedsydelser dækker både over diverse sundhedsordninger samt sundhedsforsikringer. 

Personalegoderne skal som udgangspunkt beskattes til markedsværdien, jf. LL § 16, stk. 3. Dog er 

værdien af personalegoderne skattefrie for medarbejderne, såfremt arbejdsgiveren opfylder en 

række betingelser fastsat i LL § 30, stk. 1. Opfyldes betingelserne ikke, skal medarbejderne 

beskattes af markedsværdien af det modtagne personalegode, som B-indkomst. De skattepligtige 

sundhedsydelser, kan medtages i bagatelgrænsen for enten arbejdsrelateret goder eller 

personalegoder givet af privat karakter. Her skal der naturligvis sondres imellem erhvervsmæssig 

relevans.  

Såfremt virksomheden overholder alle betingelser til skattefrihed for sundhedsordningen, vil der 

ingen ulemper være for medarbejderne, ved at modtage den givne behandling eller forsikring, i 

forhold til egenbetaling. Hvad enten virksomheden afholder alle omkostningerne til behandlingen 
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eller om medarbejderen får fratrukket værdien i lønnen, vil ordningen være fordelagtig for 

medarbejderen grundet skattebesparelse. 

Alt afhængig af typen af behandling, vil der forekomme tilfælde, hvor behandlingen kan fås gratis i 

det offentlige sundhedsvæsen. I sådanne tilfælde vil medarbejderens subjektive vurdering af 

behandlingens nytteværdi, herunder kortere ventetider, skulle opveje for eventuel egenbetaling.  

5.5 Rejser 

Rejser betalt af arbejdsgiveren, skal altid værdiansættes til markedsværdien efter LL § 16, stk. 3. 

Beskatningen af rejsens værdi afhænger dog af rejsens formål.  

Medarbejderne er ikke skattepligtige, af en rejse med konkret sammenhæng til arbejdets udførelse. 

Afholder medarbejderen derimod privat ferie, i forlængelse af den erhvervsmæssige rejse, anses 

værdien af transporten frem og tilbage som sparet privatforbrug. Værdien af transporten må dog 

indregnes i bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder og der sker derfor ikke 

umiddelbart beskatning af værdien, såfremt bagatelgrænsen ikke overskrides. Betaler virksomheden 

for det private hotel ophold, indgår værdien af dette som udgangspunkt i bagatelgrænsen på 1.000 

kr. Overskrides de to bagatelgrænser, skal værdien af transport og den private del af hotelopholdet 

beskattes som B-indkomst. I forhold til egenbetaling vil besparelsen udgøre skatteværdien af 

arbejdsmarkedsbidraget.  

Den økonomiske markedsværdi af en eventuel deltagende ægtefælle, vil som udgangspunkt være 

skattepligtigt, som B-indkomst, for medarbejderen. Er ægtefællen ansat i samme virksomhed, og 

der findes en erhvervsmæssig begrundelse for deltagelsen, vil det være skattefrit.  

Modtager medarbejderen en rejse af arbejdsgiveren som privat gave, vil medarbejderen skulle 

beskattes af markedsværdien af rejsen, som B-indkomst. Refunderer arbejdsgiveren medarbejderens 

udlæg til privat rejse, vil værdien af rejsen beskattes som A-indkomst. Det anbefales derfor, at en 

eventuel rejsegave betales af arbejdsgiveren, da medarbejderen således vil spare skatteværdien af 

arbejdsmarkedsbidraget.  

5.6 Generelt om personalegoder 

Når man som medarbejder, skal vurdere hvorvidt et personalegode kan være fordelagtigt at 

modtage, bør følgende forhold indgå i overvejelserne: 

- Privat eller erhvervsmæssig anvendelse 
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- Betingelser for modtagelse af personalegoder 

- Værdiansættelsen af personalegodet 

- Beskatningen af personalegodet, eventuel skattefrihed ved bagatelgrænse 

- Egen skatteprocent 

- Nytteværdien af personalegodet 

- Alternativ anskaffelse ved egenbetaling, herunder eventulle finansieringsforhold 

Et personalegode vil ikke altid indebære en fordel for medarbejderen, da der er flere faktorer der 

påvirker vurderingen heraf. Der bør derfor tages hensyn til ovenstående forhold, inden accept af 

tilbudte personalegoder.  
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6. Perspektivering 

Denne opgave har beskrevet og analyseret en række personalegoder ud fra reglerne gældende for 

indkomståret 2011. Efter folketingsvalget i 2011 blev regeringen skiftet ud og i den forbindelse er 

en ny finanslov kommet til. Den nye finanslov medfører ændringer i beskatningsregler for nogle af 

de personalegoder vi har behandlet i opgaven. Følgende ændringer vil finde sted med indvirkning 

fra indkomståret 2012: 

 Multimedieskatten afskaffes 

 Beskatning af fri telefon genindføres i stedet for multimedieskatten 

 Genindførsel af værnregel for computere anskaffet via en bruttolønsordning 

 Skattefrihed på arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer afskaffes 

Ovenstående ændringer har ingen effekt på personalegoderne i indkomståret 2011, men de vil 

alligevel kunne ændre på nogle konklusioner for de goder, der rækker længere ind i fremtiden. Vi 

vil derfor, kort gennemgå de nye regler og hvilke ændringer det medfører i forhold til de 

konklusioner vi har draget tidligere i opgaven.  

6.1 Multimedieskat afskaffes - fri telefon genindføres 

Multimedieskatten afskaffes, som tidligere nævnt, fra og med indkomståret 2012. Argumentet for at 

afskaffe multimedieskatten er, at ikke er i overensstemmelse med ønske om større fleksibilitet på 

arbejdsmarkedet og anvendelsen af nye teknologier. Så i stedet for beskatning af 3.000 kr. årligt, 

uanset anvendelse af arbejdsgiverbetalt telefon, computer eller dataforbindelse, vil lønmodtagerne 

fra 2012 kun blive beskattet af fri telefon til en årlig værdi af 2.500 kr.111  

For dataforbindelser vil der ikke ske beskatning såfremt der kan opnås adgang til arbejdsgiverens 

netværk. Således vil der være en formodning om, at det kan og vil anvendes i relation til arbejde, og 

ikke blot er betaling af et udelukkende privat gode. I så fald der ikke kan opnås forbindelse til 

arbejdsgiverens netværk vil der ske en beskatning af 2.500 kr. om året. Har medarbejderen både fået 

fri telefon og dataforbindelse, vil der ske beskatning med 2.500 kr. i alt.112  

En computer inkl. tilbehør bliver fremover skattefri, hvis de stilles til rådighed til anvendelse for 

arbejde, på trods af eventuel privat benyttelse. Før ville en formodning om privat anvendelse af en 

arbejdscomputer udløse multimediebeskatning. I de tilfælde hvor medarbejderen ikke har haft andre 

                                                 
111 Afskaffelse af multimediebeskatning (L31), 21. november 2011, KPMG 
112 Afskaffelse af multimediebeskatning (L31), 21. november 2011, KPMG 
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goder, udover computeren til at udløse multimedieskat, vil besparelsen fra indkomståret 2012 være 

på skatteværdien af 3.000 kr. Såfremt arbejdsgiveren stiller en computer til rådighed for 

medarbejderen uden nogen erhvervsmæssig begrundelse, vil det stadig udløse beskatning efter 

ligningslovens § 16 stk. 3.  

Nedenstående tabel viser beskatningen af de enkelte multimedier for indkomståret 2012, som i år 

2011 udløste multimedieskat.  

Tabel 19 

Sammenligning af beskatning af multimedier (kr.) År 2011 År 2012 
Fri telefon 3.000 2.500
Dataforbindelse 3.000 2.500
Computer 3.000 0
Ved 2 eller flere multimedier (maksimalt) 3.000 2.500
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående viser ændringerne for modtagelsen af multimedier og betyder, at alt afhængigt af 

hvilke og hvor mange multimedier en medarbejder får stillet til rådighed af arbejdsgiveren, vil 

besparelsen i indkomståret 2012, være mellem skatteværdien af 500 kr. og 3.000 kr. 

Afskaffelsen af multimedieskatten vil derfor betyde, at medarbejdere som kun har haft en 

arbejdscomputer eller en dataforbindelse vil spare nogle penge, såvel som de fremover kan få lov til 

at slippe for besvær med tro og love erklæringer, for at undgå beskatning. For eksempel vil en 

skolelære fremover, skattefrit kunne tage en arbejdscomputer med hjem.  

Det må vurderes at ændringen i beskatningsreglerne vil medfører en mindre administrationsbyrde 

for både medarbejder, arbejdsgiver og SKAT, når det kommer til arbejdscomputere og 

dataforbindelse. Argumentet herfor er, at de mange regler for og undtagelser til multimedieskatten 

ikke længere eksistere. For medarbejder og arbejdsgiveren vil der være mindre at sætte sig ind i og 

mere handlefrihed for de to multimedier, såvel som færre sager, der skal gennemgås af SKAT. 

6.2 Bruttolønsordninger - computere 

Beskatningen af computere modtaget af arbejdsgiveren mod en nedgang i bruttolønnen skærpes. 

Værnreglen, som var gældende før indførelsen af multimedieskatten, genindføres. Det betyder at 

det vil være en formodning om, at computere anskaffet via bruttolønsordninger udelukkende 

anvendes privat. Fremover vil beskatningsgrundlaget udgøre 50 pct. af computerens nypris hvert år 

bruttolønsaftalen løber over. Har arbejdsgiveren købt computeren, vil nyprisen udgøre computerens 
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anskaffelsessum. Er computeren derimod lejet eller leaset, vil nyprisen udgøre leje- eller 

leasingprisen ved aftalens indgåelse.113 

For at illustrere hvad den nye beskatningsregel betyder for bruttolønsordninger af en computer 

fremover, sammenholder vi en bruttolønsaftale med en computer som udløser multimedieskat. 

Computere med multimedieskat medfører en beskatning på 3.000 kr. årligt. Da den nye beskatning 

udgør 50 pct. af nyprisen pr. år, vil en computer til en værdi af 6.000 kr., ligeledes beskattes med 

3.000 kr. årligt. Overstiger anskaffelsessummen af computeren 6.000 kr. vil bruttolønsordningen 

med de nye beskatningsregler altså være dyrere end ved multimediebeskatning. Dog skal man have 

in mente, at multimedieskatten også kan indeholde både en mobiltelefon og en 

datakommunikationsforbindelse, uden at det vil udløse ekstra beskatning. Fra indkomståret 2012, 

vil beskatning af fri telefon på 2.500 kr. være udover, hvorfor ovenstående eksempel tager 

udgangspunkt i, at der kun er tale om en computer. Har medarbejderen derimod fået fri telefon 

stillet til sin rådighed, må den nye regel umiddelbart ses som en skærpet beskatning.  

Sammenholdes en computer over bruttolønnen i stedet med et privat køb, vil aftalen løbende over 2 

år, bliver beskattet med 100 % af computerens anskaffelsessum. Er anskaffelsessummen på 

computeren er den samme, vil de nye beskatningsregler medføre, at det vil være dyrere at vælge 

bruttolønsordningen, såfremt aftalen løber over mere end to år. Her tages der ikke højde for, 

markedsprisen på computeren efter aftalens udløb, og hvorvidt medarbejderen vil købe den fri eller 

ej. 

De bruttolønaftaler, medarbejdere og arbejdsgivere har indgået før 1. januar 2012, er omfattet af en 

overgangsregel, for at undgå den skærpede beskatning. Overgangsreglen sikrer at bruttolønsaftaler 

om computere maksimalt vil udløse beskatning på 3.000 kr. om året, svarende til 

multimedieskatten. Har medarbejderen også en fri telefon stillet til sin rådighed vil beskatningen 

heraf til 2.500 kr. ikke tillægges den skattepligtige indkomst, der vil altså ikke forekomme dobbelt 

beskatning.  

Lovforslaget ligger ikke op til ændringer i beskatningsreglerne for andre personalegoder end 

computere, kombineret med bruttolønsordninger. Eventuelle fordele ved at indgå en bruttolønsaftale 

med arbejdsgiveren, konstateret for indkomståret 2011 må forventes at være nogenlunde tilsvarende 

                                                 
113 Lovforslag nr. L31, fremsat d. 21. november 2011 af skatteministeren, side 32 
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i år 2012, med forbehold for afskaffelse af multimedieskatten og skattefrihed på 

sundhedsforsikringer.  

6.3 Sundhedsforsikringer 

Den nye regering giver udtryk for, at de ønsker et mere lige sundhedsvæsen, hvor der ikke skal 

være mulighed for at komme foran i køen, fordi man har en privat sundhedsforsikring. Regeringen 

afskaffer derfor skattefrihed på arbejdsgiver betalte sundhedsforsikringer.114 Incitamentet hertil, er 

blandt andet undersøgelser115 der peger på, at statens udgifter til skattefrihed på 

sundhedsforsikringer er markant højere end de besparelser det offentlige sundhedssystem vurderes 

at have ved ordningen.  

En afskaffelse af skattefriheden på sundhedsforsikringerne, vil gøre ordningen langt mindre 

attraktiv, og vil formenligt mindske efterspørgslen og ikke mindst udbredelsen heraf. Det er derfor 

op til den enkelte medarbejder at opgøre nytteværdien af sundhedsforsikringer, i form af kortere 

ventetider, i forhold til den ekstra skattebetaling. 

Vi har tidligere vist hvorledes vores to opstillede medarbejdertyper, vil blive påvirket hvis 

sundhedsforsikringen ikke er skattefri. Det viste, at mens man i dag ikke betaler skat af 

personalegodet, vil man fremover skulle betale B-skat af sundhedsforsikringen og man vil derfor 

ikke længere spare skatteværdien heraf.  

  

                                                 
114 "Ansvar og handling - Oplæg til finanslov 2012" - November 2011 
115 ”Omstridte sundhedsforsikringer ved en korsvej”, Ugebrevet A4 den 14/08-2011 
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Hvad er et personalegode? 
Personalegoder er goder af økonomisk værdi, der ydes af arbejdsgiveren til den ansatte, og som den ansatte 
bruger/kan bruge privat. Arbejdsredskaber og hjælpemidler, der er stillet til rådighed på arbejdspladsen for arbejdets 
udførelse, anses ikke som personalegoder. Først hvis arbejdsredskabet mv. også bruges privat eller for visse goder 
er til rådighed for privat brug, anses det som et personalegode. Personalegoder dækker således i et eller andet 
omfang et privat behov. 

Hvordan beskattes personalegoder? 
Som udgangspunkt anses personalegoder som en indkomst, der beskattes til markedsværdien. Arbejdsgiver har 
fra 1. januar 2010 pligt til, at indberette de fleste af medarbejdernes personalegoder. Den ansatte skal ved 
årsopgørelsen sikre sig, at værdien af personalegodet fremgår af årsopgørelsen, uanset om arbejdsgiver har 
indberettet dette eller ej. Arbejdsgivers pligt til at indberette fremgår af skemaerne. Egenbetaling fra den ansatte 
til arbejdsgiver med beskattede midler nedsætter den skattepligtige værdi. Det gælder dog ikke for multimedier. 

Visse personalegoder kan være skattepligtige med en anden værdi end markedsværdien. Der er en række særregler, 
der kan medføre en særlig beskatning eller skattefrihed for bestemte personalegoder. Det gælder fx firmabil, 
uddannelse og sundhedsydelser.  

Derudover er der to generelle undtagelser, der kan medføre skattefrihed for forskellige former for personalegoder. 
Det drejer sig om:  

1. goder omfattet af fritagelsen for almindelig personalepleje, og  
2. goder omfattet af den såkaldte bagatelgrænse. 

1) Om almindelig personalepleje 
Der er skattefrihed for almindelig personalepleje. Det betyder, at goder uden væsentlig værdi, der ydes på 
arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, er skattefri. Det gælder fx kaffe- og frugtordninger. 

2) Om bagatelgrænsen 
Personalegoder, som i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes 
kun, hvis godernes værdi sammenlagt indenfor et indkomstår overstiger bagatelgrænsen på 5.500 kr. (i 2010). 
Grænsen på 5.500 kr. gælder også, hvis man i et indkomstår har flere arbejdsgivere. Dvs. at den samlede værdi af 
de goder, man modtager fra en eller flere arbejdsgivere, ikke må overstige 5.500 kr. i indkomståret.  

Før et gode kan siges i overvejende grad at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, skal der 
være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse.  

Bagatelgrænsen omfatter ikke goder, der er skattefri, eller hvor værdien fremgår af loven eller er fastsat af 
Skatterådet. Heller ikke personalelån og medielicens er omfattet af bagatelgrænsen. Du kan i skemaerne nedenfor 
få hjælp til at se, hvilke goder der typisk er omfattet af bagatelgrænsen. 

Det er din opgave, som modtager af et personalegode, at holde øje med, dels om godet er omfattet af 
bagatelgrænsen, og dels om beløbsgrænsen er overskredet. Ved beregningen af om grænsen er overskredet, skal 
goderne værdiansættes til markedsprisen. Hvis godernes samlede værdi overstiger bagatelgrænsen på 5.500 kr., 
skal den fulde værdi af goderne beskattes. Der sker således ikke kun beskatning af den del af goderne, der ligger ud 
over de 5.500 kr. - alle de goder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal beskattes. 

Hvis goderne skal beskattes, skal du selv sørge for at påføre beløbet på din årsopgørelse.  

Som det fremgår, er det ikke muligt på forhånd at sige om et gode, der er omfattet af bagatelgrænsen, er skattefrit 
eller ej, da det afhænger af den samlede værdi. I skemaerne nedenfor kan du se, om et gode typisk er omfattet af 
bagatelgrænsen eller ej. 

Bagatelgrænsen er nærmere beskrevet i Ligningsvejledningen A.B.1.9.1. 

SKAT: Hvad er et personalegode, og hvordan skal det beskattes?
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19,2

1.610,- 
441.294,- 

476.798,- 

2.0 T
D

I B
M

T
 - 170 H

K
 - 6

4
120

21,7
1.300,- 

437.390,- 
472.896,- 

2.0 T
D

I B
M

T
 - 170 H

K
 - D

S
G

6
4

139
18,9

1.610,- 
472.390,- 

507.899,- 

D
er tages forbehold for trykfejl, æ

ndringer og prisæ
ndringer. Leveringsom

kostninger kr. 3.680,00
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P
rivat ejet b

il

K
øbspris dec. 2011

364.000
      

S
algspris dec. 2016

229.900
      

A
fdrag/afskrivninger

134.100
      

P
r. m

åned
2.235

         
D

et forudsæ
ttes her at væ

rdiforringelsen og derm
ed afdragene sker linæ

rt over de 60 m
åneder

B
an

k
gæ

ld
 p

rim
o

364.000
         

361.765
           

334.945
          

308.125
          

281.305
           

254.485
                           

R
entetilskrivning

8,5%
2.578

             
30.750

            
28.470

           
26.191

           
23.911

            
19.829

                            
B

an
k

gæ
ld

 u
ltim

o
361.765

         
334.945

           
308.125

          
281.305

          
254.485

           
229.900

                           

2011 (d
ec)

2012
2013

2014
2015

2016 (-d
ec, salgsm

ån
ed

)
B

enzinudgifter - km
. 

754
                

9.052
              

9.052
             

9.052
             

9.052
              

8.297
                              

D
iverse driftsom

kostninger
333

                
4.000

              
4.000

             
4.000

             
4.000

              
3.667

                              
F

orsikring
1.042

             
12.500

            
12.500

           
12.500

           
12.500

            
11.458

                            
S

am
let ydelse på billån

4.813
             

57.570
            

55.290
           

53.011
           

50.731
            

44.414
                            

V
æ

rdi af rentefradrag
(867)

              
(10.344)

           
(9.577)

            
(8.811)

            
(8.044)

             
(6.670)

                             
S

kattefri kørselsgodtgørelse
(765)

              
(9.175)

             
(9.175)

            
(9.175)

            
(9.175)
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S
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d
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rivatejet b
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5.311
             

63.602
            

62.090
           

60.577
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52.755
                            

G
en

n
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ån
ed
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g over p
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F
ri b

il ord
n
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g
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ec)

2012
2013

2014
2015

2016 (-d
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ån
ed

)
S

kattem
æ

ssig væ
rdi

364.000
         

364.000
           

364.000
          

273.000
          

273.000
           

273.000
                           

B
eskatningsgrundlag

25 %
 af de første 300.000 kr. 

75.000
           

75.000
            

75.000
           

68.250
           

68.250
            

68.250
                            

20 %
 af de overskydende 300.000 kr. 

12.800
           

12.800
            

12.800
           

-
                 

-
                  

-
                                  

M
iljøtillæ

g 
5.000

             
5.000

              
5.000

             
5.000

             
5.000

              
5.000

                              
B

esk
atn

in
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n
d

lag
92.800

           
92.800

            
92.800

           
73.250

           
73.250

            
73.250

                            

U
dgift efter skat pr. m

åned, m
arginalskat 40,9%

0,5910
       

4.570
             

4.570
               

4.570
              

3.608
              

3.608
               

3.608
                               

G
en

n
em

sn
itligt m

ån
ed

elig n
ettob
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g over p
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en

4.089
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K
øbspris dec. 2011

364.000
      

S
algspris dec. 2016

229.900
      

A
fdrag/afskrivninger

134.100
      

P
r. m
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D

et forudsæ
ttes at væ
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ed afdragene sker linæ

rt over de 60 m
åneder

B
an

k
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o

364.000
          

361.765
           

334.945
          

308.125
          

281.305
           

254.485
                           

R
entetilskrivning

8,5%
2.578

              
30.750

             
28.470

            
26.191

            
23.911

             
19.829

                             
B

an
k

gæ
ld

 u
ltim

o
361.765

          
334.945

           
308.125

          
281.305

          
254.485

           
229.900

                           

2011 (d
ec)

2012
2013

2014
2015

2016 (-d
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ån
ed

)
B
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1.810
              

21.724
             

21.724
            

21.724
            

21.724
             

19.914
                             

D
iverse driftsom

kostninger
333

                 
4.000

               
4.000

              
4.000

              
4.000

               
3.667

                               
F

orsikring
500

                 
6.000

               
6.000

              
6.000

              
6.000

               
5.500

                               
Å

rlig ydelse på billån
4.813

              
57.570

             
55.290

            
53.011

            
50.731

             
44.414

                             
V

æ
rdi af rentefradrag

(867)
               

(10.344)
           

(9.577)
            

(8.811)
            

(8.044)
             

(6.670)
                             

S
kattefri kørselsgodtgørelse

(3.058)
            

(36.700)
           

(36.700)
          

(36.700)
          

(36.700)
           

(33.642)
                           

S
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il
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42.250

             
40.737

            
39.224
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364.000
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 af de første 300.000 kr. 
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68.250
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 af de overskydende 300.000 kr. 
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-
                  

-
                  

-
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0,4390

        
3.395
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BILAG NR. 5  
 
Den juridiske vejledning, C.A.5.13.1.1.1 - Boliger i alm. ansættelsesforhold 



Søg lejebolig  Indryk annonce  Log indIn English

Søg lejebolig Nyeste lejeboliger Gratis boligagent Opret BoligsøgerPakke

Til søgeresultat Tilføj til huskelisteSend til venDel på FacebookTweet annoncen

Postnummer/by: 2860 Søborg

Gadenavn: Gyngemose Parkvej (Se kort) 

Etage, side etc.: 2. th.

Type: Lejlighed

Lejeperiode: Ubegrænset

Husleje: 10.300 DKK

Forudbetalt leje: 10.300 DKK

Depositum: 30.900 DKK

A/C-forbrug: 800 DKK

Værelser: 3

Areal: 88m²

Husdyr: Ikke tilladt

Ledig: 14. februar 2012

Indrykket: 16. november 2011

Sagsnummer: 102795

Se billede i fuld størrelse

Åkandehusene består af ialt 4 blokke med ejer- og lejeboliger. Gyngemosen er en helt ny bydel opført i 
den tidligere TV-by, kun 10 minutters kørsel fra Rådhuspladsen.  
Åkandehusene er tegnet af Lundgaard og Tranberg, et af Danmark internationalt anerkendte 
arkitektfirmaer. Firmaet har også tegnet Det Kongelige Teaters nye skuespilhus ved Kvæsthusbroen.  
 
Byggeriet ligger i grønne omgivelser og tæt på naturen. Samtidig er det tæt på indkøbsmuligheder, 
offentlig transport, skoler, børneinstitutioner og fritidsfaciliteter.  
Lejlighederne er lyse og indrettet med Invita køkkener med Smeg hvidevarer. Alle lejlighederne har 
altan. 

E-mail:
Telefon 1:
Telefon 2:

Kontakt udlejer af denne bolig

Denne udlejer kan kun kontaktes af 
brugere med en BoligsøgerPakke. 

Køb BoligsøgerPakke fra 19 kr.

 

Kundeservice Spørgsmål & Svar

Del på Twitter Valideringspolitik

Del på Facebook Presse

Om Lejebolig.dk Annoncering

Lejebolig.dk

Galionsvej 54

1437 København K

3v. lejlighed i Søborg på 88 kvm

Page 1 of 13v. lejlighed i Søborg på 88 kvm - 3v. lejlighed i Søborg på 88 kvm - Lejebolig.dk

03-12-2011http://lejebolig.dk/boliger/102795/3v-lejlighed-i-2860-soeborg-paa-88-kvm-3v-lejligh...
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Copyright © Sommerhus siden.dk Sommerhuse Danmark og Europa 

Sommerhus Sommerhus - Kør selv ferie Ferienhaus Dänemark Ferienhäuser Dänemark Günstig Urlaub Dänemark Weekendophold Fe
- Skiferie Holiday Homes 

Sitemap Links Affiliate Linkguide 
© Sommerhus-siden.dk v. Feline Holidays A/S - Højbovej 1F - 8600 Silkeborg - Danmark

Telefonnr.: +45 8724 1270 - E-mail: info@sommerhus-siden.dk - CVR nr.: 26347688
 

Registreret i Rejsegarantifonden under nr. 2137. 

Tilbage

Fyrrebakken - Ordrup 
4540 - Fårevejle St 

 

 

Læs om Fårevejle 

Klik her for større / flere billeder Se booking kalender Se lejebetingelser

Klik her for at booke
 

Beliggenhed Udskriv Tilføj favorit Send til ven Spørgsmål? 

Sommerhus faciliteter

Generelt Byggeår / renoveret 2001

Afstande Indkøb 600, Hav/fjord 1100, Restaurant 600, Bademuligheder 1100

Generelt Grund areal 1200 m², Byggeår 2001, Boligareal 100 m², Barnestol(e) 1, P-plads(er) 2, Stjerner 4, Barneseng(e) 1

Afstande Afstand til fiskeri 1100 m

Indretning Pejs/brændeovn

Køkken Opvaskemaskine, Køleskab, Fryser liter 30, Kaffemaskine, Emhætte, Microovn, El-komfur

Bad/Toilet Bad/douche, Badeværelser 1

Udstyr Musikanlæg hi-fi , Radio, TV, Kabel TV/parabol, Tørretumbler, Vaskemaskine, DVD afspiller, Grill, Støvsuger, 
Havemøbler

Aktiviteter Velegnet til fiskeri

Sådan finder du emnet igen 
1. Tilføj emnet til mine favoritter og vælg menupunktet "Mine favoritter" for at se emnet igen. 
2. Vælg menupunktet "Søg på emnenummer" og indtast emnenr: 130-E19041. Når du søger direkte på emnenummeret vises emnet, 
uanset om det er ledigt eller optaget i den søgte periode. 

Ny søgning 

Beliggenhed

Emne nr.: 130-E19041■
Max 6 personer■
3 soverum■
1 dobbeltseng■
Grund areal: 1200 m²■
Boligareal: 100 m²■
Byggeår/Renoveret: 2001■
Indkøb: 600 m■
Hav/fjord: 1100 m■

09-06-12 - 16-06-12
DKK 2.225,-

        
Hold musen over ikonerne for yderligere forklaring. 

Page 1 of 1Sommerhus-siden.dk - Præsentation af emne nr.: 130-E19041

03-12-2011http://www.sommerhus-siden.dk/sommerhus/emne.asp?emnegruppeid=CF16066DB6...
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Vælg ankomstdag

09-06-2012 Lø (U24)

Vælg opholdets længde

1 uge

Vælg antal personer

4 voksne

Antal børn

Pris for den valgte periode 

Ankomst: 09-06-2012
Afrejse: 16-06-2012

DKK 2.225,-

Klik her for at booke

Rådighedskalender og priser for emne nr. : 130-E19041 
Odsherred - Fårevejle - Ordrup 

Juni 2012

M T O T F L S

22 1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14 15 16 17

25 18 19 20 21 22 23 24

26 25 26 27 28 29 30

27

Juli 2012

M T O T F L S

26 1

27 2 3 4 5 6 7 8

28 9 10 11 12 13 14 15

29 16 17 18 19 20 21 22

30 23 24 25 26 27 28 29

31 30 31

Ledig periode Valgt periode Optaget periode Ingen data - kontakt kundeafdelingen 

Sæsonpriser i DKK pr uge. 

2012 DKK 4.970,- DKK 4.620,- DKK 3.930,- DKK 2.970,- DKK 2.225,- DKK 1.880,- 

I de perioder der er markeret med RØDT i kalenderen er emnet ikke ledig. Ved at klikke på de blå pile 
flyttes kalenderen 1 måned frem/tilbage. 
 
Ankomst er mulig på de dage hvor datoen er fremhævet/understreget. 
 
For at gå til bestillingsformularen og booke sommerhuset vælg ankomstdato, opholdets længde og antal 
personer til højre, og klik herefter på bookingknappen. 

Luk

Page 1 of 1Sommerhus-siden.dk - Pris og kalender for emne nr.: 130-E19041

03-12-2011http://www.sommerhus-siden.dk/sommerhus/emne_kalender.asp?emnegruppeid=CF1...
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www.hotels.com 
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www.easyjet.dk  




